Persbericht
VERDACHTE GEDRAGINGEN? BEL DE POLITIE!
De dagen worden stilaan korter en het is bekend dat het risico op inbraken dan groter wordt. Het is
niet de bedoeling om de mensen nodeloos bang te maken, maar een gezonde portie waakzaamheid
en sociale controle van ons allemaal kan veel leed voorkomen en/of helpen bij opsporingen.
De politie van Bredene/De Haan houdt dan wel toezicht in alle wijken van de zone, maar kan altijd
wat extra ogen gebruiken. Ze roept de bevolking dan op ook om elke verdachte situatie, zowel bij
dag als bij nacht, onmiddellijk te melden op het gratis noodnummer 101.
De mensen zijn soms wat terughoudend om de politie te verwittigen als ze iets verdacht opmerken,
vaak omdat ze niet onnodig tot last willen zijn of zich ‘niet willen moeien met andermans zaken’. De
politie vindt het heus niet erg als er achteraf niets aan de hand bleek: “indien u twijfelt, contacteer
ons onmiddellijk. Wacht niet tot de verdachte personen of voertuigen weg zijn. Het belangrijkste is
ons te waarschuwen en probeer dat te doen zonder opgemerkt te worden. Reken er niet op dat
iemand anders wel zal bellen. Doe het zelf. We krijgen liever meerdere meldingen over hetzelfde
feit dan helemaal geen. Al te vaak horen we achteraf bij buurtonderzoek dat mensen iets vreemd
opgemerkt hadden, maar het niet ‘erg’ genoeg vonden om de politie te bellen.”
Voor welke zaken kunt u zoal bellen? (niet limitatief)
 Personen die zich rond uw woning of die van uw buren begeven en/of door het raam naar
binnengluren.
 Personen die woningen of voertuigen observeren, eventueel vanuit een voertuig dat traag door
de wijk rijdt.
 Een voertuig dat u niet kent dat geparkeerd staat op de oprit van uw buren, die niet thuis zijn.
 Een voertuig met een persoon erin dat al enige tijd stilstaat in de straat.
 Personen die aanbellen en vreemde vragen stellen.
 Ongewone gedragingen van personen in uw buurt.
Uiteraard kan het tijdstip waarop iets zich voordoet een grote rol spelen in de beoordeling en ook
het feit of het om iemand gaat die u bekend of onbekend is. Denk echter niet dat inbraken enkel
’s nachts gebeuren.
Wat is belangrijk voor de politie?
Probeer een zo goed mogelijke persoonsbeschrijving te geven. Daarbij zijn het geslacht, de geschatte
leeftijd, de huidskleur, de haarkleur en –lengte, de kledij(kleur) kenmerken die ongetwijfeld
belangrijk zijn om te vermelden. Let ook op eventuele opvallende kenmerken zoals littekens,
moedervlekken, tatoeages, bril, snor, baard, speciale kledingstukken,…
Ook een goede beschrijving van het verdachte voertuig (merk, type, kleur) kan de politie helpen en
een nummerplaat of een deel ervan. Als de personen vluchten, meld dan ook de vluchtrichting.
Wees alert. Bij onraad, bel 101. Uw buren zullen u dankbaar zijn.
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