
 

Beste inwoners van de wijk Zevenkamp. Hier even een artikel met de nodige preventietips om u te 
behoeden voor criminaliteit.

U zult wel gemerkt hebben dat de dagen korter worden en het dus eerder donker wordt. In verband 
daarmee heeft de Politie het Donkere Dagen Offensief ingevoerd. Dat wil zeggen dat wij extra 
toezicht houden bij overvalgevoelige panden en de inwoners tips geven hoe u om moet gaan 
met bepaalde vormen van criminaliteit, die vooral in deze periode voorkomen. Ik zal hierna 
enkele vormen van criminaliteit nader beschrijven.

Eerst een tweetal rustgevende opmerkingen:

Nederland is de laatste 10 jaar veiliger geworden en ouderen zijn minder snel het slachtoffer dan 
jongeren.

Babbeltrucs

De daders van babbeltrucs hebben de voorkeur hun slag te gaan bij de voordeur of bij de 
pinautomaat. 

Hoe werkt een babbeltruc?

De daders maken gebruik van de volgende begrippen:
Overrompelen, afleiden, vertrouwen wekken en dit doen zij allen of met zijn tweeën.

• Kijk uit voor zielige praatjes en vreemde verzoeken
• Vraagt iemand u een (alarm)nummer te bellen, sluit dan de deur en bel zelf
• Doe nooit zomaar de deur open. Kijk wie er aanbelt
• Laat onbekenden en verkopers niet binnen
• Vertrouwt u het niet? Doe dan niet open
• Sluit de deur en blijf zelf binnen
• Vraag een legitimatiebewijs
• Bel naar de instantie die op het bewijs staat
• Maak een andere afspraak voor een tijdstip dat er iemand bij u is

Veilig Wonen

Hoe gaan inbrekers te werk?
• 80% / 90% is gelegenheidsinbreker
• Meestal overdag
• In de wintermaanden

Binnendringen duurt ongeveer 30 seconden
• Flipperen (met behulp van plastic de slotschoot openen)
• Openstaande ramen en deuren
• Forceren raam of deur (slecht hang- en sluitwerk)
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk
• Beveilig ramen en deuren op de begane grond en gemakkelijk bereikbare ramen en deuren 

aan balkons, terrassen en platte daken
• Doe ramen en deuren op slot én de voordeur op het nachtslot als u weggaat
• Zet geen opklimmateriaal (ladders, Kliko bakken) binnen handbereik
• Zorg voor goede verlichting bij voor- en achterdeur



• Snoei uw struiken
• Laat uw huis er bewoond uit zien als u er niet bent. Neem bijvoorbeeld tijdschakelaars
• Leg uw autosleutels niet voor het grijpen
• Hang geen adreslabel aan uw sleutels
• Monteer een deurspion of kierstandhouder
• Wek de indruk dat er iemand thuis is
• Laat gordijnen open
• Verlicht kamers op wisselende tijden met tijdschakelaars
• Geen sleutels in de deuren, of briefje aan de deur
• Vermeld geen telefoonnummer op voicemail of sociale media websites
• Vraag buren om op te letten

Film woningovervallen en babbeltrucs

Als u internet heeft dan hierbij een link naar een YouTube-film, met acht tips om woningovervallen en 
babbeltrucs te voorkomen. In de film komen niet alleen het gebruik van een deurspion, goede 
verlichting en een kierstandhouder aan de orde, maar ook de diverse smoesjes en babbeltrucs die 
worden gebruikt: https://www.youtube.com/watch?v=noy1VkzHIr0&feature=youtu.be

Overrompeld of bedreigd?

Bent u op enigerlei wijze overrompeld of bedreigd dan geven wij hier een paar tips:

• Uw veiligheid staat voorop

• Bied geen verzet. Voorkom dat u ernstig letsel oploopt!

• Denk aan RAAK

• Rustig blijven

• Accepteer de situatie: volg de bevelen op

• Afgeven wat gevraagd wordt: geld, sieraden, etc.

• Kijk goed. Probeer informatie over de dader(s) en vluchtvoertuigen te onthouden
•

Veilig met geld

• Houd uw pincode geheim
• Vertel deze nooit, ook al zegt iemand van de bank of politie te zijn
• Pin zoveel mogelijk overdag en als het kan in de bank
• Zorg dat er niemand te dichtbij staat en laat u niet afleiden
• Scherm uw pincode bij het intikken goed af
• Weiger altijd hulp van vreemden
• Neem eventueel een familielid of bekende mee
• Neem niet meer op dan nodig
• Regel bij de bank een dag opname limiet

Toch veel geld opnemen? Verdeel het over uw zakken!

• Kies een route die verlicht en in het zicht is
• Neem niet meer mee dan nodig
• Stop uw geld en huissleutel in uw binnenzak of draag uw tas met de klep naar binnen dwars 

over uw schouders
• Laat in geval van diefstal uw tas los, dit voorkomt letsel



• Kijk naar de dader en bel direct 112
De kortste route is niet altijd de veiligste!

Nu nog een paar algemene tips:
• Hang een kaart met uw bereikbaarheidsgegevens of die van de sleutelhouder in de meter- of 

keukenkast
• Snel hulp nodig? Bel 112 (politie, brandweer, ambulance). Ook als u bijvoorbeeld een inbraak 

ziet gebeuren

• Geen spoed? Bel dan 0900-8844 voor politie

Namens het Basisteam IJsselland Wens ik u een hele veilige tijd tijdens de Donkere Dagen.

Met vriendelijke groet,
Wijkagenten Zevenkamp

Vincent van Wijngaarden
Suzanne van Limbeek
Rudi van Greijn




