Best: Politie geeft preventief voorlichting over woninginbraken
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De zogenoemde 'Donkere Dagen' zijn weer aangebroken, traditiegetrouw een periode waarin er
meer wordt ingebroken dan normaal. De politieafdeling Best-Oirschot-Son en Breugel heeft
daarom op de donderdagen 2 en 9 december in Best preventief voorlichting gegeven over
woninginbraken. Bewoners kunnen namelijk zelf veel doen om een woninginbraak te
voorkomen.

Huis-aan-huis
De politiemensen zijn tijdens de twee voorlichtingsacties huis-aan-huis langs de deuren gegaan
in de wijken Naastenbest, Heuveleind en Heivelden. Er is voor die wijken gekozen omdat daar
de afgelopen tijd iets meer dan gemiddeld werd ingebroken.
Voetstap
De agenten hebben gekeken of de woningen waar niemand thuis was, goed waren afgesloten.
Als dat niet het geval was, lieten ze een papieren 'voetstap' achter in de brievenbus. Daarop
staat dat dat ook de 'voetstap' van een inbreker had kunnen zijn. De bewoners van deze huizen
krijgen binnenkort een bezoekje van de buurtbrigadier.
Informatiefolder
Bij woningen waar de bewoners wel thuis waren, lieten de politiemensen een folder over
woninginbraken achter. Daarin staat wat mensen moeten doen als ze slachtoffer van een
woninginbraak zijn geworden. Ook staat er een 'checklist veilig wonen' in, met preventietips om
een inbraak te voorkomen.
Speciale website
Politie Brabant Zuid-Oost heeft een speciale website over woninginbraken gemaakt: www.stop
woninginbraak.nl
. Daarop staat allerlei praktische informatie om inbraken te voorkomen, zoals tips voor veilig
hang- en sluitwerk en preventiefilmpjes over inbraakmethoden. Door het invullen van de
'inbraaktest' op de site kunnen mensen zelf bekijken of hun huis goed is beveiligd.
Hulp nodig?
De politie in Best-Oirschot-Son en Breugel kan het niet alleen en vraagt burgers alert te
reageren bij verdachte situaties. Getuigen van een woninginbraak of mensen die meer weten
over de daders kunnen bellen met de politie in Best via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.
Bij spoed is 112 natuurlijk het vereiste nummer.
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