
de voor- als de achterzijde van de wo-
ning zijn geliefd onder inbrekers."
Bovendienzijn boeven altijd actief.

FORSE STIJGING WÓNINGINBRAKEN WATERWIJK .AU1é(G P6~ wó9( 06/10/t.

WiJkagent Jetoen Splint: "Check je sloten"

Splint: "De afgelopen maand is' het
aantal inbraken in woningen fors
gestegen. Daarom doe ik een beroep Echt op slot
op alle bewoners in Waterwijk. cop- Als laatste tip wijst Splint nog hier-
trol eer het hang- en sluitwerk en op: "Draai de 'deur echt op slot. Sluit'
vervang het, als dat nodig blijkt of . ook de ramen. \Vant. insluipen en
plaats extra sloten." Veel inbraken inbreken doen ze ook door middel
vinden plaats doordat er via de ra- van bijvoorbeeld een creditcard of
men die open en dicht kunnen met hard stuk plastic tegen het slot in
een koevoet bijvoorbeeld worden de voordeur te drukken, zodat deze
opengebroken. "Ramen aan zowel opengaat. Dat noemen we de zoge-

naamde flippermethode. Alleen de
deur achter je dichttrekken volstaat
dus niet.".
Voor meer inbraakpreventietips: .
www.politiekeurmerk.nl.

Jeroen Splint attendeert, bewoners uit Waterwijk op inbrekers, (Foto: Fred Rotgans)

WATERWIJK - Wijkagent in Waterwijk
Jeroen Splinf heeft in de afgelopen
maand een sterke stijging waargeno-
men in het aantal woninginbraken in
de hele wijk. "Dit is geen reden tot
paniek, mqcr de situatie is wel zorge-

J
lijk." Splintroept daarom Almeerders
uit Watérwijk op om hun hang- en

! sluitwerk te checken en - waar nodig
- deze te verbeteren. '

Sleutels - Sloten - Veiligheid
Oslostraat 51 (ingang verlengde Noordeinde to de kerk)

Tel: 036 - 549 96 56 - www.hbcalmere.nl - info@hbcalmere.nl

Alert blijven
De wijkagent vervolgt: "Blijf alert
bij vreemde geluiden. Denk niet dat
een ander kijkt maar kijk zelf ook
even. Op die manier kan een eventu-
ele inbraak verhinderd worden."
Bewoners zijn zelf de ogen en de oren
in de wijk "Bel de politie als er per-
sonen in de buurt zijn die' zich ver-,
dacht ophouden, of die zich vreemd
gedragen. Als een bewoner het niet
vertrouwt, 'maar hij of zij wil de po-
litie niet-bellen, noteer dan inieder
geval het signalement." En eventueel
een kenteken van het betrokken.mo-
torvoertuig. "Dit kan op een later tijd-
stip mogelijk belangrijke informatie
zijn bij het opsporingsonderzoek"


