
Politie Gent lanceert preventiecampagne voor
appartementen: 'Ik had een inbreker kunnen zijn'

Inbrekers hebben het, jammer genoeg, niet alleen op huizen maar ook op
appartementen gemunt. Daarom nemen de diefstalpreventieadviseurs van Politie
Gent vanaf nu ook preventietips specifiek voor appartementsbewoners mee op hun
acties.

Speed-DPA-actie

De diefstalpreventieadviseurs van Politie Gent voeren regelmatig speed-DPA-acties uit.
DPA staat hierbij voor DiefstalPreventieAdvies. Tijdens zo’n speed-DPA-actie worden de
sloten van de voordeuren van alle huizen van een afgebakend gebied gecontroleerd.
Onmiddellijk na de actie stoppen de diefstalpreventieadviseurs een brief met hun
bevindingen in de brievenbus van de gecontroleerde woningen.

Sommige speed-DPA-acties richten zich specifiek op appartementen. Daarbij controleert
men ook de inbraakveiligheid van de centrale toegangsdeuren van de gebouwen. Met de
actie 'Ik had een inbreker kunnen zijn', nemen de adviseurs vanaf nu ook rode en blauwe
kaarten met preventietips voor appartementen mee.



Rood of blauw?

Of een bewoner een blauwe dan wel een rode kaart terugvindt in zijn brievenbus, hangt
af van de controle van de centrale toegangsdeur. Als de diefstalpreventieadviseur voorbij
de centrale toegangsdeur van het appartementsgebouw raakt, schuift hij onder de deur
van elk appartement een kaart met een rode schoenafdruk. Wanneer de bewoner
thuiskomt, zal die waarschijnlijk wel een beetje schrikken van de boodschap op de kaart:
'Ik had een inbreker kunnen zijn. Laat mij volgende keer niet zo ver komen.'
 
Als de diefstalpreventieadviseur niét voorbij de centrale toegangsdeur geraakt, stopt hij in
elke brievenbus een kaart met een blauwe schoenafdruk. De blauwe kaart draagt de
boodschap: 'Ik had een inbreker kunnen zijn, maar ik ben gelukkig niet verder geraakt.'
Op de keerzijde van de beide kaarten krijgen bewoners een aantal nuttige preventietips,
specifiek gericht op appartementen, mee.
 
De Politie Gent hoopt appartementsbewoners zo meer bewust te maken van hun eigen
verantwoordelijkheid om inbraken of diefstallen te voorkomen.

Gratis diefstalpreventieadvies

Ook voor appartementen is het gratis diefstalpreventieadvies van de Politie Gent heel
nuttig. Indien u dat wenst, kan een diefstalpreventieadviseur bij u thuis op bezoek komen,
uw volledige woning of appartement controleren en u vertellen wat de verbeterpunten
zijn. Zo'n bezoek is gratis en houdt geen verplichtingen in: u beslist zelf of u op de
suggesties ingaat.

De adviseurs van Politie Gent zijn ook objectief, ze maken geen reclame voor bepaalde
firma’s en merken. Bovendien passen ze hun advies aan uw financiële omstandigheden
aan. Een inbraakveilige woning of flat hoeft echt niet duur te zijn.

Wilt u ook graag een diefstalpreventieadvies voor uw woning of appartement? Maak dan
een afspraak met een van de diefstalpreventieadviseurs van het Bureau Politionele
Misdrijfpreventie. Dat kan iedere werkdag tussen 8.30 en 12 uur en tussen 13 en 16.30
uur op het nummer 09 266 65 90 of via e-mail preventie@politie.gent.be.

Tips

Hier vindt u alvast een aantal praktische tips om inbraken en diefstallen in
appartementen te voorkomen. Op de affiche van ‘1 dag niet’ vindt u nog meer tips.

Informatie
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Robert Schillewaert, coördinator Bureau Politionele Misdrijfpreventie, tel. 09 266 65 97, e-
mail preventie@politie.gent.be
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