
Stijging woninginbraken in Súdwest-Fryslân 
 
De politie Fryslân constateert de laatste weken weer een toename van het aantal 
woninginbraken. Reden voor de politie Fryslân, woningstichtingen en de gemeente 
Súdwest-Fryslân om alles op alles te zetten om woninginbraken te verminderen. Zo 
wordt extra gesurveilleerd en is een speciaal woninginbrakenteam opgericht. Maar ook u 
als inwoner van gemeente Súdwest-Fryslân kunt een belangrijke bijdrage leveren in het 
verminderen van woninginbraken.  
 
Wat kunt u zelf doen om een inbraak in uw woning  te voorkomen? 
Gelukkig kunt u zelf ook veel doen om een inbraak te voorkomen. Hieronder vindt u een 
aantal tips waaraan u moet denken als u gaat slapen, even van huis gaat of voor langere 
tijd weg bent. 
 

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis 
verlaat. 

• Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen 
‘geheime plaatsen’. 

• Plak geen afwezigheidbriefje op uw deur en vermeld niet op internet (bv Hyves, 
Facebook, Twitter) dat u afwezig bent. 

• Zorg voor een bewoonde indruk; laat planten staan en gebruik een tijdschakelaar 
voor uw verlichting.  

• Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en ipads in het zicht 
liggen, want gelegenheid maakt de dief. Installeer daarnaast een programma op 
uw computer, laptop, smartphone of tablet-pc om hem bij diefstal eenvoudig te 
kunnen traceren.  

• Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u deze binnen stalt. 
• Bel bij verdachte situaties direct met 1-1-2. Geef een goed signalement en 

vluchtrichting door en de politie kan snel in actie komen; 
• Meld u aan voor Burgernet. Bij heterdaadsituaties, zoals een woninginbraak, of 

vermissingen krijgt u van de Meldkamer een sms of spraakbericht met het 
verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon en/of voertuig. Zo 
kunt u samen met de deelnemers van Burgernet een bijdrage leveren aan een 
veilige woon- en leefomgeving. Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl 

 
Op de website www.keurmerkveiligwonen.nl/consument leest u meer over hoe u uw 
woning veiliger kunt maken of ga naar www.123inbraakcheck.nl en test hoe snel een 
inbreker uw huis binnen kan komen.  
 

 


