Inbraken?

NATIONALE ACTIEDAG
TEGEN WONINGINBRAKEN
10 TIPS VOOR BURGERS, BUREN EN VERENIGINGEN
Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar elke dag vinden in België meer dan 200 inbraken
plaats. Een inbraak is een drama. Heel je huis overhoop, je dure smartphone, je gloednieuwe tablet en de
familiejuwelen, weg.
Hier moeten we een vuist tegen maken. En dat kan alleen als we samenwerken. Ga daarom mee aan de
slag om ook jouw buurt veiliger te maken en dieven een halt toe te roepen. Laat ons samen streven naar
zo weinig mogelijk inbraken en 1 dag per jaar zelfs helemaal geen.
Via deze 10 tips kan jij jouw steentje bijdragen tijdens de actiedag!
•

Organiseer een leuke receptie, winterbarbecue of spelletjesavond, leer zo je buren beter kennen en hou
bij mekaar een oogje in het zeil

•

Organiseer met je loop-, wandel- of fietsgroepje een extra rondje op de actiedag en wees alert voor
ongewone situaties

•

Maak een inbraakpreventiewandeling met jouw wijkinspecteur en krijg zo oog voor veilige gewoonten

•

Wandel een extra rondje met je hond en kijk actief rond naar verdachte situaties

•

Start een Facebookpagina of WhatsApp-groep voor je straat of buurt en deel allerlei info en tips

•

Organiseer een infoavond over inbraakpreventie met je lokale diefstalpreventieadviseur
(www.diefstalpreventieadviseur.be)

•

Deel de Facebookpagina 1dagniet België en volg @1dagniet op Twitter

•

Download onze app ‘1 dag niet’ via App Store of Google Play

•

Download en print 1 of meerdere van onze affiches en wenskaarten, verspreid ze in de buurt en hang
ze op (verkrijgbaar via 1dagniet.be)

•

Meld verdachte personen of situaties onmiddellijk via het nummer 101 of 112. Ga er niet vanuit
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dat iemand anders dat wel zal doen. Liever een dubbele melding dan geen!

SAMEN MAKEN WE ONZE BUURT VEILIGER!

Registreer jouw actie
op www.1dagniet.be

