
 
 
 
 
 

WAAKS! – 19 oktober 2018 
 
Beste WAAKS! - deelnemers 
 
Graag vragen we uw aandacht voor het volgende. 
 
 
Waarschuwing woninginbraken  
 
Het aantal woninginbraken in de periode januari t/m september 2018 was 15 % lager dan in dezelfde 
periode in 2017.  We zagen dit jaar wat pieken in Zeist West en ook in het gebied Bosch en Duin en 
omgeving waren er na een rustige periode voor het eerst weer enkele inbraakmeldingen. Maar dit is 
geen garantie voor de toekomst. Vorig jaar zagen we juist in de herfstvakantie een sterke stijging van 
het aantal woninginbraken. Hoe kunt u zich daartegen beschermen?   
 
Tips om een woninginbraak tegen te gaan, ook in de herfstvakantie:  

- Laat uw huis er bewoond uitzien; 
- Zorg dat attributen die het inbrekers makkelijk maken om 

naar boven te klimmen, zoals ladders en containers, weg 
zijn; 

- Zorg voor goede verlichting rond de toegang tot uw 
woning; 

- Maak afspraken met uw buren als u weg bent, zodat zij 
alert zijn bij rare geluiden; 

- Denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.  
 
We vragen u alert te zijn in uw omgeving. Dat geldt ook voor de andere, niet genoemde delen van 
Zeist. Criminaliteit kan zich snel verplaatsen.  Bemerkt u actuele verdachte bewegingen, zoals:  
- Groepen mannen/jongens die op een verdachte manier belangstellend een woning bekijken. 
- Glasgerinkel. 
- Mannen jongens die slepen met trappen, voorwerpen etc. 
Bel dan direct 112.  
Hebt u oudere informatie rond een van deze bovengenoemde inbraken, bel dan 0900 8844 
 
Specifieke waarschuwing!  
De politie Nederland werkt sinds kort met het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS). Op basis van 
historie en andere input komt er een risicoprofiel uit voor bepaalde buurten. Voor de komende periode 
worden de volgende gebieden/straten genoemd met een hoger dan gemiddeld inbraakrisico:  
Centrum:   Omgeving Van Reenenweg / A.de Vrieslaan / Steynlaan. 
Verzetswijk:  Omgeving AC Kerkhofflaan. 
Hoefakker:   Omgeving Schubertlaan. 
Let wel: het is een nog wat experimenteel systeem en is geen garantie (voor de andere buurten). 

 
Fietsendiefstal  
 
Ook bij fietsendiefstal zien we een daling. Over de eerste 9 maanden 
van 2018 maar liefst met 24%, maar elke gestolen fiets is er een te 
veel. Het zal de gloednieuwe fiets van je 13 jarige dochter maar zijn, 
die ze deels met haar eigen zakgeld bij elkaar heeft gespaard. Zo 
sneu. Het komt vooral voor in het Centrum, zoals rond het Emmaplein, 
maar ook bij bushaltes langs de Utrechtseweg. Vorige week zaterdag 
was er nog een “gratis fiets graveer actie” op het Emmaplein. We 
willen dit nog een keer herhalen. Wat kunt u zelf doen om diefstal te 
voorkomen? Goede sloten en vooral ook een extra ketting of hangslot. 
Zie verder de flyer.  



“Maaltijd van Zeist” - Veiligheid   
 
Veel raadsleden en medewerkers van de gemeente Zeist zijn twee weken geleden gedurende een 
week lang de straat op gegaan om met de inwoners van Zeist te spreken over verschillende 
onderwerpen.  Dit om de gemeenteraad met ideeën en tips uit de samenleving te voeden zodat ze 
een nog meer op de inwoners afgestemd beleid kunnen vaststellen.  
 
Energie gevend! 
Ook was er een team Veiligheid (raadsleden/ambtenaren) actief. Het team heeft op heel veel 
verschillende plaatsen met de inwoners gesproken. We kwamen veel mensen tegen die 
Waaksdeelnemers zijn en/of lid zijn van een Whatsapp groep Veiligheid.  De ideeën/wensen worden 
nu verwerkt. Wat vooral ook bleek was het volgende. Niet zozeer het aantal overtredingen/misdrijven 
bepaalt het gevoel van veiligheid in een buurt, maar veel meer de sociale cohesie, de geborgenheid in 
de buurt en de contacten met de buren.  Het is dus zaak om daaraan te blijven werken, ook in uw 
eigen buurt. Stap gerust eens naar een (over) buurman, die u niet zo goed kent en meldt uw eigen 
vakantie en vraag hem een oogje in het zeil te houden. Het zorgt in veel gevallen tot een beter contact 
en wederzijdse toename van het veiligheidsgevoel. 
 
Bijlagen: 

- Nieuwsbrief Veiligheid 
- Flyer  fietsendiefstal 

 
 
Team Waaks  
 
René Scheffer  
Jolanda van der Weerd 
 
 
 
  


