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SAMEN zorgen voor een veilige 

Gepleegde feiten in november: 
7 effectieve inbraken en 2 inbraakpoging 

 
Overzicht diefstallen per straat: 
 
Molenberglaan     4  
Burgemeester Vermeulenlaan 2   
Hanselaarstraat 1  Hijftestraat   1   
Rivierstraat  1 
  
Alle inbraken waren bij privéwoningen. 
 

Bij 6 inbraken waren de bewoners niet aanwezig 
(avondinbraken) en bij 1 inbraakpoging werden de da-
ders gestoord door thuiskomst van de bewoners waarop 
ze de vlucht namen. 
 
Er werd meestal een raam of een deur geforceerd om de 
woning te kunnen betreden. Verder werd er 3 keer langs 
de zijkant ingebroken en werd ook de buitenverlichting 
uitgeschakeld om ongezien te kunnen inbreken. 

 

Voorkom avondinbraken: geef uw woning een bewoonde indruk! 
 

Bij aanvang van de wintertijd geven veel woningen bij valavond een onbewoonde indruk en 
zijn dus de ideale plaats voor een inbraak. 
 

Geef uw woning steeds een bewoonde indruk: 
 

 sluit uw gordijnen en/of rolluiken bij valavond 
 
 licht in de hal geeft een vermoeden dat er iemand thuis is 
 
 gebruik tijdschakelaars om licht in uw woning te maken 
 
 uw woonkamer mag geen felverlichte etalage zijn 
 
 in een verlichte kamer kan men uw doen en laten bekijken 
 
 u vertrekt bij valavond: geef uw woning een bewoonde indruk 

 
Inbrekers kiezen vaak woningen: 
 

 waar er nergens licht brandt 
 
 waar rolluiken en of gordijnen niet dicht zijn 
 
 waar er geen beweging waar te nemen is die opvallen tijdens 

het voorbijrijden als “onbewoond en niemand aanwezig” 
 
 
 

laat uw woning 
donker achter 

= zeggen “er is 
niemand thuis!” 

Het wordt donker: 

 sluit gordijnen 

 laat rolluiken zo 
goed als volledig 
naar beneden 

 licht maken  
(vb. via tijdschakelaar) 

Meld onmiddellijk  

verdachte personen en voertuigen via het 

nummer 101!  

Noteer zoveel mogelijk informatie 

(nummerplaten, persoonsbeschrijving,..)  

BIN LOCHRISTI 

wenst u & uw 

familie 

gezellige   

feestdagen ! 

 

http://www.lochristi.be/
http://www.pz5416.be/
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SAMEN zorgen voor een veilige buurt 

Buitenverlichting  
 

Buitenverlichting dient niet alleen om een huis of tuin beter tot uiting te laten komen.  

Je kunt er ook ongewenste bezoekers mee afschrikken. Een kwaliteitsvolle verlichting is  

immers een van de grootste vijanden van een inbreker. 

 

Welke keuze heb je? 

 Een permanente verlichting ‘s nachts. Raad in dit geval een zacht en diffuus licht aan. 

 Verlichting die moet dienst doen als afschrikkingsmiddel. Het voordeel van ‘schriklicht’, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van bewegingssensoren, is dat het precies zorgt voor een verrassingseffect wanneer het wordt geactiveerd. Zo verhoogt het 

de sociale controle. De detectoren moeten wel ‘pet safe’ zijn. 

 Verlichting die door middel van een schemerschakelaar geactiveerd wordt. 

 Schijnwerpers zijn aanbevolen voor de verlichting van grote zones (bijvoorbeeld een oprit) of de achterkant van het huis 

(bijvoorbeeld een tuinterras). Sierverlichting van een iets hogere intensiteit geniet eveneens de voorkeur boven gerichte 

verlichting voor het verlichten van de planten in een tuin. 
Wanneer de burger opteert voor een spot als buitenverlichting, moet hij rekening houden met het feit dat spots een ge-
richte lichtstraal produceren. Daardoor zal op andere plekken schaduw ontstaan. 
 

INSTALLATIE 

 Zorg ervoor dat de verlichting hoog genoeg geplaatst wordt om beschadiging of doorknippen van de bedrading te voor-

komen. 

 Hou er bij de installatie rekening mee dat de combinatie van wind en tuinplanten ervoor kan zorgen dat de verlichting 

per ongeluk wordt geactiveerd. Zorg er ook voor dat de planten de verlichting niet belemmeren! 

 Let bij de installatie van de buitenverlichting op een correcte plaatsing van de lichtarmaturen. Zij moeten zo geplaatst 

worden dat inbraakgevoelige openingen, zoals ramen en deuren voldoende verlicht zijn. Zwakke plekken die zeker verlich-

ting nodig hebben, zijn de voordeur en de garagepoort. 

 Buitenverlichting wordt best verankerd in de voorgevel of meteen onder het afdak. Een aangebrachte lamp moet die-

gene die voor het zwakke gevelelement staat ‘aanlichten’, zodat deze herkenbaar is. Als de lamp achter de persoon hangt 

die aanbelt, of te hoog is aangebracht, ontstaan er schaduwen. Dit vermindert de herkenbaarheid van het gezicht. Bij de 

voordeur wordt de lamp best bevestigd aan de sluitzijde naast de deur. 

 Om de sabotagemogelijkheden te beperken, moeten de lamp en de detector op een aparte plaats worden geïnstal-

leerd. Kies voor kwaliteitsvol materiaal. 

 De verlichting moet slagvast zijn. 
LET OP! Bij alleenstaande of afgelegen woningen kan verlichting een hulpmiddelvormen voor een inbreker. Zo kan ook 
een goed verlicht hoekje waar niemand inkijk op heeft het werk van een inbreker vergemakkelijken. Voorzie in dit geval best 
geen verlichting! 
 

BIJKOMENDE TIPS 

 Voorzie de bedrading van de verlichting al bij de bouw of verbouwing van het huis. 

 De bewegingsdetectoren dienen te worden geactiveerd zodra de duisternis valt. 

 Zie toe op de oriëntatie van de verlichting: zorg ervoor dat de verlichting weg 

schijnt van de woning. Zo kan een potentiële inbreker niet in de woning gluren. Sluit ‘s avonds eveneens de gordijnen. 

 Zorg ervoor dat ook de buren de verlichting kunnen zien: dit vergemakkelijkt de sociale controle. 

 Vergeet niet dat ook verlichting nu en dan een onderhoudsbeurt nodig heeft. Snoei struiken en bomen die de lichtstraal 

hinderen. Vervang defecte lampen aan de voor- en achterdeur onmid-

dellijk. 
Breng de bevoegde gemeente- of stadsdiensten zo snel mogelijk op de 
hoogte als je merkt dat de straatverlichting of openbare eigendom de-
fect of beschadigd is. Controleer ook regelmatig of de nodige herstellin-
gen werden uitgevoerd. 

Verantwoordelijke uitgever:   Ivan Buyle   
BIN-coördinator Vaarlaars-Lieskensakker  
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
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