Waaks!
nieuwsbrief nr. 2
Waaks! in Baarn officieel van start
Donderdagavond 3 juli heeft burgemeester Röell het project Waaks! officieel gestart. Tijdens
de goed bezochte startbijeenkomst meldt de burgemeester dat Baarn na positieve ervaringen
in andere gemeenten heeft besloten Waaks! in te voeren. Tot nu toe hebben 220 Baarnaars
zich aangemeld. Een heel mooi aantal, maar meer deelnemers zijn uiteraard welkom. Gelet
op de woninginbraken in Baarn zijn extra ogen en oren zeer welkom. De inzet van de politie
is niet minder geworden, maar de politie kan niet zonder de medewerking van de inwoners.
Na een inleiding door de nieuwe wijkagent voor het noordelijk deel van Baarn, John van
Manen, verzorgen Ralph Zwikker en Ronald Jaspers Focks een interactieve presentatie over
het vroegtijdig herkennen van verdachte situaties.
In Baarn vinden veel woninginbraken plaats. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat
inbraken vaak in de middag en avond plaatsvinden. Dus zorg ervoor dat ramen en deuren
altijd zijn afgesloten, ook al bent u maar ‘even’ weg of ‘even’ boven of ‘even’ in de tuin.
De pakkans van inbrekers is erg laag. Zo’n 8 procent van de inbraken wordt opgelost. U
kunt eraan meewerken dit percentage te verhogen door alert te zijn en sneller 112 te bellen.
Twijfelt u bel dan toch 112.

Wat is verdacht gedrag?
 Normafwijkend gedrag in de wijk
 Vreemde looproutes
 Doelloos rondlopen of rondhangen (bijvoorbeeld in een auto kan een signaal van
voorverkennen zijn)
 Heeft iemand vreemde attributen bij zich of draagt iemand afwijkende kleding
 Is iemand niet verklaarbaar in de wijk
Een inbreker werkt volgens een vast patroon:
 Markeren van het doel (vaak is een hoekwoning het doelwit)
 Informatie verzamelen
 Surveilleren (zoekend rondlopen; zijn er camera’s of bewegingsmelders?)
 Planning (kiezen juiste moment voor de inbraak)
 Verzamelen benodigd materiaal (een losliggende ladder is ideaal)
 Droog oefenen
 Uitvoering (inbrekers richten zich vooral op de slaapkamer, omdat daar vaak
kostbaarheden worden bewaard) en vlucht
Wat kunt u doen:
 Maak contact (doe dat vriendelijk en behulpzaam; hier houdt iemand, die verkeerde
bedoelingen heeft, niet van; hij wil namelijk anoniem blijven)
 Stel vragen over zijn aanwezigheid (Kan ik u helpen? Zoekt u iets?)
 Combineer gedrag en antwoorden en bepaal of het verstandig is 112 te bellen
Nog enkele praktische tips:
 Wees altijd bedacht op personen, die via de babbeltruc bij u binnen proberen te
komen. Vraag altijd om een legitimatie (ook van mensen, die zeggen namens het
energiebedrijf, het glasvezelbedrijf of de thuiszorg te komen)
 Ga niet in op aangeboden diensten aan de deur (zoals het schoonmaken van uw
dakgoot)
 Wees alert op mensen, die collecteren of ‘voor het goede doel’ zaken aan de deur
verkopen. Collectevergunningen worden wekelijks door de gemeente gepubliceerd.

