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Week van de veiligheid: 
6 t/m 12 oktober
Verschillende (overheids-)organisaties besteden van 6 t/m 12 oktober 
aandacht aan de week van de veiligheid. Bij veiligheid gaat het vaak 
om onze leefomgeving. Hoe we die beleven kan te maken hebben met 
inbraken en overvallen. En hoe schoon of opgeruimd is onze buurt? 
Het aantal inbraken of overvallen kun je meten, maar een (on)veilig ge-
voel is subjectief. Politie, gemeente en inwoners zetten zich hoe dan 
ook gezamenlijk in om een zo veilig mogelijke woonomgeving te cre-
eren.

Donkere Dagen Offensief
Overvallers zijn van begin november tot en met begin maart actiever 
dan in de rest van het jaar. De politie zet daarom het project ‘Donkere 
Dagen Offensief’ in. De politie is extra alert op overvallen en woningin-
braken en er is meer ‘blauw’ op straat. Ook zet de politie de voetstap-
penactie in. Waar een deur of raam openstaat, wordt een flyer neerge-
legd in de vorm van een voetstap met daarop de tekst: ‘Deze schoen-
afdruk had van een insluiper kunnen zijn’. Verder laat de politie tips 
achter voor betere beveiliging van de woning. Over het algemeen be-
reiden daders van overvallen zich goed voor. Geef daarom altijd kente-
kens van verdachte voertuigen door aan de politie. Dat kan van cruci-
aal belang zijn bij het voorkomen of oplossen van een overval. 

112 daar vang je boeven mee!
U kent ongetwijfeld het motto ‘112 daar red je levens mee’. Minder be-
kend is dat alarmnummer 112 ook gebeld mag worden om boeven te 
vangen. Als er een misdrijf wordt gepleegd en de dader is nog in de 
buurt, bel dan onmiddellijk 112. De meldkamer stuurt dan met spoed 
de politie. Zodat de dader mogelijk op heterdaad kan worden aange-
houden.
Stel, u komt thuis, er is ingebroken en u ziet de dader uw huis uit 
vluchten. Of u bent getuige van een autokraak of een mishandeling. 
In al deze gevallen is de dader nog in de buurt. Als u direct 112 belt, 
komt de politie snel ter plaatse. De sporen zijn dan nog vers en de da-
der en zijn buit zijn vaak nog te achterhalen. Een snelle aanhouding 
geeft veel voldoening aan het slachtoffer en het rechtsgevoel van al-
le goedwillende burgers. Een bijkomend voordeel is dat het de politie 
enorm veel recherchewerk bespaart.

Signalement
Als u slachtoffer of getuige bent, neem dan de dader goed in u op. Pro-
beer de kenmerken te onthouden. Als getuige kunt u eventueel een fo-
to of filmpje maken met uw mobiele telefoon. Tenminste, als dat op 
een veilige manier kan. Kijk ook goed in welke richting de dader weg-
vlucht, dat is belangrijk om deze persoon te achterhalen. De meldka-
mer laat dan meteen vluchtwegen afzetten, waardoor het net zich sluit.

Alarmnummer 112
Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus als iemands 
leven in direct gevaar is (brand of ongeval) of als u getuige of slacht-
offer bent van een misdrijf, zoals inbraak, overval, diefstal of geweld. 
Het landelijke politienummer 0900-8844 belt u voor minder dringende 
zaken, bijvoorbeeld voor advies, het melden van overlast of voor een 
afspraak met uw wijkagent.

Veilig wonen: preventieve maatregelen
Een inbraak wordt ervaren als een grote inbreuk op de privacy en geeft 
een onveilig gevoel. 
De politie doet er uiteraard alles aan om een ernstig misdrijf als een in-
braak op te lossen. Maar bewoners spelen zelf een belangrijke rol bij 
het voorkomen van woninginbraken. 

Ophaaldata gft-afval
In week 42 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 13 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 15 oktober.
De Koog: donderdag 16 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 17 oktober. 

Wat kunt u doen?
•	 Zorg	voor	goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	op	ramen	en	deuren.	
 Laat geen hulpmiddelen voor de inbrekers (zoals ladders e.d.) 
 in uw tuin staan.
•	 Sluit	altijd	alle	deuren	en	ramen	(ook	op	de	bovenverdieping).	
 Ook  kleine ramen van de wc of de garagedeur niet vergeten. 
 Een inbraak duurt slechts enkele minuten. Dus ook tijdens bood-  
 schappen doen alles afsluiten.
•	 Bewaar	(reserve)sleutels	niet	buiten,	hang	geen	adreslabel	aan	een		
 sleutelbos en laat geen sleutels aan de binnenzijde van de deur 
 zitten.
•	 Laat	geen	onbewoonde	indruk	achter	(geen	afwezigheidbriefjes	op	
 de deur, gebruik tijdschakelaars voor licht, zorg voor regelmatig 
 bezoek, laat de post weghalen bij de voordeur/uit de brievenbus 
 en laat gordijnen openen of sluiten). 
•	 Zorg	voor	voldoende	verlichting	rond	uw	woning.
•	 Geef	niet	op	sociale	media	aan	dat	u	op	vakantie	gaat.	
Voor meer informatie en tips kijk op http://www.politiekeurmerk.nl 

Samen alert zijn op een veilige buurt
Om een veilige woonomgeving te creëren hebben wij uw hulp nodig. 
Hebt u bijvoorbeeld klachten over de straatverlichting of over zwerf-
vuil, meld dit bij de gemeente. Ervaart u overlast? Bel de politie. Zo 
kunnen we er samen voor zorgen dat Uitgeest prettig is en blijft om in 
te wonen.

Ondernemersavond 
op 20 oktober
Het college heeft alle ondernemers van het bedrijventerrein per brief 
uitgenodigd om van gedachten te komen wisselen over de toekomst 
van het terrein. Dat gebeurt op maandagavond 20 oktober in de bo-
venzaal van restaurant Havenrijk. De avond begint om 19.30 uur en 
wordt om 21.30 uur afgesloten met een borrel.
Ook ondernemers uit het centrum en de andere delen van Uitgeest 
zijn van harte welkom. Wel graag per e-mail aanmelden via commu-
nicatie@uitgeest.nl




