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Aan alle bewoners van de Kruidenbuurt en Schildersbuurt
Op 14 februari “Boef in de wijk”

Extra aandacht voor terugdringen
auto-inbraken en -diefstallen
De politie zal in samenwerking met de gemeente Oosterhout de komende periode extra
aandacht besteden aan het terugdringen van auto-inbraken en diefstal van auto's in de
gemeente Oosterhout. Op verschillende manieren zullen tips worden gegeven om de kans op
auto-inbraken en diefstal van auto's te verkleinen. Politiemedewerkers en de gemeente zullen
onder andere flyers uitdelen aan autobezitters en onder de ruitenwissers van geparkeerde
voertuigen plaatsen. De politie zal tijdens de surveillance extra aandacht besteden aan
verdachte personen en voertuigen in uw wijk.
"De politie vraagt uw aandacht voor een groep professionele auto-inbrekers. Door heel Oosterhout zijn
de afgelopen tijd veel airbags en navigatiesystemen gestolen uit auto's", laat de politie weten.
Criminelen hebben voornamelijk belangstelling voor auto's van de VAG-groep, dus: Audi, Volkswagen,
Seat en Skoda. Naast deze merken hebben criminelen ook interesse in andere voertuigmerken en
waardevolle goederen, zoals laptops en losse navigatiesystemen.
Dommelbergen “piek
De wijk Dommelbergen heeft opvallend meer auto-inbraken dan andere wijken in Oosterhout. De
gunstige ligging van de wijk vlak nabij de rijksweg A27 kan volgens de politie een van de redenen zijn
van de piek in de wijk “Dommelbergen”.
Wat kun u zelf doen?
Eenvoudige maatregelen kunnen soms al voldoende zijn om auto-inbraken te voorkomen. Parkeer de
auto bij voorkeur op een goed verlichte plek en in het zicht van omliggende bebouwing. Laat geen
waardevolle voorwerpen in de auto achter. Gebruikt u een los navigatiesysteem? Berg deze dan op!
Ziet u iets verdachts?
Ziet u een onbekende auto meerdere rondjes door de wijk rijden? Of ziet u voor langere tijd personen
in een auto zitten die u niet vaker in uw straat/wijk heeft gezien? Bel dan 112!
Staat er een onbekend persoon in de auto van uw buurman te gluren? Hoort u op bijzondere
tijdstippen glasgerinkel buiten? Noteer dan het signalement van de verdachten en wanneer mogelijk
een kenteken. Bel altijd direct 112. De politie kan dan snel ter plaatse zijn om verdachte personen te
controleren of op te pakken.
WaakSamen App
De WaakSamen App kan u helpen om snel en overzichtelijk een melding te maken van een verdachte
situatie. De app helpt u stap voor stap bij het maken van een melding en het geven van een helder
signalement. WaakSamen is gratis te downloaden voor Android en iOS dus beslist het proberen
waard.
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Voorlichting
De politie zal op, donderdagmiddag 21 februari 2019, vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur op
winkelcentrum “Arkendonk” aanwezig zijn om flyers uit te delen en preventie-tips te geven over autoinbraken.
Speel mee met “boef in de Wijk”
Op donderdag 14 februari 2019, spelen we het interactief spel “Boef in de wijk”. Tussen 18.30 uur en
21.00 uur. Meer informatie wordt via social-media bekend gemaakt.
Wat is “Boef in de wijk”?
Het project vraagt op een interactieve en vernieuwende manier aandacht voor het belang van een
goede inbraakpreventie en bewustwording wat je daar zelf in kunt bijdragen.
Waarom “Boef in de wijk”?
In gesprek met burgers komt regelmatig naar voren dat zij schroom hebben om verdachte situaties te
melden, of soms niet herkennen als zodanig. Het spel “Boef in de wijk” laat bewoners op een leuke
manier bewust worden van verdachte situaties en geeft de gelegenheid om te oefenen met het
signaleren en melden ervan. Via het spel leren de deelnemers waar zij alert op moeten zijn in hun wijk
en welke informatie van belang is bij het doorgeven van een melding bij een verdachte situatie.
Meedoen?
Wilt u meedoen? Kom dan rond 18.15 uur naar Gymzaal Kruidenlaan in Oosterhout. Het spel begint
om 18.30 uur en eindigt ongeveer om 21.00 uur. Aanmelden kan via wijkagente Sandra Seghers of
via onderstaande manieren:




0900-8844 (24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar)
via www.politie.nl/mijn-buurt (als u uw postcode intoetst, vindt u uw wijkagent en kunt u een
contactformulier invullen)
via twitter: @wa_oosterhout05

Meer informatie?
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Michelle Baaijens via 14-0162

