Samen zorgen we voor een Veilig Waalwijk

Woensdag 25 september 2019

Babbeltrucs

De deur uit?
Laat een
lamp aan.

Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen
Woningovervallen komen helaas ook voor. Om binnen te komen
gebruiken de oplichters een babbeltruc: met een smoes worden bewoners verleid om mensen binnen te laten. De oplichters lijken vaak
betrouwbaar. Als ze eenmaal binnen zijn stelen ze je geld of waardevolle bezittingen. Maak gebruik van onderstaande tips om een babbeltruc
te voorkomen.
Tips:
• Kijk wie er voor de deur staat voordat je de deur open doet.
• Gebruik voordat je opent een kierstandhouder of deurkettinkje.
• Vraag wie de persoon is en wat hij of zij komt doen.
• Vraag bij een “bedrijf” altijd om legitimatie.
• Als je binnen geld gaat halen (bijvoorbeeld bij een collecte) doe dan
de voordeur even dicht.
• Vertrouw je het niet? Bel dan meteen 112!

Woninginbraken

Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/babbeltruc

Tref zelf maatregelen om de kans op inbraak te verkleinen:
• Doe deuren en ramen op slot, ook als je maar even weggaat.
• Hang of leg sleutels niet in het zicht.
• Laat geen sleutels aan de binnenkant van deuren en ramen zitten.
• Zorg voor goede kwaliteit hang- en sluitwerk. Dit herken je aan
het SKG-keurmerk.
• Verlicht je woning, ook als je weg bent. Gebruik bijvoorbeeld
tijdschakelaars.
• Laat je woning er vanaf buiten
“bewoond” uitzien, ook wanneer je niet
thuis bent.
• Vraag buren alert te zijn wanneer je wat
langer van huis bent zoals wanneer je
op vakantie of een weekendje weg bent.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
• Leg geen ladders of ander
klimmateriaal voor het grijpen.
• Vermeld niet op je voicemail of op
social media dat je weg bent.
Kijk voor meer informatie en tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Zie je iets verdachts? Meld het!
Heb je vermoedens over een verdachte of criminele situatie? Van
verdachte drugspanden tot crimineel gedrag op straat en van illegale
onderhuur tot het dealen van drugs? Meld het bij de gemeente, politie of via Meld Misdaad Anoniem.
- 0900 – 8844
(algemeen telefoonnummer)
- 112 (bij spoed)
- 0800-7000 (gratis)

Wil je een actieve rol spelen in de veiligheid van jouw buurt?
Dat kan!
De gemeente Waalwijk heeft een buurttoezichtteam. Dit team
bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich actief inzetten voor de
veiligheid in gemeente Waalwijk. Zij doen dat in samenwerking met
politie en de gemeente.
Het doel: samen zorgen voor een Veilig Waalwijk!
Wat doet het buurttoezichtteam?
Leden van het buurttoezichtteam lopen meerdere malen per week in
koppels in de wijken van de gemeente Waalwijk. Zij lopen zichtbaar
en herkenbaar in speciale buurttoezicht-hesjes. De leden kunnen
zich identificeren met een buurttoezichtteampas.
De belangrijkste taken van het buurttoezichtteam zijn observeren en
signaleren. Het buurttoezichtteam is vooral bedoeld als extra ogen
en oren in de wijk. In overleg met de politie let het team specifiek op
actuele zaken, zoals een piek in woninginbraken of auto-inbraken.
Het team heeft rechtstreeks contact met de dienstdoende politieagenten als dat nodig is.

Aangifte of melding doen kan
via:
• 0900 - 88 44
• www.politie.nl/aangifte

AUTO’S MET EEN
CONTACTLOZE
SLEUTEL
Daarvoor tikken ze tegenwoordig
geen ruitje meer in. Moderne
criminelen pikken het signaal
van de sleutel op met een
ontvanger. Met een gekoppelde
zender kunnen ze vervolgens de
autodeur openen en hun slag
slaan. Waardevolle spullen zoals
de stuurkolom, airbags en het
multimediasysteem worden graag
meegenomen. Ze kunnen zelfs je
auto starten en wegrijden.
Tip: leg de sleutel in een metalen
kistje of koekblik, dat blokkeert
het signaal.

Voor wie is het buurttoezichtteam?
Voor enthousiaste inwoners met de juiste mentaliteit en discipline.

Auto-inbraken
Je moet er niet aan denken dat er in je auto wordt ingebroken. Dit kun
je doen om je auto minder aantrekkelijk te maken voor auto-inbrekers:
• Parkeer op een goed verlichte en goed zichtbare plaats.
• Laat nooit kostbaarheden achter in je auto.
• Kan dit niet anders? Laat je toch apparaten in de auto liggen? Zet
dan de Bluetooth-functie uit. Inbrekers kunnen Bluetooth-signalen
buiten de auto opmerken.
• Let op je autosleutels. Laat ze niet in je jas zitten als je die ophangt
of in de kleedkamer als je gaat sporten.
• Laat een goedgekeurd autoalarm monteren.

WE HEBBEN

Ben je slachtoffer van diefstal?
Doe dan altijd aangifte bij de politie! Er is altijd kans dat gestolen
spullen teruggevonden worden.

- www.waalwijk.nl/melding
- MijnGemeente App
(gratis te downloaden voor
Apple en Android)

Buurttoezicht

Controleer of je huis veilig is via
www.123inbraakcheck.nl

DOE ALTIJD
AANGIFTE

Interesse?
Klinkt dit interessant? Loop
dan vrijblijvend een keertje
mee met het buurttoezichtteam!
Neem voor meer informatie
contact op met gemeente
Waalwijk via 0416 – 683 456.
Of ga naar www.waalwijk.nl
en zoek op ‘buurttoezicht’.

VRAGEN?
Heb je vragen over iets wat je
op deze pagina hebt gelezen?
Neem dan contact op met de
gemeente Waalwijk via ons
algemene nummer
0416 - 683 456.

JOU NODIG VOOR EEN VEILIG WAALWIJK

