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Dievengilde slaat weer toe

Gistermiddag, 8 januari, heeft op klaarlichte dag een inbraak plaatsgevonden op het westelijk
deel van onze Wheredijk. Terwijl de bewoonster korte tijd afwezig was, is een raam van haar
ark geforceerd en zijn er persoonlijke eigendommen meegenomen.

Dit betekent dat de dader(s) er niet voor terugdeinzen om de nodige risico’s te nemen en
daardoor mogelijk gevaarlijk. Constateert u daarom op de dijk een verdachte situatie,
bijvoorbeeld een brand of iemand die inbreekt of een poging daartoe lijkt te doen, of bent u
getuige van een misdrijf, zoek bij voorkeur niet de confrontatie maar bel onmiddellijk 112, elke
seconde telt immers. 

Maak bij verdachte situaties zo mogelijk foto’s (uiteraard alleen als u zichzelf daardoor niet in
gevaar brengt) en/of onthoud de kenmerken (signalement) van de verdachte(n). De politie gaat
op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te
letten. Schrijf het liefst zo snel mogelijk op wat u zag:
• Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
• Postuur (dik of dun)
• Leeftijd (schatting)
• Haarkleur
• Kapsel
• Kleding (kleur en soort)
• Tas of rugzak (kleur en soort)
• Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
• Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken).

Beveiliging
Vooral voor de bewoners waarvan op de ark overdag of ‘s nachts meestal niemand aanwezig is,
is het misschien raadzaam om nog eens kritisch te kijken naar de kwaliteit van het hang- en
sluitwerk van ramen en deuren. Laat u bij twijfel goed voorlichten. Gebruik bij vervanging
bijvoorbeeld hang- en sluitwerk voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Hierdoor weet u zeker dat uw ark voldoet aan een aantal eisen op het gebied van
inbraakpreventie en sociale veiligheid. Het is daarbij wel belangrijk dat ze op de juiste manier
gemonteerd zijn. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd
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nodig heeft om uw ark binnen te komen en deze graag overslaat.

Doe bij het verlaten van de ark altijd de deur op slot en een lampje aan. Zorg er ook ’s nachts
voor dat het lijkt of er iemand thuis is, sluit de gordijnen en laat het buitenlicht branden.

Buurtapp
In de jaarvergadering van 2018 hebben wij u op de hoogte gebracht van het bestaan van de
‘Veilige buurtapp’, Bij deze app worden geen 06 nummers bekend gemaakt. Inloggen gebeurt
met de postcode en een meldcode. Er worden geen onnodige discussies gevoerd en de app is
overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Indeling op straatniveau is mogelijk en de. Wheredijk staat
er ook op. Meld u dus aan en maak de Wheredijk veiliger.

Een buurtapp groep is een vorm van buurtpreventie en wordt gevormd door een groep inwoners. De
app kan een gesignaleerde verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt delen. Hierbij kan het
bijvoorbeeld gaan om een woninginbraak of om een diefstal van of uit een voertuig.

Na het signaleren van de verdachte situatie wordt allereerst de politie gebeld en vervolgens worden
buurtbewoners gewaarschuwd middels een bericht in de app, zodat zij de verdachte situatie in de
gaten kunnen houden. Een buurtapp groep is eigenlijk een extra paar ogen en oren voor de politie.
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