Inbraakpreventie in de Europawijk.
De zomer is bijna voorbij, de dagen worden weer korter en de donkere dagen komen dichterbij.
Statistisch gezien neemt daarmee de kans om slachtoffer te worden van een woningbraak ook
zienderogen toe. Een woninginbraak is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Elke inbraak is er
één te veel.
De gemeente Haarlem en de politie geven prioriteit aan de aanpak van woninginbraken. Wij willen u
helpen voorkomen dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak. Een van de maatregelen die wij
nemen is de inzet van de Buurtauto Stop Woninginbraken. Dit is een gezamenlijk initiatief van 10
gemeenten in de regio Kennemerland. Getrainde preventiemedewerkers bezoeken in opdracht van
de gemeente Haarlem kwetsbare locaties: Straten, buurten en wijken waar in het verleden veel is
ingebroken, zoals bijvoorbeeld delen van de Europawijk in Haarlem.
In de week van 16 tot 22 oktober, tussen 09:00 uur en 17:00 uur, kunt u bezoek krijgen van het
preventieteam. Zij geven u aan de deur gratis voorlichting over het beter beveiligen van uw woning
en het treffen van maatregelen om de kans te verkleinen dat u slachtoffer wordt van een
woninginbraak. Ze zijn op de hoogte van de manieren waarop in uw woonomgeving is ingebroken. Ze
geven u tips en informeren u over onveilige situaties rondom uw woning.
De preventiemedewerkers bellen bij u aan en zijn te herkennen aan een rood hesje, voorzien van het
logo “Stop Woninginbraken”. Het team bezoekt uw wijk per auto. De medewerkers hebben ook een
brief op zak waaruit blijkt dat zij in opdracht van de gemeente en de politie werken. Het is overigens
nooit de bedoeling dat de preventiemedewerkers in uw woning komen. Het gaat altijd om een
gesprek aan de deur.
Als u meer informatie wilt over het verkleinen van de kans om slachtoffer van een woninginbraak te
worden, bezoek dan de websites van de gemeente Haarlem en de politie:
www.haarlem.nl/inbraak
www.politie.nl/themas/woninginbraak.html
Voor vragen over dit onderwerp en andere veiligheidsthema’s kunt u via de contactformulieren op
bovenvermelde websites ook om een persoonlijk contact vragen of bellen met 14-023 (gemeente
Haarlem) of 0900-8844 (politie).

