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Meer woninginbraken tijdens de donkere dagen
Politie en gemeenten Maas & Leigraaf: blijf alert en meld verdachte situaties!
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en
wintermaanden aan om vaker hun
slag te slaan. In de donkere maanden – oktober tot en met maart – zijn
zij minder zichtbaar en kunnen zij
gemakkelijker hun gang gaan dan in
de zomer. Samen met politie en andere
partijen – zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
– vragen de gemeenten in het gebied
Maas & Leigraaf juist in deze periode
extra aandacht voor het risico op woninginbraken. De gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en
Sint Hubert, Boekel, Landerd en Uden
vertegenwoordigen samen een gebied
met ruim 156.000 inwoners. De actie
past in de landelijke campagne ‘het
Donkere Dagen Offensief ’ en moet ervoor zorgen dat burgers zich bewuster
worden van wat zij zélf kunnen doen
om de kans op een woninginbraak te
verkleinen. Daarnaast vragen politie en
gemeenten inwoners sneller melding
te maken van verdachte situaties.

WhatsApp Buurtpreventie
Behalve in de gemeente Mill en Sint
Hubert – waar het aantal woninginbraken niet alleen laag is, maar zelfs

daalt – is het aantal woninginbraken
in het hele gebied Maas & Leigraaf de

bewaken, een deel van de openbare
weg ‘in beeld hebben’. Dit is soms niet

afgelopen jaren toegenomen; zeker
in de herfst- en winterperiode. Politie
en gemeenten in het gebied Maas &
Leigraaf werken samen om woninginbraken te voorkomen. Zo zal de

te voorkomen en de wet staat dit dan
ook toe. De politie kan tijdens een
onderzoek via de digitale kaart van
Camera in Beeld beelden bekijken en
in één oogopslag zien welke camera’s

politie op momenten extra aanwezig
zijn in wijken of focusgebieden waar
het aantal woninginbraken hoger is
dan gemiddeld. Om woninginbraken
en andere overlast tegen te gaan,

zicht hebben op de openbare weg en
dus mogelijk iets hebben geregistreerd
van een verdachte situatie. Camera
in Beeld draagt op deze manier echt
iets bij aan de opsporing. Hoe meer

starten ook steeds meer buurten met
WhatsApp Buurtpreventie. Onderzoek
heeft aangetoond dat hiervan een
duidelijk werking uitgaat. Voor een
optimaal gebruik en goede werking

burgers en ondernemers hun camera’s
aanmelden via www.politie.nl/themas/camera-in-beeld, hoe effectiever
de opsporingsdiensten er gebruik van
kunnen maken.

van deze WhatsApp Buurtpreventie
bestaan landelijke, uniforme huisregels. Deze zijn terug te vinden op www.
wabp.nl.

Camera in Beeld
Op de digitale kaart ‘Camera in Beeld’
kan de politie zien waar camera’s hangen. Dit zijn bekendgemaakte publieke
camera’s, camera’s van particulieren
en bedrijven en camera’s van het
openbaar vervoer. Het kan voorkomen
dat camera’s waarmee ondernemers
of burgers hun panden of goederen

Hang- en sluitwerk
Gemeenten informeren hun inwoners
regelmatig via de wekelijkse gemeenterubrieken in het lokale weekblad
en via sociale media over preventieve
maatregelen die zij kunnen nemen om
woninginbraken tegen te gaan. Vragen
als “Hoe maak ik mijn woning minder
interessant voor inbrekers?”, “Wat is het
nut en de noodzaak van goed hang- en
sluitwerk en het goed afsluiten van de
woning?” en “Hoe werkt een WhatsApp
Buurtpreventie-groep?” zijn daarbij

leidend. Vooral in oudere woningen
is goedgekeurd hang- en sluitwerk
van belang; hang- en sluitwerk dat
voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Er is inbrekers tenslotte alles
aan gelegen om zich zo snel mogelijk
toegang tot een woning te verschaffen
en daarna weer zo snel mogelijk uit
beeld te zijn. Gecertificeerd hang- en
sluitwerk bemoeilijkt dit. De kans is
groot dat een inbreker een woning met
deugdelijk en gecertificeerd hang- en
sluitwerk overslaat.

Stickeractie: U meld nooit te
snel!

gft-container komen legen in de wintermaanden naar beneden bij.

gft-container in de koudere wintermaanden januari, februari en maart
en november en december eens per
twee weken legen. In de maanden
april t/m oktober wordt de container

Verandering inzameling gftafval per 1 januari 2020

wekelijks geleegd.

Deze valt aan het einde van dit jaar op
uw deurmat. Als u gebruik maakt van
de AfvalApp dan worden de data voor
2020 aan het einde van dit jaar erin

Sinds 1 februari 2017 zamelen we
gft-afval wekelijks in. Na bijna 2 jaar
concluderen we dat in de wintermaanden veel minder gft-afval wordt
aangeboden. Ook hebben we van u
als inwoner de suggestie gekregen om
de gft-container in de winter minder
vaak te legen. In die maanden is er ook
geen/minder geuroverlast. Daarom
stellen we het aantal keer dat we de

Direct in het nieuwe jaar biedt u uw
gft-container eens per 2 weken aan.
Kijk goed op de Afvalkalender 2020.

dumpingen, lawaai, parkeeroverlast,
kapotte straatverlichting, brand of een
ongeval of andere verdachte situaties).
Meer informatie over deze stickeractie
leest u op de pagina hiervoor en op de
gemeentelijke websites. Voor instanties is het bij een melding van belang
dat inwoners de juiste informatie doorgeeft. Denk hierbij aan een kenwteken,
het type en de kleur van het voertuig,

Voor effectief politiewerk is het ook
van belang dat burgers opvallende,
verdachte situaties snel en bij de juiste

een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de persoon, de locatie en het
tijdstip, het aantal personen en andere
bijzonderheden.
De periode oktober tot en met maart

instantie melden. In de praktijk blijkt
dat burgers vaak pas een melding doen
wanneer zij er zeker van zijn dat er ook
een strafbaar feit is of wordt gepleegd.
Vaak is een eerdere melding voor de

vraagt om extra alertheid van politie,
gemeenten en burgers. Alleen samen
kunnen we het aantal woninginbraken
laten verminderen. Help de politie en
uzelf en doe direct melding als u ge-

politie van groot belang en vergroot
deze juist de pakkans. Onder het
motto ‘U meld nooit te snel’ laat een
aantal gemeenten uit het gebied Maas
& Leigraaf (waaronder Cuijk, Grave en

tuige bent van een verdachte situatie.
Want een veilige woonomgeving is van
ons allemaal!

Mill en Sint Hubert) daarom huis-aanhuis een ‘U meld nooit te snel!’-sticker

komen vindt u op www.politiekeurmerk.nl/preventietips.

Seizoensinzameling van gft-afval in 2020
Vanaf 1 januari 2020 gaan we gft-afval inzamelen, afgestemd op het
seizoen. Dat betekent dat we uw

bezorgen. Op deze sticker vindt u
informatie over welk nummer u moet
bellen in welke situatie (bijvoorbeeld
meldingen over stankoverlast, afval-

Meer tips om woninginbraken te voor-

Bekijk de website:
www.afvalaanbieden.nl

afval inzamelen hetzelfde. Uw (grof)
tuinafval kunt u het hele jaar door
GRATIS naar de milieustraten brengen.

Download de AfvalApp:
www.deafvalapp.nl

Wanneer wordt welk afval bij
mij opgehaald?

Stuur een e-mail:
info@afvalaanbieden.nl

Op uw Afvalkalender en in de AfvalApp
kunt u voor uw adres precies zien welk
afval u op welk moment aan de straat

Volg Twitter:
@BCA_LvCB

mag zetten. Aan het eind van het jaar
valt de papieren Afvalkalender voor
2020 op uw deurmat. Aan het eind van
het jaar kunt u de Afvalkalender ook
downloaden op onze website www.

gezet.

Verandert er nog meer?
Verder verandert er niets. Plastic
verpakkingsafval, blik en drankkartons

Bel de Afvalinfolijn:
(0485) 338 352

afvalaanbieden.nl. De AfvalApp wordt
aan het eind van dit jaar geüpdatet
met de nieuwe inzameldata.

blijven we eens per 2 weken inzamelen
en restafval eens per 4 weken. Ook
blijft de dag waarop we bij u aan huis

Infopagina

gemeente
Cuijk

De publieksbalie werkt alleen op afspraak. Is het gewenste tijdstip bij uw eigen
gemeente niet beschikbaar dan kunt u een andere locatie kiezen. Een afspraak
plannen kan bij de gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Voor het
bespreken van complexe vergunningaanvragen moet u een afspraak maken.
Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 09.00 – 17.00 uur (vrijdags tot
12.30 uur). Meer informatie op www.cuijk.nl of bel 0485 - 396600.

Gemeentehuis Cuijk Louis Jansenplein | 5431 BV Cuijk, T (0485) 396600 | gemeente@cuijk.nl, www.cuijk.nl | twi er @Cuijk

Themabijeenkomst gemeenteraad 9 december 2019
De raad nodigt u uit voor het bijwonen van de themabijeenkomst op maandag
9 december 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis. De themabijeenkomst
staat volledig in het teken van het thema Wonen.

2 20.15 Burgerpodium
De raad wil inwoners actief betrekken
bij het besluitvormingsproces. Het

3 20.15 Prestatieafspraken
• Inleiding door wethouder Maarten
Jilisen

Doel themabijeenkomsten

eerste kwartier van de themabijeenkomsten is voor onze inwoners!

• Jaarcyclus wonen en Prestatieafspraken

Aandacht vragen voor een onderwerp
waarvan men vindt dat de raad er mee
aan de slag moet. Er gelden wel enkele
spelregels:
• Vooraf aanmelden (griffie@cuijk.nl).
• De maximale spreektijd is 5 minuten.
• Niet bestemd voor individuele
kwesties en voor onderwerpen die
al op de politieke agenda staan of
de afgelopen twee raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest.

• Bespreking aan de hand van een
presentatie, toelichting door de
wethouder en Mooiland

Themabijeenkomsten zijn bedoeld om
geïnformeerd te worden en mee te praten. Aan de orde komen onderwerpen
waar de raad een besluit over gaat nemen of heeft genomen. De raadsleden
nemen tijdens deze avonden geen (definitieve) standpunten in maar vormen
zich een beeld van het onderwerp.

Vergaderingen volgen
Via internet kunt u een vergadering
live volgen of een eerdere vergadering
terugkijken. Ga naar www.Cuijk.nl, Be-

stuur en Organisatie (Gemeenteraad/
Raadsinformatie). U bent natuurlijk
ook welkom in de raadzaal. Van vergaderingen worden film/foto-opnames
gemaakt die worden uitgezonden en
bewaard. U komt mogelijk in beeld
wanneer u een vergadering bijwoont.

Agenda en stukken
Op www.cuijk.nl vindt u onder Bestuur
en Organisatie (Gemeenteraad/Raadsinformatie) de agenda’s en de stukken.
1

20.15

Opening

terplannen
• Bespreking aan de hand van een
presentatie, toelichting door de
wethouder.
6 21.45

Sluiting

4 21.00 SNF keurmerk
Presentatie door Jolet Woordes,
secretaris van de Stichting Normering
Flexwonen.
5 21.25 Woonwensen, actuele
projecten en Masterplannen
• Resultaten woonwensenonderzoek
• Stand van zaken projecten en mas-

Losliggende stoeptegel?
Download de Fixi- App
en meld het ons!

