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Leden van de bewonersvereniging Pedagogenbuurt Zeist gaven in een eerder gehouden enquête aan
dat er veel interesse is voor informatie rondom het thema veiligheid. Het bestuur, o.l.v. Gert-Jan van
Lochem organiseerde daartoe op 11 februari jl. een avondprogramma met aanwezigheid van
(waarnemend) wijkagent Erik van Breukelen en buurtgenoot/beveiligingsspecialist Ruben de Vos
(werkzaam bij Kalkhoven beveiliging). Er namen, inclusief het voltallige bestuur, ca. 20 mensen deel
aan de avond. Hieronder kort verslag met een aantal praktische tips die op de avond de revue
passeerden:

Als de wijkagent gebeld wordt gaat het 9 van de 10 keer over overlast door jeugd vertelt Erik van
Breukelen. Terwijl de pakkans van inbrekers en insluipers sterk wordt vergroot als oplettende
bewoners daarover zouden bellen! Bewoners kunnen vooral letten op verdacht gedrag, zoals in de
zomer met een winterjas of met breekijzer in de hand rondlopen. Ook het onderbuikgevoel kan veel
zeggen. Heen en weer lopen, staan, rondhangen, takje tegen de voordeur, bloempotten verplaatst.
Rammelen aan de achterdeur, jongens die zeggen "dacht dat m’n vriend hier woont"...allemaal
signalen om op te letten (en door te geven aan de wijkagent).
Als er iets verdachts plaatsvindt, is het belangrijkste ‘zicht te houden ‘ en eventueel te filmen. Bij
inbraak is het belangrijk de sporen veilig te stellen, dat verhoogt de pakkans. De meeste inbraken
worden gepleegd door gelegenheidsdieven. Ze gaan meestal eerst naar de slaapkamer, pakken een
sloop en vullen die met wat ze tegen komen aan waardevolle spullen. Tip: geen spullen van waarde
in de slaapkamer! Als de wijkagent weet van verdachte situaties kan een Burgernet
(www.burgernet.nl) actie worden ingezet. Dat werkt in praktijk supergoed, meerder ogen zien meer.
U kunt zich ook aanmelden en meedoen met opletten: bel 0800-0011. De meeste inbraken vinden
nog altijd plaats in de donkere dagen. Laatste trend: stijging van inbraken in de middaguren. Op
vakantie? Licht schrikt af, maar wissel tijdsklokken zoveel mogelijk af, verder het huis goed afsluiten,
gordijnen niet dicht. Eventueel een 'Mobeye' aanvragen bij de wijkagent: een soort 'oog' dat

ongewenste gasten ziet in uw woning en de politie waarschuwt. Kijk ook eens op:
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips/
In Zeist is sprake van een daling van inbraken, echter nog onduidelijk of dat ook voor onze buurt
geldt. De infodesk van de politie kan een veiligheidsbeeld van de buurt opstellen (actie voor het
bestuur).
Ziet u iets verdachts? Bel 112 (dringend) of 0900-8844 (niet dringend)
Wilt u de wijkagent spreken? Bel naar 0900-8844 en vraag naar de wijkagent Zeist- Noord.
U wordt direct doorverbonden of teruggebeld door de wijkagent. (op dit moment Arno Goedknecht)
U kunt ook binnenlopen bij het spreekuur van de wijkagent in het wijkservicepunt Noord aan de
Johan van Oldenbarneveltlaan 103. Elke woensdag ochtend van 09:30-10:30
Gert-Jan van Lochem en Ruben de Vos laten aan de hand van foto's bekende onderdelen van de
woningen in de Pedagogenbuurt zien. Ruben licht toe wat de kwaliteit van sloten is, hoe inbrekers te
werk gaan en laat nieuwe verbeterde sloten rondgaan (o.a. verkrijgbaar bij Kalkhoven beveiliging).
Zomaar een paar aandachtspunten:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het originele blokslot op de voordeur is makkelijk open te maken vanaf de buitenzijde door
een inbreker, pas daarom bijzetsloten of een driepuntsluiting toe. In het laatste geval bij
voorkeur te combineren met een nieuwe voordeur;
Sluit altijd af op de nachtstand (voorkom 'hengelen');
Iets wat open staat is niet te beveiligen!
Er past makkelijk een insluiper door een origineel stalen bovenlicht/klapraam;
Dichte stalen en ramen zijn niet zo makkelijk open te maken met een schroevendraaier;
Bulgaarse methode: gaatje boren met boormachine in cilinder van het slot; eventueel
kerntrekbeslag plaatsen;
Buitenverlichting altijd goed, zo kort mogelijk aan bij bewegingsdetectie;
Liever zicht op de tuin dan een schutting in de achtertuin. Achter de schutting kan de dief
rustig zijn gang gaan. Risico bij zicht op de tuin is groot dat je als inbreker gezien wordt;
Kliko’s tegen de garage/schutting niet handig. Geen stenen voor de pak leggen;
De originele sloten op achterdeuren zijn nog redelijk goed, combineren met een penslot
aanbevolen. Vooral aan de onderkant (vanwege beenkracht/intrappen);
Verloedering, verpaupering zorgt voor meer criminaliteit, dus een goed onderhouden woning
nodigt minder uit tot inbraak.
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