Forse daling aantal
woninginbraken
door Tamar de Vries

Het aantal woninginbraken in Almere is de afgelopen weken enorm gedaald. Dat zei burgemeester Annemarie Iorritsma gisteren bij de uitreiking van dna-pakketjes aan mensen die hun woning
beveiligen tegen inbraak. Iorritsma
is ook korpsbeheerder van de politie Flevoland. In de hele provincie is
het aantal 'inbraken met eenderde
afgenomen, zo gaf zij aan.
In Almere is het aantal woninginbraken gedaald van 176 .in maart,
naar (;)8in april. De oorzaak van de
daling is een combinatie van factoren, "De inzet van het team Woninginbraken van de politie werpt zijn
vruchten af. Bovendien is .er is een
aantal veelplegers opgepakt. Verder
is er veél aandacht geschonken aan
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Arrestaties en
preventie werpen
vruchten af
de noodzaak dat mensen hun ramen en deuren secuur sluiten als ze
de woning verlaten", aldus Iorritsma, "We zien dat mensen minder
slordig worden, maar het blijkt nog
wel dat veel mensen denken dat inbraken altijd 'snachts plaatsvinden.
In Almere zien we dat inbraken vaak
overdag gebeuren als de bewoners
naar hun werk zijn:"
In de helft van de 68 inbraakgevallen in april is het gebleven bij een
poging. "Het is interessant om te
zien of er op een gegeven moment
meer pogingen zijn gedaan dan ge-

slaagde inbraken, want dan is de
preventie echt gelukt", zei Jorritsma. De politie gaat pogingen en
daadwerkelijke inbraken voortaan
apart registreren.
De burgemeester en Veiligheidszorg Almere wijzen erop dat het gemeentelijke budget voor de subsidie nog niet op is. Sinds 1 maart,
toen de subsidie.in werking trad,
zijn er 385 adviezen verstrekt door
de drie preventieadviseurs van Veiligheidszorg en er staan nog afsprakeningeboekt.
Woningeigenaren kunnen vijftig
procent van de kosten terugkrijgen
die zij maken voor het veiliger maken van hun woning volgens de
normen van het keurmerk Veilige
Woning. De subsidie heeft een
maximum van vierhonderd euro.

