
Verklein de kans op een 
woninginbraak. Hoe? 

Wanneer: Maandag 13 februari 2023 

Tijdstip: 19.30 - 21.00 uur  (inloop vanaf 19.00 uur met ko�  e/thee en koek)

Waar:  Middelbare school Het Compaen - Nieuwendamstraat 6, 1507 JE Zaandam

In Westerwatering vinden er, in vergelijking 
met andere plaatsen in de Zaanstreek, 
steeds meer woninginbraken plaats. Dit is 
zorgelijk, want daardoor is de kans groter 
dat er bij u wordt ingebroken. Inwoners van 
Westerwatering willen in een veilige wijk 
wonen, maar wat kunt u hier zelf aan doen? 

Op maandag 13 februari organiseren de gemeente 
Zaanstad, politie Zaanstreek-Waterland en het buurt-
preventieteam daarom een leerzame bijeenkomst over 
hoe u de kans op een woninginbraak verkleint. 
Burgemeester Jan Hamming verzorgd samen met 
wijk wethouder Stephanie Onclin het welkomstwoord. 
U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst.

U krijgt tijdens deze avond uitleg over de inbraakcijfers 
van de afgelopen maanden in uw buurt. 
Ook besteden we aandacht aan onderwerpen als: 

• Tijdstippen en werkwijze van dieven
• Het melden van verdacht gedrag
• Wanneer het goed is om de politie te bellen en welk 

nummer u het beste kunt bellen

Uitleg van een fictieve inbreker
Ook komt een fi ctieve inbreker langs van Allerto. 
Dit is een ervaren oud-politie-specialist. Hij legt uit hoe 
een inbreker te werk gaat en wat u zelf kunt doen om 
de kans op een inbraak te verkleinen. De ‘inbreker’ is 
voorafgaand aan de bijeen komst Westerwatering inge-
gaan en is bij diverse woningen ‘ingeslopen’. Tijdens de 
bijeenkomst laat hij door middel van foto’s en video’s 
voorbeelden zien van plaatsen in Westerwatering die 
inbraakgevoelig zijn. 

Goed hang- en sluitwerk is belangrijk
Wist u bijvoorbeeld dat door goedgekeurd hang- en 
sluitwerk de kans op een inbraak fors vermindert? 
Ook het Politiekeurmerk Veilig Wonen en elkaar in de 
buurt attent maken op ‘onveilige situaties’ maakt de 
buurt veiliger. Tijdens deze avond vertellen we u graag 
nog veel meer hierover. 

Wij hopen u de 13e te zien! U bent van harte welkom 
zonder aanmelding, mocht u zich echter wel aanmel-
den via OOV@Zaanstad.nl dan houden we rekening 
met uw komst in verband met de catering. Bovendien 
reserveren wij een plek voor u aangezien de maximum-
capaciteit 60 personen is. 

Kom op 13 februari naar de bijeenkomst bij het Compaen 


