
 

 

 

Met een veilig en gerust gevoel op vakantie 

Informatieavonden woninginbraken 
 

Iedere minuut wordt ergens in Nederland ingebroken. De gemiddelde inbraak 

duurt 30 seconden en slechts 1 procent van de inbraken gebeurt door het 

breken van een ruit. Een inbreker grijpt vooral zijn kans als deze zich 

voordoet, bijvoorbeeld bij open deuren of ramen. Helaas is een woninginbraak 

nooit helemaal te voorkomen, maar met de nodige voorzorgsmaatregelen is de 

kans op een inbraak wel te verminderen. In de zomer is vaak een lichte stijging 

te zien in het aantal woninginbraken en daarom worden vanaf 4 juni tot 11 

juni in alle stadsdelen van Haarlem informatieavonden georganiseerd.   

 

Informatieavonden  

Voor een veilig gevoel zo net voor de vakantie organiseren de gemeente Haarlem, 

politie Kennemerland en de woningcorporaties Elan Wonen, Ymere en Pré Wonen 

een aantal informatieavonden waar Haarlemmers tips krijgen om de kans op een 

inbraak te verminderen. De politie vertelt hoe zij woninginbraken aanpakt en laat 

foto’s zien van kwetsbare plekken en situaties in de buurt. Ook worden veel tips ter 

preventie gegeven en een beroep gedaan op de bewustwording van Haarlemmers 

over wat zij zelf,  vaak door kleine aanpassingen kunnen doen en hun waardevolle 

rol als ogen en oren in de eigen buurt. Verder maken Haarlemmers kans op een 

tegoedbon van € 150,- op uw hang -en sluitwerk. 

 

Woninginbraken hebben een grote impact op slachtoffers en ontwrichten de 

samenleving. De aanpak van woninginbraken staat landelijk hoog op de agenda, 

maar een succesvolle aanpak is alleen te bereiken wanneer er wordt samengewerkt. 

In Haarlem is er een intensief samenwerkingsverband tussen de politie, gemeente, 

wijkraden, woningcorporaties en andere betrokkenen. Gezamenlijk is gewerkt aan 

een integraal plan van aanpak met daarin opgenomen preventieve, repressieve en 

fysieke maatregelen. Deze moeten leiden tot een daling van het aantal 

woninginbraken in Haarlem. 
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Woensdag 4 juni 2014, Haarlem Oost 

Locatie: Oosterkerk, Zomerkade 165, Haarlem 

 

Donderdag 5 juni, Haarlem Noord 

Locatie: Novacollege, Planetenlaan 5,  Haarlem 

 

Dinsdag 10 juni 2014, Haarlem Centrum / Zuidwest 

Locatie: Stadsbibliotheek, Gasthuisstraat 32, Doelenzaal, Haarlem 

 

Woensdag 11 juni 2014, Haarlem Schalkwijk 

Locatie: Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4, Haarlem 

 

Inloop is vanaf 19.00 uur. De presentatie start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 

uur. De bijeenkomsten zijn gratis.  

 

Indien mogelijk, graag vooraf aanmelden via afdelingveiligheid@haarlem.nl. 
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