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Almere in top 15 van meeste inbraken
ALMERE – De gemeente Almere staat al jaren in de top 15 van gemeenten die meer dan
1000 inbraken per jaar tellen. En het aantal blijft stijgen. Maar is dat dan voldoende reden om
je woning inbraakproof tegen inbrekers te maken?
“Elke dag weer zien we de gevolgen van laffe inbraken”, aldus Daan Bakker, een van de
eigenaren van Slotenmaker-Almere-24-uur.nl, slotenmaker en inbraakbeveilingsspecialist uit
Almere Buiten. “Ze buigen simpelweg het voordeurschild om en breken vervolgens je
cilinderslot. Of ze zetten een koevoet tussen je raam en kozijn. En in sommige gevallen
maken ze gebruik van niet afgesloten deuren of ramen. Helaas gebeurt het iedere dag weer.”
“Het blijft niet alleen bij materiële schade, maar mentaal krijg je vaak ook een knauw.
Mensen voelen zich daarna vaak lange tijd onveilig in hun eigen woning. Dat is ook vaak het
moment dat men wakker schrikt en inbraakpreventie maatregelen wil treffen. Deuren en
sloten worden gecontroleerd, extra sloten worden geplaatst, traliewerk en verlichting worden
aangeschaft. Ook wordt er nog eens goed gekeken naar het operationele deel. Wie heeft er
bijvoorbeeld een sleutel? Sluiten we de deuren en ramen wel consequent als we even naar de
supermarkt gaan of de hond uitlaten? Wat kunnen we doen op het gebied van buurtcontrole?
Steeds vaker zie je ook dat mensen zelf initiatief nemen en Whatsapp groepen starten om de
sociale controle in de buurt te verhogen.”
Gelukkig hoeft u de beveiligingskosten vaak niet volledig zelf te dragen. Bij de gemeente
bestaan er vaak jaarlijks subsidies die verstrekt worden voor sloten die het Politie Keurmerk
dragen. Laat u daarom altijd goed adviseren om ongenode gasten te weren. SlotenmakerAlmere-24-uur.nl kan indien gewenst al het hang en sluitwerk voor inbraakpreventie leveren
en monteren. Dat maakt dat u zich weer veilig kan voelen in uw eigen huis, of beter nog, een
in woninginbraak wordt voorkomen.

