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Geachte mevrouw, heer, 

 

Onlangs heb ik met de politie de recente veiligheidscijfers besproken. Het aantal 

woninginbraken in de gemeente is de afgelopen maanden helaas fors gestegen. In 2016 

waren er 32 inbraken gepleegd in de periode januari tot mei, over dezelfde periode dit 

jaar zijn er 46 inbraken gepleegd. Dat baart de politie en mij serieuze zorgen. Van alle 

wijken in Laren is het aantal woninginbraken in uw wijk het hoogst. Daarom vraag ik 

uw medewerking om samen met de politie en de gemeente maatregelen te nemen tegen 

woninginbraken in uw buurt. 

 

Wat doen de gemeente en de politie? 

Vanuit de gemeente wordt er extra inzet gepleegd in de wijk. Zo worden er tekstkarren 

geplaatst in twee toegangswegen in de wijk om bewoners alert te maken op 

woninginbraken en actie te ondernemen te aanzien van goede sloten. Verder wordt er in 

afstemming met de politie de komende periode door de gemeente extra surveillance 

ingekocht bij particuliere beveiliging. De politie voert controles op verdachte auto’s uit 

en er wordt extra gesurveilleerd op de zogenoemde hottimes en hotspots in Laren. Meer 

surveillance in de wijk heeft een preventief karakter, omdat het mogelijke inbrekers weg 

kan jagen. Anderzijds heeft het een repressieve kant, omdat de kans op heterdaad wordt 

verhoogd. Verder zal er op korte termijn door de politie in samenwerking met de 

gemeente een flyeractie gehouden worden in de wijk. Met als doel om de 

bewustwording op gebied van woninginbraken te verhogen.  
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Wat kunt u doen? 

Uit de analyse van de politie blijkt dat de meeste inbraken gepleegd worden bij 

woningen met slecht en/of verouderd hang- en sluitwerk. Hieronder staan een aantal  

preventieve maatregelen die u kunt treffen om de kans op een woninginbraak zo klein 

mogelijk te maken:  

 Zorg voor goed hang- en sluitwerk en verlichting, kijk voor meer informatie op 

www.politiekeurmerk.nl; 

 Bel 112 bij een verdachte situaties!; 

 Bel misdaad anoniem 0800-7000 als u een verdachte situatie liever anoniem 

doorgeeft;  

 Doe de inbraakcheck op www.geefinbrekersgeenkans.nl en ontvang tips over 

hoe u uw woning kunt beveiligen;  

 Kijk voor de situatie bij u in de buurt op www.politie.nl, onder Mijn buurt > 

Misdaad in kaart; 

 Kijk voor andere passende maatregelen op www.politie.nl, onder Thema’s > 

Woninginbraken; 

 Kijk op bijgevoegde kaart of uw straat in het gebied van buurtpreventie (BPV) 

Heidezicht valt; 

o zo ja sluit u dan aan bij de BPV en de WhatsApp groep voor extra ogen 

en oren in de wijk. Aanmelden kan via bpvheidezicht@gmail.com 

o zo nee, start zelf een WhatsApp groep in uw wijk. Hoe? Kijk op de 

website van de gemeente www.laren.nl > veiligheid > openbare orde > 

WhastApp groepen  

 

Door middel van de gezamenlijke acties door gemeente, politie en u als bewoner hopen 

wij een kentering in de woninginbraken te kunnen maken. Heeft u nog vragen of ideeën 

naar aanleiding van deze brief? Mail dan naar veiligheid@belcombinatie.nl.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

E.J. Roest 

Burgemeester  

 

http://www.politiekeurmerk.nl/
http://www.geefinbrekersgeenkans.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.politie.nl/
mailto:bpvheidezicht@gmail.com
http://www.laren.nl/
mailto:veiligheid@belcombinatie.nl

