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1. Inleiding
De jaarwisseling is het grootste terugkerende evenement in (Midden-)Nederland. Ieder jaar weer
vindt er voorafgaand, tijdens en na afloop van de jaarwisseling veel vuurwerkoverlast plaats en
worden (te) veel vernielingen gepleegd en ontstaat er teveel brandschade, niet in de laatste plaats
door autobranden.
Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, jongerenwerkers, scholen, en ondernemers
kunnen allemaal hun steentje bijdragen voor een veilig en feestelijk verloop van de jaarwisseling.
Voor de gemeente is hierin een belangrijke regierol weggelegd.
Deze handreiking biedt een (niet uitputtend) overzicht van mogelijke preventieve interventies en
handige tips die lokaal kunnen bijdragen aan een veilig en beheersbaar verloop van de
jaarwisseling.

Hulp nodig?
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, George Spier
 T: 06-10419391
 M: george.spier@rvs-mn.nl
 Raadpleeg onze apothekerskast voor extra informatie

2. Tien tips voor een veilig oud en nieuw
1. Beschouw de jaarwisseling als grootschalig evenement met ernstige risico’s voor de
openbare orde;
2. Breng de ‘hotspots’ en ‘risicolocaties’ in kaart;
3. Attendeer op toename van woninginbraken;
4. Zet, waar kan, preventieve maatregelen in, dit is vaak het halve werk. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan voorlichtingscampagnes etc.;
5. Begin tijdig (het liefst maanden van tevoren) met de voorbereiding en werk cyclisch. Stel
bijvoorbeeld een draaiboek op;
6. Lever lokaal maatwerk, maar denk ook aan regionale afstemming;
7. Tolereer geen geweld en agressie tegen hulpverleners;
8. Zet in op cultuurverandering tijdens de jaarwisseling. Bijvoorbeeld door consequenties van
wangedrag te benoemen, burgerparticipatie te vergroten, voorlichting te bieden en
activiteiten die een alternatief vormen voor overlast gevende groepen te stimuleren;
9. Vergroot de handhavingsinspanningen op vuurwerkoverlast;
10. Voer een alcoholmatigingsbeleid! Juist bij geweldsincidenten- en in mindere mate bij
vernielingen- bestaat een duidelijke relatie met alcoholgebruik, al dan niet in combinatie met
drugs. Beperking hiervan, kan geweld en overlast bij de jaarwisseling verminderen en
verdient daarom aandacht.
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3. Vuurwerk en de wet
In Het Vuurwerkbesluit zijn er allerlei regels opgesteld om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te
laten verlopen. De belangrijkste regels zijn hieronder samengevat. Kijk voor meer informatie hier.

3.1 Vuurwerktijden
In artikel 2.3.6 van Het Vuurwerkbesluit is geregeld dat het verboden is vuurwerk, anders dan
bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00
uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.

3.2 Vuurwerkverkoop
In artikel 2.3.2 van Het Vuurwerkbesluit is geregeld wanneer de verkoop van
consumentenvuurwerk aan particulieren is toegestaan.
 De verkoop is toegestaan op 28, 29 en 30 december.
 Voor het verkopen van vuurwerk moet er een vergunning worden aangevraagd.
 Per individu mag niet meer dan 25 kilo aan vuurwerk worden verkocht.
 In de verkoopruimte mag er niet meer dan 500 kilo vuurwerk liggen.

3.3 Legaal vuurwerk
Legaal en goedgekeurd vuurwerk is alleen te koop bij de erkende verkooppunten en is te
herkennen aan:
 Een Nederlandse gebruiksaanwijzing;
 Dat het alleen op 28, 29 en 30 december te koop is.
 De aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’;
 Een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten zijn te verwachten van het
soort vuurwerk;
 De naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de
fabrikant en de importeur (of handelaar);
 Het toegekende artikelnummer en productiejaar;
 CE-keurmerk op nieuw vuurwerk.

3.4 Illegaal vuurwerk
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms
normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale
handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van
bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen,
lawinepijlen en Cobra’s.
Zie ook de website van de Rijksoverheid, de website van het OM en de website van de politie voor
aanvullende informatie.

3.5 Bestuurlijk instrumentarium
In artikel 125 van de Gemeentewet staat bij een last onder dwangsom het bestuursorgaan beoogt
tot herstel van een met de wet strijdige situatie te komen of herhaling van een overtreding van de
wet te voorkomen. De overtreder wordt de verplichting opgelegd om aan het bestuursorgaan een
geldsom te betalen. Behalve indien de overtreder binnen het gestelde termijn voldoet aan de in de
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beschikking opgenomen last. Daarnaast heeft de gemeente ook de optie om een preventieve
dwangsom op te leggen. Het bestuursorgaan kan overgaan tot het opleggen van deze maatregel
indien er klaarblijkelijk gevaar dreigt dat in een bepaalde situatie een overtreding zal worden
begaan.
In artikel 172 van de Gemeentewet is opgenomen dat personen die de orde verstoren in een
bepaald gebied, een gebiedsverbod opgelegd kunnen krijgen. Zij mogen zich in een bepaalde
periode niet in een bepaald gebied bevinden. Hierdoor kan de openbare orde op deze locatie
gehandhaafd of hersteld worden.
Zie ook het rapport van de politie over veiligheid bij jaarwisselingen.

4. Vreugdevuren, carbid, wensballonnen, vuurwerkvrije zones en
vuurwerkdetectie
4.1 Vreugdevuren
 Vreugdevuren zijn op zich niet verboden;
 Een aantal gemeenten heeft een verbod op vreugdevuren opgenomen in de APV, anderen
hanteren de Wet milieubeheer als kader om vreugdevuren lokaal niet toe te staan, weer anderen
staan vreugdevuren alleen toe op bepaalde plaatsen, voorzien van een vergunning;
 Stel voor vreugdevuren met een vergunning altijd een contactpersoon aan en maak samen met
contactpersoon, politie en brandweer, heel duidelijke afspraken over tolerantiegrenzen;
 Stel bepalingen op in de APV rondom vreugdevuren om onduidelijkheid te voorkomen.

4.2 Carbid schieten




Carbid schieten valt niet onder de definitie van vuurwerk, hierdoor is het vuurwerkbesluit niet
van toepassing;
Het is mogelijk om, ter regulering, bepalingen op te nemen in de APV;
Omtrent de regelgeving zijn er vier scenario’s mogelijk:
1. Toestaan;
2. Algeheel verbod;
3. Algeheel verbod met vrijstellingsmogelijkheid voor Oudjaar;
4. Algeheel verbod behoudens tijdens Oudjaar met ontheffingsmogelijkheid.

4.3 Vuurwerkvrije zones

Een vuurwerkvrije zone kan zorgen voor lokale rust in de omgeving. Het instellen van de zones
geeft namelijk uitdrukking aan de afkeer van (illegaal) knalvuurwerk onder een deel van de
bevolking en het kan een element zijn in de lokale aanpak van de jaarwisseling. Zie hieronder een
aantal voorwaarden:
 Gemeenten kunnen met de jaarwisseling vuurwerkvrije zones instellen;
 Vuurwerkvrije zones moeten in de APV zijn opgenomen;
 Handhaving van vuurwerkvrije zones is lastig, maak daarom lokaal goede afspraken over
handhaving en toezicht van vuurwerkvrije zones;
 Het instellen van een vuurwerkvrije zone is een besluit van het College.
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4.4 Wensballonnen
Het oplaten van een wensballon is het hele jaar door toegestaan en is niet specifiek gelieerd aan
de jaarwisseling, mits het aan strikte voorwaarden voldoet. Zie hieronder voor een aantal
voorwaarden:
 Wensballonnen moeten aan de eisen voldoen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit;
 Moeten aan verschillende eisen voldoen van het ministerie VenW/IVW en Defensie;
 Een wensballon mag niet de lucht in wanneer de gemeente binnen een straal van 15 kilometer
van een (zweef)vliegveld ligt. Zie voor meer informatie artikel 429 Strafrecht t.a.v. ballonnen
met brandbare stoffen;
 Het oplaten van wensballonnen is geheel voor eigen risico en verantwoording.
Bekijk deze website voor regels t.a.v. het gebruik van wensballonnen.

4.5 Vuurwerkdetectiesysteem
Afgelopen twee jaarwisselingen hebben zes Nederlandse gemeenten gebruik gemaakt van het
vuurwerkdetectiesysteem van Munisense. Met dit systeem kun je tot op een paar meter
nauwkeurig zien waar vuurwerk wordt afgestoken. Overlastveroorzakers kunnen daardoor sneller
worden gepakt en er gaat een preventieve werking van uit.
Zie voor meer informatie de website van Munisense.

5. Preventieve maatregelen overlastplegers
5.1 Een gewaarschuwd mens telt voor twee





Stuur een waarschuwingsbrief naar meerderjarigen en/of ouders van minderjarigen die
voorgaand jaar in aanraking zijn geweest met politie i.v.m. vuurwerk(overlast);
Maak lokaal afspraken of de brief per post wordt verstuurd, of in persoon wordt overhandigd en
wie dit doet. Dit kan een vertegenwoordiger zijn van de gemeente, een wijkagent, maar denk
bijvoorbeeld ook aan een jongerenwerker;
Personen die de openbare orde verstoorden tijdens voorgaande jaarwisselingen of bij ander
gelegenheden kunnen ook uitgenodigd worden door de burgemeester voor een gesprek.

5.2 Inzet van het Jongerenwerk
Een rustig oud en nieuw is de verantwoordelijkheid van iedereen. De gemeente en haar lokale
partners spelen een grote rol. Ook het jongerenwerk kan helpen om te voorkomen dat het feest uit
de hand loopt.
 Jongerenwerkers zijn geen politieagenten. Door hun contact met en kennis van jongeren
kunnen ze bijdragen aan de veiligheid tijdens de jaarwisseling. Door:
 Een oogje in het zeil te houden;
 Signalen door te geven aan de politie;
 Door hun aanwezigheid het gesprek aan te gaan en incidenten in de kiem te smoren;
 Samen met buurtbewoners activiteiten te organiseren;
 Voorlichting te geven over bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk en gedragsregels.
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6. Checklist buitenruimte
6.1 Risicoanalyse
Maak een risicoanalyse van de gemeente met betrekking tot de jaarwisseling. Het organiseren van
een wijkschouw en de ervaringen/schades van vorige jaren, helpen bij het in kaart brengen van de
risico’s.

6.2 Hotspots/ risicolocaties
Voor de brandweer, politie, boa’s, particuliere beveiliging etc. is het belangrijk dat er een lijst
wordt gemaakt binnen de gemeente met hotspots en risicolocaties, evenementen en horeca. Dit
voor een soepele samenwerking gedurende de jaarwisseling. Hieronder even kort de definities van
een hotspot en een risicolocatie:
 Hotspots: Locatie waar bijna altijd op basis van ervaring incidenten gebeuren en waar afspraken
zijn gemaakt over een aanpak/maatregelen.
 Risicolocaties: Locatie met mogelijk enig risico, benoemd met een steekwoord en bedoeld om
mee te nemen in de surveillance.

6.3 Veel gemeentelijke diensten betrokken
Vanuit de verschillende gemeentelijke disciplines kan ook veel inzet worden gepleegd ter
voorbereiding. Bijvoorbeeld door:
 Het aanschrijven van bouwondernemingen en aannemers met het verzoek bouwmaterialen uit
de openbare ruimte te verwijderen, containers en bouwplaatsen af te sluiten;
 Het verwijderen of dichtzetten van hondenpoepafvalbakken, prullenbakken, ondergrondse en
bovengrondse papier-, glas-, kunststofbakken en afvalcontainers, kledingcontainers etc.;
 Door scholen aan te schrijven met preventietips. Denk bijv. aan scholen die vragen
buurtbewoners een oogje in het zeil te houden;
 Te zorgen dat leegstaande panden goed zijn afgedicht;
 Brandbare materialen, zoals pallets, kerstbomen, oud papier etc. te verwijderen;
 Autowrakken, oude aanhangwagens, caravans en campers te verwijderen, om te voorkomen dat
deze in de brand worden gestoken.

6.4 Schouwen openbare ruimte /hotspots
Van belang is om voorafgaand aan de feestdagen de openbare ruimte in het algemeen en de
hotspots in het bijzonder, te checken op veiligheidsaspecten. Dit kan ik de vorm van een
‘wijkschouw’ waarbij onder leiding van de gemeente, samen met de jongerenwerker, de wijkagent
en de brandweer het gebied rondlopen en checken op risico’s.
Goed om tijdens de schouw ook te checken of de afspraken die gemeentelijke diensten hebben
gemaakt (zie bij aanschrijven scholen, bouwondernemingen etc. onder het kopje ‘Veel
gemeentelijke diensten betrokken’) zijn uitgevoerd/nagekomen.
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6.5 Opruimen vuurwerk
Een groot deel van de ongelukken rondom de jaarwisseling vindt plaats op Nieuwjaarsdag.
Kinderen gaan regelmatig aan de haal met vuurwerk dat niet is afgegaan en kunnen zich hieraan
ernstig verwonden. Daarom hieronder maatregelen die genomen kunnen worden:
 Attendeer (bijvoorbeeld via de media) bewoners erop dat vuurwerk na het afsteken moet
worden opgeruimd;
 Vuurwerkresten kunnen aangeboden worden bij het restafval in de grijze container;
 Attendeer bewoners hoe ze moeten handelen wanneer vuurwerk niet is afgegaan en waar het
vuurwerk naar toe gebracht kan worden.

6.6 Schadeverhalen




Zorg voor een coördinator die een overall beeld heeft van de schades;
Maak intern afspraken dat schades altijd worden verhaald op de dader. Aangifte doen is dus
belangrijk!;
Doe zo snel mogelijk aangifte wanneer er schade is ontstaan aan gemeente eigendommen.
Maak hiervoor een afspraak met de lokale politie;

7. Voorkomen Autobranden
7.1 Autobranden hebben meerdere aanleidingen:




‘Baldadig’ of ‘opstandig’ gedrag van lokale jeugd;
Soms een gerichte, persoonlijke vergeldingsactie;
Mensen die hun auto moedwillig laten uitbranden, als vorm van verzekeringsfraude.

7.2 Hoe tegen te gaan…












Burgerparticipatie is belangrijk voor het voorkomen van autobranden, zo blijkt uit de ervaringen
in diverse gemeenten. Het is van belang om ouders en anderen in de sociale omgeving van de
daders te betrekken in de preventieve aanpak.
Daarnaast hebben in diverse gemeenten zogenoemde ‘whistle blowers’ die vroegtijdig aan de
politie kunnen doorgeven dat er plannen waren om auto’s in brand te steken. Een les uit diverse
gemeenten is dat burgers rechtstreeks contact moeten kunnen hebben met de lokale
politiemedewerkers waarmee men samenwerkt;
De aanwezigheid van buurtvaders en het jeugd- en jongerenwerk tijdens oud en nieuw kan
de-escalerend werken;
Maak met het jeugd- en jongerenwerk een risicoanalyse van de problematische jeugdgroepen
i.r.t. tot autobranden;
Preventieve aanhoudingen van onruststokers na concreet dreigen met geweld en
brandstichting;
Op internetfora en social media kan mogelijk al het één en ander worden gesignaleerd;
Cameratoezicht;
Contact met benzinepomphouders: Maak met hen afspraken de politie te bellen indien
jerrycans met benzine worden gevuld door ‘jongeren’.
Maak afspraken met supermarkten en bouwmarkten de politie te bellen indien jongeren in
brandbare stoffen kopen, zoals terpentine, wasbenzine, spiritus etc.
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Zorg ervoor dat voertuigwrakken, aanhangwagens, caravans campers en andere brandbare
materialen e.d. uit de openbare ruimte zijn verwijderd.
Zorg voor buitenverlichting. Door de omgeving waar auto’s staan goed te verlichten wordt het
voor brandstichters minder aantrekkelijk om iets in de hens te zetten.
Wees alert. Alarmeer de politie wanneer je iets verdacht ziet.
Parkeer je auto in een afgesloten ruimte zoals een garage, als dit kan. Ook dit maakt het voor
brandstichters minder interessant om iets in de brand te steken.

Zie ook de flyer van gemeente Stichtse Vecht.

7.3 Goed voorbeeld Den Haag
De aanpak in Den Haag bestond uit een omvangrijk pakket van maatregelen, op basis van een
multidisciplinaire insteek. Een speciaal ‘autobrandenteam’ heeft maatregelen voorbereid,
gecoördineerd en uitgevoerd. Het pakket aan maatregelen bestond onder meer uit:
 Het voorafgaand aan de jaarwisseling aanschrijven van ouders van voormalige daders;
 Het gebruik van camerabeelden;
 Het aanbieden van gratis parkeerplaatsen in bewaakte parkeergarages. De flyer hierover is hier
te vinden;
 Preventieve aanhoudingen van onruststokers na concreet dreigen met geweld en
brandstichting.
In Den Haag is de samenwerking gezocht met diverse partners die een rol kunnen spelen in het
voorkomen van autobranden. Met moskeeën en buurtvaders zijn afspraken gemaakt om toezicht
te houden op de eigen jeugd. Hoewel deze vorm van zelfregulering er af en toe wel om vroeg om
‘even de andere kant op te kijken’, wisten de buurtvaders wel dingen te bereiken die de politie niet
lukte. In Den Haag werd eveneens de nodige mankracht ingezet om de beeldvorming op voorhand
te beïnvloeden.
Wanneer gemeenten autobranden tijdens oud en nieuw, maar ook buiten oud en nieuw om, beter
willen aanpakken, staan er verschillende plannen van aanpak op de website.

8. Veilig Publieke Taak










Meld vormen van agressie en geweld altijd bij de politie en geef aan dat het om een
medewerker met een publieke functie gaat;
Zorg dat er zo snel mogelijk aangifte wordt gedaan;
Wees alert op getuigen en zorg dat zij ook een verklaring afleggen;
Aangiften kunnen worden gedaan door het slachtoffer en/of door de werkgever;
Slopen is kopen: schade verhalen op de dader.
Zorg voor snelle vaststelling van de aard en omvang van de schade;
Verwijs jeugdige daders door naar bureau Halt;
Geef duidelijk en concreet aan welke gedragingen er van het publiek worden verwacht;
Breng het thema Veilig Publieke Taak onder de aandacht bij ketenpartners.

Zie hier voor de checklist Veilig Publieke Taak.
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9. Burgernet: preventief bericht of nieuwsbrief
Wist je dat Burgernet ook preventief kan worden ingezet? Om inwoners alert te maken kan per
mail een bericht worden verzonden aan Burgernetdeelnemers in een bepaald gebied. Een
preventief bericht is gericht op één soort delict waar je de aandacht voor wilt vragen. Het is
raadzaam om in een preventief bericht ook handelingsperspectief te geven wat de burger zelf kan
doen ter voorkoming van een delict. Als je meer informatie kwijt wil dan kan je gebruik maken van
de nieuwsbrieffunctie van Burgernet via plein.burgernet.nl. Een nieuwsbrief kun je zelf opstellen
met diverse tekstkoppen en er kunnen foto’s worden toegevoegd uit de beeldbank van Burgernet.
Begin december worden door Burgernet Midden Nederland nieuwsbriefitems aangeleverd met als
thema veilige feestdagen.
Voor een preventief bericht (zie werkwijze) is het belangrijk dat er afstemming is tussen gemeente
en politie over de inhoud van het bericht. De gemeente kan het preventieve bericht zelf versturen.
Hulp nodig? Laat het weten via UTR-Burgernet@utrecht.politie.nl
Voorbeeldtekst Utrecht
Beste Burgernetdeelnemer,
Vorig jaar zijn er bij u in de wijk op meerdere plaatsen autobranden geweest. Dit gebeurde in
de weken voor de feestdagen en ook tijdens de jaarwisseling.
Met dit bericht willen we u vragen om extra alert te zijn op verdachte situaties in uw omgeving.
Ziet u bijvoorbeeld iemand rondhangen bij auto’s? Twijfel niet, en bel 1-1-2. Hierdoor
vergroot u de kans dat een autobrand voorkomen kan worden.
Een fijne en feestelijke jaarwisseling gewenst!
Vriendelijke groet,

Politie/Gemeente Utrecht, afdeling Veiligheid.
Telefoon: 030-286 00 00.

Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl
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10. Communicatie
Aanbevolen wordt om inwoners enkele weken voor oud en nieuw te informeren over het beleid.
Belangrijk is dat communicatie qua boodschap en timing wordt afgestemd door gemeente met
politie. Achteraf is het ook belangrijk om de inwoners over het verloop van de jaarwisseling en de
schade te informeren. Wees in het achteraf communiceren zo neutraal mogelijk in en zorg hierbij
dat alle informatie van de betrokkenen wordt gebruikt voor het overall beeld.

10.1 Tips voor communicatieboodschap algemeen & voor veilig afsteken van vuurwerk
Algemeen communicatieboodschap
 Oud en nieuw is bovenal een gezellig, leuk feest;
 Samen houden we het leuk. Aan regels houden, op elkaar en de buurt letten, incidenten
melden, rotzooi (vuurwerkafval) opruimen en geef hulpverleners de ruimte;
 Indien nodig treedt de politie op. De gemeente accepteert o.a. geen schade aan gemeentelijke
eigendommen;
 Vuurwerktijden, opruimen vuurwerk, vreugdevuren, carbid schieten, wensballonnen, waar
kunnen bewoners vuurwerkoverlast melden etc.;
 Brandpreventietips (zorg er bijvoorbeeld voor dat afval rondom het huis is opgeborgen);
 Woninginbraakpreventietips (sluit deuren en ramen en laat een bewoonde indruk achter).
Zie bijvoorbeeld de informatiebrief aan bewoners Woerden voor meer ideeën. Daarnaast is er op
de website materiaal beschikbaar in blauw geel veilig stijl
Veilig afsteken van vuurwerk
 Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek;
 Draag geen kleding van kunststof;
 Stop vuurwerk nooit in je zak;
 Steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand geraakt wordt;
 Gebruik bij het afsteken een vuurwerklont;
 Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop in de grond staat en voor 1/3 is gevuld met zand;
 Neem na het afsteken voldoende afstand;
 Laat vochtig en oud vuurwerk liggen.
Klik hier voor meer informatie over het afsteken van vuurwerk.

10.2 Tips voor het gebruiken van Twitter
Hieronder zijn verschillende voorbeeld tweets geformuleerd. Zorg ook voor informatie op je
website, wellicht via een banner op de homepage.
Vuurwerk Tweets
Zie je iets verdachts / last van #vuurwerk? Meld het bij jouw gemeente. Bij directe overlast bel
politie 112
Illegaal #vuurwerk leidt tot levensgevaarlijke situaties. Meld opslag en handel bij politie 0900-8844
of anoniem via 0800-7000
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Jij weet waar #vuurwerk illegaal opgeslagen of verhandeld wordt? Meld Misdaad Anoniem 08007000
De jaarwisseling is nog ver weg, maar er worden al partijen vuurwerk aangetroffen. Meld opslag en
handel bij politie 0900-8844
Vuurwerk gekocht? Afsteken mag 31 dec vanaf 18u tot 1 jan 2 uur
Wees voorzichtig met #vuurwerk en heb respect voor de hulpverleners die vannacht ook weer voor
u klaar staan
Voor een veilige jaarwisseling: Haal brandbare spullen (kliko’s, kerstbomen, tuinbanken, etc.) naar
binnen
Vandaag start verkoop vuurwerk. Afsteken mag 31 dec 18u tot 1 jan 2u. Overlast? Melden via
0900-8844
Woninginbraken Tweets
Naar familie met kerst? Zorg dat uw woning er bewoond uitziet. #donkeredagen
#woninginbraak
Even voor de beste wensen naar de buren? Doe uw deur op slot. Voorkom een
#woninginbraak. #donkeredagen
Op vakantie? Zorg dat huis er bewoond uitziet en dat buren opletten. #donkeredagen
#woninginbraak
Pas op met afwezigheidsbericht op voicemail tijdens vakantie. #Inbreker weet dat u niet thuis
bent #donkeredagen
Met de kerstvakantie op stap? Laat een bewoonde indruk achter. #donkeredagen
#woninginbraak
Lang plezier hebben van uw kerstcadeaus? Zet ze niet in het zicht en sluit uw huis goed af!
#donkeredagen #woninginbraak
Gaat u op kerstvakantie? Meld het goede buren of bekenden, maar niet op sociale media.
#donkeredagen #woninginbraak
Met oud&nieuw op bezoek bij familie of vrienden? Laat een bewoonde indruk achter.
#donkeredagen #woninginbraak
Gelukkig Nieuwjaar! Gaat u naar buiten om vuurwerk te kijken? Sluit ook dan goed af.
#donkeredagen #woninginbraak
Goed voornemen voor 2017? Sluit altijd uw huis goed af, ook als u maar ‘even’ weg bent.
#donkeredagen #woninginbraak
Goed voornemen voor 2017? Bel 112 bij spoed of heterdaad, ook als u een verdacht figuur in
uw wijk ziet. #donkeredagen #woninginbraak
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