
Bellen met de politie:

Politie - spoed: 112
voor doven en  
slechthoorenden: 
0900-8112

Geen spoed,  
wel politie:
0900 - 8844

voor doven en  
slechthoorenden: 
0900-1844

Informatie en  
aangifte doen:
0900 - 8844

voor doven en  
slechthoorenden: 
0900-1844

Melden misdaad 
anoniem:

0800 - 7000

Hulp en informatie via internet:

www.politie.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl
www.politiekeurmerk.nl

Zorg dat het lijkt alsof u thuis bent

Een inbreker staat niet graag in het zicht. Door lampen bij de buitendeur te plaatsen is uw huis goed verlicht en daardoor veiliger. 
Daarnaast is het goed om enkele lampen in uw huis aan te laten als u weggaat. Door middel van bijvoorbeeld een tijdschakelaar 
voor verlichting is het mogelijk dat deze lamp op willekeurige momenten aangaan. Ook gevulde glazen op tafel geeft het idee dat 
er bewoners aanwezig zijn.

1-1-2, daar pak je ook 
woninginbrekers mee
Ziet u verdachte personen die veel aandacht hebben voor 
woningen in de buurt? Bel dan direct de politie via 1-1-2.  
Let erop hoe ze eruitzien en in welke richting ze vertrekken, 
zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. Bel bij verdacht 
situaties altij de politie! “Liever tien keer voor niets gebeld, 
dan één keer te weinig!”

Een voordeur die niet op slot gedraaid is, maak je het 
eenvoudig open zonder sleutel. Doe daarom altijd de deur  
op slot en sluit uw ramen, ook al gaat u maar even weg. 
Hang- en sluitwerk met het Politiemerk Veilig Wonen 
vermindert de kans op een inbraak met maar liefst 90%!

Doe altijd uw ramen dicht en de 
deuren op slot als u weggaat
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De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk 
maakt de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter.

Wilt u meer tips over hoe u het inbreken zo moeilijk 
mogelijk maakt? Bekijk dan deze website van het Politie-
merk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl of bekijk 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk

Lichtje aan Ramen dicht Deur op slot

Tips voor inbraakvrije wintermaanden
In de donkere wintermaanden wordt er veel ingebroken. 
Tijd voor extra maatregelen!

Belangrijke telefoonnummers en websties
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Sluit je aan bij Ommen Alert

Sluit u aan bij Ommen Alert en wees altijd 
op de hoogte van wat er speelt in Ommen. 
Ga naar ommenalert.nl en volg Ommen 
Alert op Facebook en Instagram.


