Inbraak
Politie en justitie zijn onlangs een campagne gestart om woninginbraken te voorkomen. Via
de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’, worden bewoners erop gewezen de ramen te
sluiten, een lichtje te laten branden en de deur op slot te doen als ze van huis gaan.

8 Ben jij wel eens slachtoffer geweest van een inbraak?
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69% antwoordt "Nee" op vraag "8 Ben jij wel eens slachtoffer geweest van een inbraak?."

Toelichting
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2 x huisinbraak.
Auto inbraak
Auto opengebroken en een paar keer poging tot inbraak huis. gelukkig niet binnen
gekomen.
Autoinbraak, geen woninginbraak.
Drie inbraken meegemaakt
Een zonnige zalige zondag in januari, en de ramen lekker open.Kom om 8 uur boven en
vind de novilon vuil en nat. Pak een een vuile handdoek om het op te vegen en zie bij een
openstaande deur, lucifers liggen die aangemaakt waren. Lades en kastdeurtjes stonden
open en alleen onze dochter was 15 gulden kwijt.
Is een heel vreemd gevoel dat dat gebeurt is terwijl wij met 4 personen gewoon beneden
in de kamer zaten.
Dat speelt nog heeeeel lang na
Huis inbraak
Inbraak in het bedrijf
Lang geleden, maar nog steeds maakt het indruk.
Meer als 25 jaar terug
Poging tot inbraak maar niet binnen gekomen. Zeer goed hang en sluitwerk heeft dit
voorkomen.
Poging tot..
Tijdens de crematie van mijn vader is bij ons ingebroken.
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Nee





Tijdens vakantie ingebroken, nare ervaring
Tweemaal in een jaar de daders liepen normaal binnen twee gewoon op straat,
Was in Venlo-Blerick, niet in Horst.




Gelukkig niet in huis, wel door hen o ontbreken uit de tuin
Gelukkig niet. maar het is gewoon jammer dat er veels te weinig blauw op straat is in de
avond uren of in de nacht.
Lichtje laten branden heeft weinig zin
Niet binnen maar wel bijna
Wel een insluiper die koos gelukkig het hazen pad toen hij merkte dat er iemand thuis
was.
Wel is mij auto gestolen bij het treinstation in Horst.
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9 ‘Een inbraak is nooit te voorkomen’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?)
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64% is het (zeer) eens met stelling 9 ‘Een inbraak is nooit te voorkomen’, 23% is het er (zeer) mee
oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (50%).

Toelichting
Zeer mee
eens











Mee eens







Als inbrekers het echt op je gemund hebben komen ze toch wel binnen. De kunst is
om jouw huis minder aantrekkelijk te maken dan een ander.
Als ze je grote stenen door een dubbele beglazing gooien kun je het niet
voorkomen.
Eens: nooit te voorkomen: maar maak het de dieven niet te gemakkelijk
Het kan de inbreker wel moeilijker gemaakt worden.
Iemand die kwaadwillend is komt altijd binnen. Zeker nu de politie al niet eens meer
komt voor een inbraak. Ik zou zeggen overheid maak meer geld vrij voor politie.
Politie in elk dorp en stad. En laat politie harder optreden en meer gezag hebben.
Respect afdwingen.
Je kan het lastig maken, maar wil men binnen, dan komt men ook wel binnen.
Maar je kunt het inbrekers wel zo lastig mogelijk maken
Omdat het dievengilde steeds meer geweld gebruikt om ergens binnen te komen en
maar slechts enkele minuten nodig heeft om een huis of ander pand te doorzoeken
en met de buit te verdwijnen.
Als dieven binnen willen komen, komen ze toch wel binnen.
je kunt ze het alleen maar lastiger maken.
Als iemand in huis wil zijn komt hij erin. met een baksteen doe je al veel. je moet
alles proberen inbraak vertragend te maken en daar ben ik nu ook mee bezig.
Als inbrekers echt gericht binnen willen komen, zal het vast wel lukken. Echter
geloof ik er wel in dat er vele inbraken al voorkomen zijn door kleine
voorzorgsmaatregelen.
Als ze binnen willen komen, KOMEN ZE OOK BINNEN.
hoe goed dat er ook iets is bewaakt. RATTEN bestaan op twee poten.
Als ze echt naar binnen willen dan lukt het vast maar je moet het zo onaantrekkelijk
en moeilijk mogelijk maken.
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Als ze echt willen komen ze toch. maar er zijn wel dingen om het hun moeilijker te
maken en afschrikt. inderdaad licht en goed sluitwerk.
De alledaagse inbreker kun je tegen houden maar de beroepsinbreker niet
Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen.
Er is ooit een nieuwe fiets gestolen bij mij. Door de politie werd er weinig aandacht
aan besteed. De fiets was toch goed verzekerd, nou mens wat zeur je dan nou????
Is dat niet het paard achter de wagen spannen???
Iemand die binnen zijn vind altijd een manier om binnen te komen
Je kunt alle adviezen opvolgen maar als ze binnen willen komen vinden ze wel een
weg. Je kunt het ze wel moeilijker maken door de adviezen op te volgen.
Je kunt er heel veel aan doen om het de inbreker lastig te maken. Ik denk echter dat
hij toch binnen komt als hij echt wil
Je kunt er zelf veel aan doen maar niet alles.
Je kunt het de inbreker zo moeilijk mogelijk maken, binnen komen ze altijd als ze
grof geweld gebruiken.
Je kunt het de inbrekers wel moeilijker maken.
Je kunt het niet voorkomen, maar de inbrekers het wel zo moeilijk mogelijk maken.
Je kunt je niet 100% wapenen tegen de sluwheden van inbrekers
Je kunt wel maatregelen treffen waardoor het inbreken bemoeilijkt wordt, maar
echt voorkomen is bijna onmogelijk. Gelegenheidsdieven kunnen wel worden
geweerd door inbraakveilige maatregelen te nemen (goed hang- en sluitwerk en
verlichting en een buurtapp), maar professionals komen uiteindelijk toch wel
binnen.
Je kunt wel voorzorgsmaatregelen nemen, maar als ze persé binnen willen komen
dan lukt ze dat toch wel.
Mee eens, maar............... het is wel mogelijk om gelegenheids dieven af te
schrikken en gelegenheids inbraken te voorkomen.
Nooit is wel heel sterk uitgedrukt, maar je kunt het de inbrekers natuurlijk wel erg
lastig maken.
Veelal oost europeese bendes. meer grenscontroles
Wanneer iemand naar binnen wil lukt dat uiteindelijk altijd, je moet het zo moeilijk
mogelijk maken, dat kost tijd
Als inbrekers perse ergens naar binnen willen, komen ze er hoe dan ook in. Maar je
kunt het ze moeilijker maken waardoor ze meer tijd nodig hebben en dat willen ze
liever niet. In principe is een inbraak dus nooit te voorkomen. En toch weer wel
door het ze lastiger te maken.
Als je het ze niet te makkelijk maakt helpt dat wel (soms)
Da's een lastige. Feitelijk kun je alleen je eigen risico op inbraak verschuiven naar
een ander, wiens huis (nog) gemakkelijker is te kraken dan dat van jou. Lost het
probleem dus niet op.
Ik denk dat je het inbrekers heel moeilijk kunt maken en dat ze daardoor eerder je
huis overslaan. Het is ook afhankelijk van waar je woont.
Ik vind dat inbrekers die de zaak overhoop halen, veel harder gestraft moeten
worden.
Je kunt al t mogelijke doen om n inbraak te voorkomen maar het is geen garantie
dat er niet ingebroken wordt.
Mensen die bij je willen inbreken krijgen ALTIJD wel een kans(je)
Nooit is te sterk uitgedrukt. Voorzorgsmaatregelen zijn mogelijk maar inbrekers die
echt binnen willen komen zal dat altijd lukken
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Voorkomen weet ik niet, maar je kunt in iedergeval zoveel mogelijk maatregelen
nemen om het de dieven moeilijker te maken! Bijvoorbeeld ramen en deuren op
slot met extra beveiliging maar ook een poort welke afgesloten kan worden!



Als je zorgt dat er verlichting brand radio of tv aan geeft altijd het gevoel dat er
iemand thuis is. Een hond schrikt ook af
Is inderdaad nooit te voorkomen, maar je kunt het de inbreker(s) wel zo moeilijk
mogelijk maken!
Je kunt wel bepaalde maatregels treffen.
Je moet het inbrekers zo moeilijk mogelijk maken.
Men moet veel zwaardere straffen opleggen.
Ook met goede sloten kunnen ze nog altijd een ruitje intikken
Wanneer men echt binnen wil komen dan doen ze dit ook, je kunt het ze echter wel
moeilijker maken waardoor de kans wellicht kleiner wordt dat ze bij jou thuis zullen
inbreken.








Zeer mee
oneens




Als je het de inbrekers zo moeilijk mogelijk maakt met o.a. goed hang en sluitwerk,
geen waardevolle in het zicht laten liggen.
Altijd voorzorg maatregelen genomen. Inbrekers gaan dan naar de buren omdat het
daar makkelijker is

5

