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Licht aan. Voorkom inbraak!
Het is weer vroeg donker. Dat weten woninginbrekers helaas ook. Die slaan juist 
in de donkere dagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt? 
De donkere maanden zijn weer aangebroken en de politie is in samenwerking 
met onder meer de gemeenten en vrijwilligers ook dit jaar weer gestart met 
een actie om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en om de wo-
ning. Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebro-
ken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en bui-
tenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht.

Gelegenheid maakt de dief
Bij 80 procent van de woninginbraken zijn de daders gelegenheidsinbrekers. Ze 
hebben niet een bepaalde woning op het oog, maar kijken waar ze gemakkelijk 
kunnen toeslaan. Woningen waarbij de bewoners niet thuis zijn, vinden zij aan-
trekkelijk. Net als woningen waar ramen openstaan of die slecht hang- en sluit-
werk hebben. Ook werken inbrekers graag op plaatsen waar niemand ze ziet. 
Met die kennis kunt u uw woning beschermen.

Tijdschakelaars
De indruk wekken dat u thuis bent, kan gemakkelijk met tijdschakelaars. Deze 
schakelaars doen lampen automatisch aan. U bepaalt zelf het tijdstip waarop dit 
gebeurt. Luxere modellen tijdschakelaars kunt u zelfs zo programmeren dat de 
lampen iedere dag op een ander tijdstip aangaan. Door in meerdere kamers lam-
pen op tijdschakelaars aan te sluiten, lijkt het nog meer alsof er echt iemand aan-
wezig is. Als u spaarlampen of led-verlichting aansluit op deze schakelaars, blij-
ven de kosten beperkt. Het gaat er echter niet alleen om dat u licht in de woning 
laat branden, maar dat er ook goede buitenverlichting is. Eventueel kan men een 
radio of televisie aan laten staan. Het mag duidelijk zijn dat verder het goed af-
sluiten van deuren en ramen met degelijk hang- en sluitwerk en het niet in het 
zicht laten liggen van kostbare zaken (autosleutels, laptops e.d.) aan te raden is. 

Wat doet de politie? 
De politie heeft het drastisch verminderen van het aantal woninginbraken als 
prioriteit. Zo doet de politie na iedere woninginbraak standaard een grondig spo-
renonderzoek om te kijken of inbrekers vingerafdrukken of DNA hebben achter-
gelaten. Ook doet de politie altijd buurtonderzoek, we vragen hierbij bijvoor-
beeld aan de buren of ze iets verdachts zagen. Verder waarschuwt de politie 
dat er een inbraak is geweest. Bij huizen die op elkaar lijken, proberen inbrekers 
vaak op dezelfde manier binnen te komen. Met die kennis kunnen bewoners zelf 
preventiemaatregelen treffen.

Bel 112, daar pak je inbrekers mee!
Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel altijd 112. De interesse van de politie gaat 
vooral uit naar mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel interesse heb-
ben in huizen en/of de omgeving. Ook verneemt de politie graag met welke au-
to of (brom)fiets/scooter deze mensen zich verplaatsen. Vooral de signalemen-
ten van de verdachte personen en de voertuiggegevens (merk, type, kenteken) 
zijn belangrijk. Wilt u liever anoniem blijven dan kunt u dat doorgeven via Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Grondwet nu ook in Arabisch
De Nederlandse Grondwet is vertaald in het Engels, Frans en Spaans. Begin 
november komt daar ook een Arabische vertaling bij. Het ministerie van BZK 
stelt deze beschikbaar voor vluchtelingen die in Nederland in noodopvang 
zitten en voor statushouders. Zij die (nog) alleen de Arabische taal machtig 
zijn, kunnen hierdoor ook kennis nemen van de basisregels in onze samen-
leving.

De Arabische vertaling van hoofdstuk 1 van onze grondwet is nu al te lezen 
op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-
en-antwoord/wat-is-de-grondwet
Het eerste hoofdstuk beschrijft bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, 
de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, dat mensen van verschillende 
seksuele geaardheid in vrijheid naast elkaar kunnen leven en dat iedereen de 
vrijheid heeft zijn eigen geloof te belijden.

Bijeenkomst over 
centrumgebied Uitgeest
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Uitgeest besloten in te stem-
men met de ‘stedenbouwkundige randvoorwaarden centrumgebied’. De raad 
heeft het college gevraagd om deze randvoorwaarden te verwerken in een 
stedenbouwkundig kader voor het centrumgebied van de gemeente. Op 
dinsdagavond 10 november zijn inwoners van harte welkom om in work-
shops mee te komen praten over de plannen in Dorpshuis de Zwaan, Middel-
weg 5. De avond begint om 19.15 uur en wordt om ongeveer 21.30 uur af-
gesloten. Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar.
Aangezien herontwikkeling van het centrumgebied een grote invloed heeft 
op de vormgeving en de beleving van het dorp, is het van belang om alle 
mogelijke veranderingen goed op elkaar en op de omgeving af te stemmen.
De gemeente vindt het belangrijk om de inwoners bij het proces te betrek-
ken en organiseert daarvoor meerdere bijeenkomsten. WZNH, adviseur voor 
ruimtelijke kwaliteit en Islant atelier voor stedenbouw zijn aangetrokken om 
het proces te begeleiden. Een eerste bijeenkomst met de direct betrokkenen 
in het centrumgebied is eind september gehouden. 
Als u zeker weet dat u aanwezig bent op 10 november vragen wij om u al-
vast aan te melden via het mailadres uitgeest@islant.nl 

Burgerlijke stand
GEBOREN
Jay Duarte Chaparro, zoon van M.M. Duarte Chaparro en C. 
Klomp
Aniek Zeinstra, dochter van T.W. Zeinstra en K.H. Schürmann
Jitse Boersma, zoon van J.C. Ranzijn en G. Boersma
Cesar Jacob Veldt, zoon van R. Veldt en N.M. van den Berg

OVERLEDEN
C.M.H. Rodenburg, weduwe van J.C. Duinmaijer, 85 jaar (en 
niet 95 jaar, zoals gemeld in een vorige publicatie) 

M.M. Veldt, e/v Rodenburg, 82 jaar
U. Vollmer, 84 jaar
H.M.J. van Doorn, 51 jaar

GETROUWD
C.J. Oudhuis en N. Itta
M.G.R. Rozemeijer en E.I.M. Pilkes
J.W.M. Aanhane en J.L.E. Bakker

Ophaaldata gft-afval
In week 45 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 2 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 4 november.
De Koog: donderdag 5 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 6 november. 

Het gebied waarvoor een stedenbouwkundig kader wordt gemaakt is blauw omrand.




