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Dit is de gezamenlijke gemeentepagina van de
gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.
Hier vindt u informatie die voor alledrie de gemeenten
van belang is.
De eigen gemeentelijke informatie vindt u wekelijks op
de afzonderlijke gemeentepagina’s van de gemeenten
Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Kijk mee door de ogen
van een inbreker

Samen woninginbraken voorkomen
Het is vanaf eind oktober weer vroeg donker ‘s avonds.
Straatrovers, woninginbrekers en overvallers slaan juist
deze dagen hun slag. Ook in onze gemeenten wordt regelmatig ingebroken
Als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen,
kunnen we samen een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven. De politie is het hele
jaar door alert op deze ernstige delicten. In de donkere
herfst- en wintermaanden zetten zij nog een tandje extra bij. De politie zal tot en met maart plaatselijk meer
surveilleren, preventieve acties houden en inbrekers
extra in de gaten houden. Daarnaast hebben zij echter

ook de ogen en oren van alle inwoners hard nodig om
verdachte zaken aan ons te melden.
Verdachte situatie? Bel 112!
Hoort of ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de
straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan
diggelen valt? Aarzel niet en bel direct 112. De politie
komt liever een keer te veel dan een keer te weinig!
Onthoud zo goed mogelijk het signalement van de verdachte persoon en het kenteken van de auto. Des te
groter is de kans op een arrestatie op heterdaad van
mensen met verkeerde bedoelingen. ●

Politiekeurmerk is als een APK-keuring voor je huis

‘Veiligheid is een waardevol bezit’

Simpele maatregelen nemen tegen woninginbraken, weten de ondernemers die in het Land van
Heusden en Altena het Politiekeurmerk Veilig Wonen mogen uitgeven. “Sluit je huis ook goed af als
je even de kinderen naar school brengt.”

Waarom kiest een inbreker mijn woning uit? Wat
kan ik doen om dat te voorkomen?
De gemeenten organiseren drie informatieavonden om u
bewust te maken hoe een inbreker zijn keuzes bepaalt.
In de middag voorafgaand aan de informatieavond loopt
de voorlichter (een ex-inbreker) al door het dorp en
maakt foto’s van situaties die voor ‘de inbrekers van nu’
interessant en aantrekkelijk zijn. Deze situaties worden
’s avonds besproken. Zo ziet u duidelijk waarom een inbreker uw woning uitkiest of waarom hij uw huis juist
voorbij loopt.
De buurtpreventieteams zijn op deze avonden aanwezig
en de bedrijven binnen onze gemeenten die PKVW-gecertificeerd zijn.
De preventieavonden beginnen om 19.30 uur, inloop om
19.00 uur.
U bent van harte welkom op:
• Donderdag 13 november in Woudrichem, gemeentehuis aan het Raadhuisplein.
• Donderdag 27 november in Aalburg, d’Alburcht’ Events,
Sports & Conference Centre aan de Perzikstraat.
• Dinsdag 20 januari in Sleeuwijk, Dorpshuis De Bolderik
aan de Nanningh Keyserstraat. ●

Je moest eens weten bij hoeveel mensen Erik Sterrenburg, Gert Verduijn en Willy Schelle binnen vijf seconden binnen staan als ze hun woning controleren op inbraakgevoeligheid. “En dat zonder braaksporen”, benadrukt Gert. “Veel woningen zijn simpelweg slecht
beveiligd.” Het drietal weet waar het over praat. Binnen het Land van Heusden en Altena zijn zij samen
met aannemersbedrijf Teus van den Berg de enige
mannen die het certificaat Veilige Woning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voor bestaande
bouw mogen uitgeven. Het is als een APK-keuring voor
je huis, zegt Willy. “Wij leveren en monteren alles volgens de voorschriften van het politiekeurmerk, dus
bijvoorbeeld geen te korte schroeven en we zullen
nooit teveel hang- en sluitwerk plaatsen, tenzij mensen daar expliciet om vragen. Het keurmerk is niet
bedoeld om mensen een poot uit te draaien. Ook deelbeveiliging aan een woning behoort tot onze werkzaamheden.”
Een rondje om het huis is vaak het eerste wat er gedaan wordt bij een klant. “Wij controleren gelijk de
gevelelementen (ramen en deuren) die bereikbaar zijn
voor inbrekers”, legt Erik uit. “Vervolgens maken we
een plan met de maatregelen die bewoners willen treffen.” Vaak is dat niet meteen alles om het politiekeurmerk daadwerkelijk te krijgen. De reden daarvoor is
dat mensen de kosten soms te hoog vinden en dat ze
met een extra slot op de voor- of achterdeur ook genoegen nemen. “Sommige mensen vinden een minimale ingreep voldoende, maar wij adviseren ze dan
wel waar in huis de grootste knelpunten zitten.” Eenmaal volledig beveiligd volgens de normen van het
politiekeurmerk, is een woning minimaal drie minuten
inbraakwerend “En dan hebben we het over écht breken”, zegt Willy. “Met veel kracht en kabaal.” Daarnaast zorgen de speciale PKVW-stickers voor een af-

schrikeffect onder het boevengilde, weet hij. “Inbrekers laten zo’n woning eerder links liggen. Dat betekent
in de praktijk dat de gelegenheidsdief voor 95 procent
wordt teruggedrongen. En bovendien, als een woning
het certificaat veilige woning heeft, geven veel verzekeraars korting op de verzekering. Dit is niet kostendekkend, maar wel mooi meegenomen.”
Voordat de bedrijven een woning écht het keurmerk
mogen verlenen, geven zij hun klanten ook nog advies,
waarbij verlichting rondom woning en rookmelders ook
ter sprake komen, vertelt Gert. “Want mensen kunnen
zelf heel makkelijk hun gedrag aanpassen om woninginbraken te helpen voorkomen. Sluit je huis bijvoorbeeld ook goed af als je alleen maar even weg gaat om
de kinderen naar school te brengen of om boodschappen te doen. En laat via Facebook of via andere wegen
nooit merken dat je niet thuis bent.”
Het zijn tips die Willy en Erik ook hadden kunnen geven. “Spreek elkaar als buurtbewoners hier ook op
aan”, vullen zij aan. “Je eigen veiligheid is immers een
waardevol bezit.” ●

Bedrijven met het Politiekeurmerk Veilig Wonen
W. Schelle Timmerwerken, Frans Hanegraafstraat 13 Hank
www.wschelletimmerwerken.nl

Teus van den Berg Aannemers- en Timmerbedrijf,
Van der Kunststraat 2 Werkendam, www.teusvandenberg.nl
Fixet Kramer Werkendam BV
Vierlinghstraat 9-11, Werkendam, www.fixet.nl

Verduijn Bouwen met Passie
Beatrixstraat 42 Hank, www.vbmp.eu

‘Laat de politie er niet buiten’
Het is een landelijke trend tegen woninginbraken: buurtbewoners verenigen zich in een Whatsapp-groep en melden elkaar verdachte situaties of personen in de straat.
En volgens wijkagent Marc van den Hout is dat een
goede ontwikkeling, maar: “Laat de politie daar niet buiten. Natuurlijk surveilleren wij wel in het gebied en kijken we ook in de donkere steegjes en brandgangetjes,
maar zodra we een melding krijgen komen we meteen in
actie.” Mensen kunnen een verdachte situatie melden via
Gemeente Aalburg
Grote Kerkstraat 32
Postbus 40
4260 AA Wijk en Aalburg

T 0416 69 8700
F 0416 69 3474
E gemeente@aalburg.nl
W www.aalburg.nl

0900-8844, maar als ze een inbreker op heterdaad betrappen dan is 112 het beste. “Voor een heterdaad laten
we alles liggen en sturen we gelijk een eenheid”, zegt
Van den Hout. De wijkagent merkt geen explosieve groei
van de inbraakcijfers in de dorpen waar hij actief is, maar
hij stelt wel dat mensen op moeten blijven letten. “Je ziet
bijvoorbeeld dat met name ouderen de voordeur niet op
slot hebben, of dat mensen na het eten gaan sporten of
de hond uitlaten zonder de achterdeur op slot te doen.
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Dat maakt je huis juist aantrekkelijk voor een inbreker.
Dus: deur op slot, daar bespaar je een hoop gedonder
mee.” Ook vraagt Van den Hout alert te zijn op verdachte
situaties. “Bij de politie noemen we dat het onderbuik
gevoel. Buurtbewoners weten zelf het beste wanneer er
iets niet in de haak is. Waarschuw daarbij elkaar, maar
ook zeker de politie. Niet een paar uur later, maar meteen”, benadrukt hij nog maar eens. ●
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