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11-12-2014: Eén dag tegen woninginbraken! 

 

Wist je dat er in België meer dan 200 keer per dag wordt ingebroken in een woning? De maatschappelijke kost is 
torenhoog: jaarlijks betalen we met z'n allen meer dan 350 miljoen euro! Hoog tijd dat hier iets wordt aan 
gedaan! 

Sinds 2008 blijft het aantal woninginbraken in België stijgen, tot meer dan 75.000 in 2013. Er is dan ook een 
slimme en gezamenlijk aanpak nodig, met aandacht voor de verschillende schakels van de veiligheidsketen. 
Preventie is één van die schakels, misschien wel de belangrijkste! 

Op 11 december 2014 vindt de actiedag ‘1 dag niet’ plaats waarmee de strijd wordt aangebonden tegen 
diefstallen in woningen. 1 dag geen woninginbraken in België. 

 

Ons buurtcomité ondersteunt deze actie. Dit doel kan enkel en met jouw hulp bereikt worden. Ga mee aan de slag 
om jouw huis, straat en buurt veiliger te maken en dieven een halt toe te roepen. Zet inbraakpreventie samen 
met ons een hele dag lang extra in de kijker!  

De actiedag geeft elke inwoner – jou dus – een platform om volop na te denken en initiatief te nemen om je huis, 
straat en buurt veilig te houden. Wat kan jij doen? ‘1 dag niet’ promoot volop jouw lokale initiatief, want 1.000 
keer lokaal maakt 1 stevig geheel. Maak er samen met ons, maar vooral ook met je gezin, buren, vrienden, 
vereniging of school een succes van. Samen kunnen we er voor zorgen dat er veel minder en één dag zelfs 
helemaal geen woninginbraken plaatsvinden. 

 

INBREKERS NIET WELKOM IN DE BUURT OP 11-12-2014 

 

Kleine dingen kunnen er voor zorgen dat dieven het niet te gemakkelijk krijgen om in onze buurt/woning iets te 
gaan stelen. 

Enkele voorbeelden: 

- Je naaste buur verwittigen wanneer je er een tijdje op uit trekt. 
- Afspraken maken omtrent het leegmaken van de brievenbus. 
- Je sleutel overhandigen aan je buur zodat er regelmatig ’s avonds een lampje in de gang kan branden, 

zodat de indruk gegeven kan worden dat er iemand thuis is. Of rolluiken optrekken of naar beneden 
laten, afhankelijk van het tijdstip van de dag. 

- Zelf alert zijn en opletten. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat onze wijkagent (David Bauwens) die dag zijn ronde zal doen in onze buurt. 

 

 

Zie je toch iets verdachts, neem dan zeker contact 
op met de lokale politie van Aalst. 

Telefoon: 053 73 27 27 

e-mail: politie@aalst.be 
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Secretariaat:  Botermelkstraat 199 a, 9300 Aalst 

Rekeningnummer buurtcomité:  BE34 9730 9540 5190 

 


