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Burgemeester Gerritsen geeft startsein Week tegen de Woninginbraak 

“Samen sterk tegen woninginbrekers” 

Van 6 tot en met 12 oktober 2012 organiseert de gemeente samen met Politie en het 
OM de ‘Week tegen de Woninginbraak’. Burgemeester Gerritsen roept inwoners op 
samen met hem de strijd tegen inbrekers aan te gaan: “Dit is de start van het 
gezamenlijk en nog meer georganiseerd optrekken van de veiligheidspartners en 
inwoners tegen woninginbraak. De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken 
gestegen. Waarom is moeilijk te zeggen. Iedere gemeente en iedere wijk in 
Nederland heeft zijn eigen problemen. Duidelijk is dat de huidige economische crisis 
zeker geen positief effect heeft. Ook biedt de terugloop van sociale cohesie (en 
sociale controle) woninginbrekers meer gelegenheid om toe te slaan. Relatief gezien 
hebben wij niet veel woninginbraken in de gemeente, maar elke inbraak is er één te 
veel. Daarom willen wij een structurele daling van woninginbraken in gang zetten. 
Wij kunnen dit echter niet alleen. Bewoners zelf spelen daarbij een belangrijke rol.” 
 
Extra surveillance en controle in de wijken 
In de Week tegen de Woninginbraak zetten de veiligheidspartners verschillende acties uit. Daarnaast 
investeren zij in duurzame oplossingen samen met inwoners. Burgemeester Gerritsen: “Je veilig 
voelen in de plaats waar je woont is een groot goed. Als burgemeester en inwoner van de gemeente 
De Bilt zie ik het als mijn taak om die veiligheid te waarborgen. Woninginbraken hebben een grote 
impact op slachtoffers, maar ook op hun directe omgeving en zijn alleen in gezamenlijkheid te 
bestrijden. Wij maken het inbrekers extra moeilijk door onder andere extra controles en nog meer 
gerichte inzet van mensen en middelen. Zo surveilleren politie en Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren intensiever in de wijken. Er wordt extra capaciteit ingezet voor recherchewerk 
en ook achter de schermen gaat de politie nog slimmer op de huid van de inbreker zitten.”  
 
Inzet mobiel alarmsysteem 
“De politie zet de komende tijd ook een mobiel inbraakalarm in” vertelt Gerritsen. “Direct na een 
inbraak(poging) biedt de politie dit systeem aan dat de bewoners gedurende één maand kosteloos 
kunnen gebruiken. De politie selecteert de slachtoffers die hiervoor in aanmerking komen. Dit zijn 
mensen met een verhoogd risico op een nieuwe inbraak en/ of mensen die extra hulp kunnen 
gebruiken bij de verwerking van een inbraak. Het systeem meldt inbraak via de particuliere 
alarmcentrale aan de politie. Hierdoor is de politie extra snel ter plaatse na een alarmmelding. De 
inzet van het alarm is een pilot. Bij goed resultaat schaft de politie de mobiele inbraakalarmen aan. 
Uiteraard kunnen inwoners dit zelf ook doen.” 
 
Inwoners belangrijke partners in veiligheid 
De burgemeester ziet inwoners als belangrijke partner in de strijd tegen woninginbraak: “Inwoners 
hebben een verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, maar ook die van hun buren en andere 
inwoners van de gemeente. Met deze week willen wij hen bewust maken van de noodzaak hun 
woning en spullen goed te beveiligen. Wij zetten hiervoor de campagne ‘Houd de dief buiten de deur’ 
in. Daarin geven wij tips om woninginbraak te voorkomen. Daarnaast staat alle informatie op 
www.stopdecriminaliteit.nl. Inwoners beveiligen hun huis niet alleen met goed hang- en sluitwerk, 
maar ook door consequent hun woning goed af te sluiten. Zelfs al zijn ze maar ‘even’ weg of op een 
andere verdieping in huis. Het lijkt een open deur, maar inbrekers maken graag gebruik van 
onbewaakte momenten. Gemiddeld is een inbreker binnen 30 seconden binnen! Duurt het langer om 
binnen te komen, dan zoekt hij liever een ander huis. Reden genoeg om voor goede sloten te zorgen 
die voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (www.PKVW.nl).”  

http://www.stopdecriminaliteit.nl/
http://www.pkvw.nl)/


 
Bel 112 
“Daarnaast willen we inwoners bewust maken van hun rol in het melden van verdachte situaties. Het 
vangen van woninginbrekers is moeilijk. Vaak zijn de daders bekend in de buurt en weten ze feilloos 
de weg. Koppel daar nog aan dat ze maar een paar minuten nodig hebben om hun slag te slaan en 
het wordt duidelijk dat we voor een forse uitdaging staan. De politie is voor aanhoudingen op 
heterdaad grotendeels afhankelijk van 112-meldingen van inwoners. Bewoners weten zelf het beste 
als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert, bijvoorbeeld. 
Of activiteiten bij een huis waarvan zij weten dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer zij dan 112 
bellen, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad 
aanhouden. Het bellen van 112 is dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook 
voor verdachte situaties waarbij we een misdrijf kunnen voorkómen.” 
 
Burgerparticipatie: Burgernet en Waaks! 
“Steeds meer inwoners vragen mij hoe zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan veiligheid. Daarom 
wil ik via deze weg graag aandacht vragen voor Burgernet. Dit is een telefonisch netwerk van politie, 
gemeente en inwoners. Deelnemers aan Burgernet krijgen een bericht via hun telefoon als de politie 
op zoek is naar een verdachte van een misdrijf of een vermist persoon. Als zij iemand zien die aan het 
doorgegeven signalement voldoet kunnen zij  het gratis Burgernettelefoonnummer bellen dat direct 
uitkomt in de meldkamer van de politie. Ik ben er trots op dat wij al 2500 deelnemers hebben en roep 
hierbij alle inwoners op zich op te geven via www.burgernet.nl.”  
 
Een ander project waarbij inwoners een actieve rol spelen in het vergroten van de veiligheid in hun 
eigen wijk is ‘ Waaks!’: “In de wijk Weltevreden starten wij met het pilot-project ‘Waaks!’, waarbij 
hondenbezitters wordt gevraagd als extra ogen en oren voor de politie te fungeren. Zij zijn vaak op 
straat in hun eigen buurt en worden getrained om verdachte situaties snel te herkennen en daar 
melding van te maken. Na drie maanden evalueren we het project en als het succesvol blijkt rollen we 
het uit over de hele gemeente. Daarnaast schrijven we een inwonersprijsvraag uit voor het beste idee 
tegen de woninginbraak. Kortom: we bundelen onze krachten om de woninginbraak te bestrijden!”  
 

 
 
 
 
 
Noot voor de redactie 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Donate Schuil, communicatieadviseur,  
tel. 030-2298501 of schuild@debilt.nl. 
 
 
 
 
 
 

Inwonersprijsvraag: Stuur uw oplossing tegen woninginbraak 
De veiligheidspartners zijn uiterst deskundig en halen alles uit de kast om woninginbraken te 
voorkomen. U heeft vast ook goede ideeën. Die horen wij graag. Daarom geven wij een prijs aan 
de inwoner met het beste idee tegen woninginbraak. Een deskundige jury onder voorzitterschap 
van burgemeester Gerritsen kiest het beste plan dat uitvoerbaar is in de gemeente. De winnaar 
krijgt een ervaring om nooit te vergeten. Hij/zij draait een dienst mee bij de politie De Bilt en 
beleeft zelf hoe het is om achter inbrekers aan te gaan en te voorkomen dat zij hun slag slaan. 
Tijdens de dienst is de winnaar onder andere bij een briefing, gaat mee op surveillance, bezoekt 
het arrestantencomplex in Houten en de meldkamer in Utrecht. 
 
U kunt uw idee tegen woninginbraak voor 24 oktober 2012 sturen naar Linda van den Noort: 
noortl@debilt.nl, onder vermelding van ‘inwonersprijsvraag woninginbraak’. Alle inzenders krijgen 
bericht. 
 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en medewerkers van politie, OM en gemeente zijn uitgesloten. 
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