VOORLICHTING OVER INBRAAKPREVENTIE
Sprekers: Ronald Corpier, Ronnie Kolle van de afdeling inbraakpreventie van de gemeente
Groningen. Zij werken nauw samen met de politie. Na een inbraak kunnen zij samen met de
bewoners door het huis gaan om weer rust in het huis te krijgen, als een stukje nazorg van de
politie.
Voor deze avond hebben Ronald en Ronnie rondgekeken in de Piccardthof. Dit waren de
bevindingen:
Straatverlichting: Te veel groen bij de lantaarnpalen in de buurt. Houd uw eigen bossage kort
zodat het licht niet tegengehouden wordt. Kapotte verlichting direct melden bij de gemeente.
In rode auto van de gemeente Groningen rondgereden. Zeer opvallend: overdag door de wijk
gereden maar slechts opgemerkt door 1 lid aanwezig op de ALV. Juist overdag oplettend zijn.
Als u iets ziet wat niet klopt dan direct 112 bellen. 85% van de inbraken zijn overdag.
Inbreker is vaak gelegenheidsdief. Kiezen een geschikte wijk voor dat moment.
“Gevangenisstraat” van de Lepelaar. Slechts 2 lantaarnpalen. Advies: eigen verlichting
aanleggen achterop de garage. Toegangsdeuren die open staan ondanks dat deze een prima
afscherming kunnen zijn. “Gevangeniswoningen” in de winter met sterk ijs toegankelijk vanaf
het water. Ramen en deuren goed gesloten houden.
Geen openstaande ramen boven een afdakje (is uitnodiging voor inbrekers).
Spelen met de lichten indien u niet thuis bent. Ook op 1e verdieping een licht laten branden.
Hoe meer licht hoe beter.
Bij de meeste 2 onder 1 kap en vrijstaande huizen kun je vrij om het huis kunt lopen. Achter
het huis is de inbreker uit het zicht. Advies: Schutting/deur maken tussen erfscheiding en het
woonhuis. Hoge haag als erfscheiding? Dan ook hoge toegangsdeur toepassen.
Huisvuilcontainers (kliko’s) kunnen gemakkelijk gebruikt worden als opstapje. Containers
vastmaken aan een paal of hoge gevel zodat deze niet als opstapje kunnen worden gebruikt.
Advies: Heg maximaal op ooghoogte. Anders is de inbreker achter de heg uit het zicht.
Politiekeurmerk vereist vanaf 2013 speciale sloten met kerntrekpreventie. Inbreekmethode
kerntrekken is simpel uitvoerbaar en toepasbaar op de meeste sloten. Bij deze methode wordt
een kruiskopschroef in het slot gedraaid. Met een klauwhamer kan de schroef met de helft van
de cilinder uit het beslag worden getrokken. De andere helft wordt met pen naar binnen
geslagen. Daarna kan men met een meegebrachte cilinder elke deur worden geopend.
Het is niet altijd noodzakelijk om het oude cilinder van de deur te vervangen om de
kerntrekmethode te vermijden. Per deurbeslag merk is nieuw beslag te krijgen wat bestand is
tegen de kerntrekmethode. Advies is om beslag van hetzelfde merk te nemen aangezien dan
de afstand tussen de cilinder en de schroefgaten vaak hetzelfde is waardoor de installatie
gemakkelijker is.
Buva beslag is het meeste toegepast in projectwoningen van de Piccardthofplas. Er zijn tevens
losse rondjes te koop t.b.v. kerntrekpreventie. De slotenmaker heeft meer assortiment dan de
bouwmarkt.
Alarm is minder effectief omdat inbrekers weten dat ze 15 tot 20 minuten hebben voordat
iemand/politie arriveert. Inbrekers slaan binnen deze tijd toe. Het is beter om preventief de
buitenschil goed te beveiligen.

Inbreker wil snel kunnen vluchten uit het huis wanneer deze via een lastige weg is
binnengekomen. Dus alle ramen en deuren sluiten met slotjes en de sleutels goed verbergen.
Zonder vluchtweg zal de inbreker sneller vertrekken en minder schade veroorzaken.
Gecertificeerde sleutels zijn zonder beveiligingscode niet na te maken. Wanneer je vaak je de
huissleutel uitleent aan derden is dit een overweging.
Alle aanwezigen krijgen een tijdschakelklokje als presentje.
Mail: inbraakpreventie@groningen.nl, of bel 14050 voor gratis inbraakpreventie advies.

