
Daarvoor tikken ze tegenwoordig 
geen ruitje meer in. Moderne 
criminelen pikken het signaal van 
de sleutel op met een ontvan-
ger. Met een gekoppelde zender 
kunnen ze vervolgens de autodeur 
openen en hun slag slaan. 
Waardevolle spullen zoals de 
stuurkolom, airbags en het 
multimediasysteem worden 
meegenomen. Ze kunnen zelfs uw 
auto starten en wegrijden.

Tip: leg de sleutel in een metalen 
kistje of koekblik, dat blokkeert het 
signaal.

AUTO’S MET EEN 
CONTACTLOZE 
SLEUTEL

Autodiefstal en auto-inbraken

Gemeente, politie en burgers trekken samen op tegen deze vormen 
van criminaliteit. Dit wordt onder andere gedaan door het goed 
analyseren van aangiften, de inzet van extra mensen voor het 
opsporen van daders en een goede samenwerking met de WhatsApp-
groepen. In de aanpak hebben we ook uw hulp keihard nodig. Voor-
kom dat u slachto� er wordt en lees onderstaande tips. Maar meld ook 
altijd als u een vermoeden hebt van een inbraak of diefstal. 

Waaraan herken je auto-inbrekers? 
• Gluren in auto’s
• Paar keer terugkomen
• Voelen aan de portieren
• Lang bij een auto rondhangen
• Op de uitkijk staan 

STOP HELING

www.sporteninwaalwijk.nl

Verdachte situatie? Meld dit altijd!

Aangifte of melding doen kan via: 

112 (politie, spoed)

0900 - 88 44 (politie, geen spoed)

Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

  

Voorkom dat u slachtoff er wordt!
• Laat geen geld, laptops of andere dure spullen in uw auto liggen.
• Zet uw handschoenenkastje open: zo kunnen dieven zien dat er 

niets te stelen is.
• Haal de sleutel uit het contact. Zorg dat de ramen dicht zijn en doe 

de deuren en de ko� erbak op slot.
• Parkeer uw auto op een plek met veel licht, waar veel mensen 

komen. Daar houden dieven niet van.
• Let op uw autosleutels. Laat ze niet in uw jas zitten als u die op-

hangt. Laat ze niet in de kleedkamer als u gaat sporten.
• Laat een goedgekeurd autoalarm monteren.
• Laat uw losse navigatiesysteem nooit in uw auto zitten. Denkt u 

ook aan het wissen van de afdruk van de zuignap.
• Laat u toch apparaten in de auto liggen? Zet dan de Blue-

tooth-functie uit. Inbrekers kunnen Bluetooth-signalen buiten uw 
auto opmerken.

• Parkeert u op uw eigen oprit? Zorg voor goede verlichting en 
parkeer uw auto met de neus naar de straat. Inbrekers houden er 
niet van om in het zicht te staan.

VOORKOM DIEF-
STAL VAN AIRBAGS

Airbags zijn een geliefd doelwit 
voor auto-inbrekers. Airbags zijn 
kostbare onderdelen en voor de 
geoefende inbreker relatief snel 
en simpel te verwijderen. Schaf 
een stuurslot aan en voorkom dat 
uw airbag een makkelijk doelwit 
is. Een nieuwe airbag installeren 
kost al snel enkele honderden 
euro’s.

Het is ook belangrijk dat  dieven 
hun gestolen goederen niet kun-
nen doorverkopen. Het plegen 
van een inbraak is dan een stuk 
onaantrekkelijker. Op de website 
www.stopheling.nl staan tips om 
heling te voorkomen. Ook kunt 
u via deze website controleren 
of het serienummer van een 
(tweedehands) product in een 
database van gestolen goederen 
staat geregistreerd. Let op: ook 
het kopen van gestolen goederen 
is strafbaar.

Werk samen met uw gemeente en 
politie aan veiligheid in uw buurt. 
Hoe meer mensen aan Burgernet 
deelnemen, hoe groter de kans 
dat een  verdacht of vermist per-
soon wordt opgespoord.

Draag bij aan een veilige buurt. 
Doe mee aan Whatsapp 
Buurtpreventie!

Wat is WhatsApp buurtpreventie?
WhatsApp buurtpreventie bestaat uit een WhatsApp-groep die zich richt 
op het signaleren van verdachte situaties in uw wijk of buurt. Bewoners 
van een buurt communiceren in deze WhatsApp-groep bij verdachte 
situaties snel met elkaar.. Zo is iedere deelnemer alert bij een verdachte 
situatie.

Wat is het doel van WhatsApp buurtpreventie?
Met WhatsApp buurtpreventie zorgen we voor meer ogen en oren in 
de wijk. Inwoners kunnen op deze manier sneller verdachte situaties 
doorgeven aan de politie. De aanwezigheid van WhatsApp buurtpreven-
tie heeft een preventieve werking. De bewoners maken zich samen sterk 
voor een veiligere buurt. Met een sticker ‘Let op! WhatsApp
buurtpreventie’ is dat voor iedereen zichtbaar.

Interesse?
Wilt u meer weten over WhatsApp buurtpreventie of wilt u zelf een 
WhatsApp-groep starten in uw buurt? Dat kan!

Neem dan contact op met:
Werner Zop� 
Wijkagent Waalwijk Zuid
Telefoon: 0900-8844
E-mail: werner.zop� @politie.nl

Ted Elschot
Adviseur gebiedsgericht werken
Telefoon: 0416-683456
E-mail: telschot@waalwijk.nl 

Helpt u ook mee om Waalwijk 
veiliger te maken?
Meldt u zich dan aan via www.
burgernet.nl en klik op de zin 
‘Meld u vandaag nog aan’.


