Woninginbraak, het zal je maar
overkomen
Een jochie is alleen thuis en hoort midden op de dag plotseling glasgerinkel. Hij
verstopt zich onder zijn bed en ziet vanuit die positie een vreemde rondsnuﬀelen.
Zodra de indringer is verdwenen, belt hij 112.
“Het zal je maar overkomen,” zegt hoofdagent Joey Joghi van de Politie MiddenNederland, basisteam Utrecht-West. Hij weet uit ervaring hoe diep slachtoﬀers van een
woninginbraak geraakt kunnen worden. “Mensen zitten met de handen in het haar,
zelfs al nemen de criminelen niks mee. Alleen al het idee dat iemand ongewenst in je huis
heeft rondgeneusd en misschien alles overhoop heeft gehaald, bezorgt mensen een
onveilig gevoel.”
Wanneer er echt iets wordt gestolen, is het eﬀect nog groter. “Criminelen zoeken meestal
voorwerpen die makkelijk mee te nemen zijn: een ipad, telefoon of sieraden. Dat kunnen
ook spullen zijn waar iemand aan gehecht is, bijvoorbeeld een halsketting van een
overleden grootmoeder of een fotoboek.”
Risico’s verkleinen
Met enkele simpele en goedkope aanpassingen kunnen bewoners hun huis een stuk
minder aantrekkelijk maken voor inbrekers. “Als er geen lampen branden of er staat geen
auto op de oprit, denk je al snel dat er niemand thuis is. Terwijl het helemaal niet zoveel
moeite hoeft te kosten om het risico op een inbraak te verkleinen.”
Hoofdagent Joey somt de voorbeelden snel op: een buitenlampje in de achtertuin
gebruiken, een tijdklok voor de verlichting wanneer je er niet bent en geen uitnodigend
‘opstapje’ bij een uitbouw neerzetten zoals een gft-container. “Vaak doen mensen de
schuur ook niet op slot omdat er geen waardevolle spullen staan. Maar dan vergeten ze
dat aan de sleutelbos voor de ﬁets ook de huissleutel zit.”
Oogje in het zeil
Maar ook een oogje in het zeil houden in de buurt kan geen kwaad, volgens Joey.
“Een bewoonster vertelde dat ze een dag eerder een vreemde auto een aantal keren door
haar straat had zien rijden. Maar ze had vervolgens het alarmnummer 112 niet gebeld.
Dat is jammer. Mijn advies is: bel bij een verdachte situatie altijd 112, denk niet dat het
niet dringend genoeg is.”
Hij is blij met het telefoontje van het stoere jochie. “Utrecht heeft ruim 300.000 inwoners
en twee keer zoveel ogen. Die kunnen we allemaal gebruiken!"

