Pas op voor inbrekers bij
u in de buurt
Geachte bewoner / ondernemer,
bij u in de buurt is onlangs ingebroken. Inbrekers kwamen binnen door een middel van
de zogenaamde “kerntrekmethode”. Politie Eenheid Amsterdam doet er alles aan om
deze inbraak op te lossen, de dader(s) aan te houden en gestolen spullen terug te geven
aan de eigenaren.

Tref maatregelen tegen kerntrekken
De meeste woningen zijn allemaal voorzien van goed hang en sluitwerk. Echter, heel
veel van de inbraken die momenteel gepleegd worden gebeuren via de zgn. "kerntrekmethode"; hierbij draaien criminelen een sterke schroef in de cilinder (daar waar u uw
sleutel in doet) en plaatsen daar een apparaat met een trekmechanisme overheen en
trekken dan de cilinder uit het slot. Vervolgens is het dan een eenvoudige handeling om
het slot open te draaien met een schroevendraaier of bouwsleutel en de deur te
openen. De meeste sloten zijn niet tegen deze methode opgewassen.

Veiligheidsbeslag

Gelukkig heeft de branche hier ook al weer oplossingen op gevonden.
1. Zo kunt u het bouwbeslag (de metalen constructie waar de deurknop aan vast zit
en het gat voor de sleutel in zit) aan de buitenkant vervangen door een met een zgn.
kerntrekbeveiliging. Door deze beveiliging wordt het indraaien van de schroef sterk
tegengegaan door een meedraaiend gedeelte voor de cilinder en kan de cilinder niet
verwijderd worden uit het slot. Gebruik echter wel beslag dat is goedgekeurd volgens
de richtlijnen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen en voorzien is van het merkteken,
afgebeeld rechtsonder in deze brief.

Kerntrekbeveiliging

2. U kunt uw cilinder vervangen door een exemplaar van gehard metaal, afzonderlijk dan
wel in combinatie met het bovenomschreven beslag met kerntrekbeveiliging.
De hardheid van het metaal bemoeilijkt het indraaien van een schroef in de cilinder.
Tevens zal de cilinder moeilijker of niet afbreken. Deze cilinder moet dan wel het zelfde
merkteken dragen als het bovenomschreven beslag met kerntrekbeveiliging.
Let op: toepassen van bouwbeslag, als bedoeld onder 1), heeft de voorkeur. Hierdoor
heeft u uw deur aan de buitenzijde voorzien van een zichtbare beveiliging.
Voor verder en uitgebreider advies kunt u zicht wenden tot een PKVW bedrijf.
Op www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf kunt u deze bedrijven in uw eigen omgeving
vinden.
Heeft u naar aanleiding van onze aanpak of deze brief vragen of suggesties?
Neemt u dan contact op met ondergetekende, telefoonnummer 0900-8844.
Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent , Petra Goldstein

Veiligheidscilinder

Kerst en Oud & Nieuw
Laat ongenode gasten uw feest niet verpesten
Veel mensen zijn tijdens de feestdagen van huis weg. Uit eten met vrienden, Kerstmis
vieren bij de familie, oliebollen eten bij de buren. Het huis is dan leeg, de deuren soms
zelfs niet op slot. Inbrekers grijpen op deze momenten hun kans: iedereen is feest aan
het vieren; niemand let op.

Misdrijf op heterdaad,
dreigende of verdachte
situatie?

Aan het eind en begin van het jaar ziet de politie altijd een stijging van het aantal
inbraken.
Door regelmatig te surveilleren in de buurten wordt woninginbraak en diefstal
tegengegaan en kunnen daders worden opgespoord. U kunt zelf ook veel doen om het
inbrekers moeilijker te maken en de kans op diefstal te voorkomen.
Viert u de feestdagen buiten de deur?
Zorg dat iemand op uw huis let als u tijdens de feestdagen de deur uit bent. Geef aan
hen door waar u te bereiken bent. Zorg dat ze in het bezit zijn van een reservesleutel,
zodat ze in geval nood bij u naar binnen kunnen.

Geen spoed, wel politie?

Even naar de buren…
Sommige mensen laten tijdens Oud & Nieuw hun deuren en ramen open. Dat is handig
voor de buren, maar ook voor ongenode gasten. Het aantal inbraken is dan ook groter
dan tijdens een doorsnee nacht. Sluit de deur dus altijd af.
Als u weggaat:
- Vermeld geen afwezigheid op uw deur - ‘even weg’, voicemail of social media.
Geef uw woning een bewoonde indruk en laat vooral de verlichting in huis branden,
bij voorkeur met tijdschakelaars.
- Sluit ramen en deuren zorgvuldig, boven en beneden. Draai de deur altijd op het
nachtslot en gebruik andere aanwezige sloten. Sluit de ramen af met afsluitbare
raamboompjes.
- Zorg voor goede verlichting aan de voor- (schemerschakelaar) én achterzijde
(schrikschakelaar).
Inbrekers houden niet van licht!
- Sluit de tuin en uw schuur goed af.
Als u thuis bent:
- Laat geen onbekenden met u mee naar binnen lopen in de flat of het trappenhuis.
- Open nooit de centrale toegangsdeur via de intercom voor onbekenden.
- Blijf vooral tijdens Oud en Nieuw opletten en zorg dat er tijdens het vuurwerk
afsteken of Nieuwjaar wensen geen onbekenden uw huis in kunnen.
Ziet u een misdrijf gebeuren op heterdaad? Verdachte situatie? U vertrouwt het niet?
Bel dan direct het alarmnummer 112 - Daar pak je ook daders mee!
Blijf kalm, denk aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico’s.
Geen spoed, wel politie? Bel 0900-8844

U kent de dader, maar de
dader kent U ook?

Help mee aan de veiligheid
in uw buurt! Ontvang een
sms- of spraakbericht om
uit te kijken naar een
persoon of voertuig in
geval van een (ernstig)
strafbaar feit in uw buurt.

