
Beste bewoners van Bilthoven-Noord, 

 

Ik wil u via deze weg de cijfers bekend maken over het jaar 2013. Wellicht bent u op de 

hoogte van het feit dat de politiecijfers per kwartaal bekend gemaakt worden op de site van de 

gemeente De Bilt. Via deze link http://www.debilt.nl/nl-nl/algemeen/artikelen/wonen-en-

leven/openbare-orde-en-veiligheid/veilig-de-bilt.aspx  kunt u de cijfers bekijken. 

 

Ik zal hieronder alleen de cijfers bekend maken van Bilthoven-Noord.  

 

Woning inbraken: 

 

In 2013 hebben we met zijn allen geprobeerd de woning inbraken naar beneden te krijgen. Dit 

is gelukt. Vergelegen met 2012 hadden we in 2013 in de gemeente De Bilt ruim 70 

woninginbraken minder.  Een mooi resultaat!!!.  

Als we naar Bilthoven-Noord kijken dan zijn de cijfers nog beter. In 2012 hadden we in 

Bilthoven-Noord 73 woninginbraken waarvan 17 pogingen. In 2013 is dit gezakt naar 35 

woninginbraken waarvan 12 pogingen.  

 

Deze pogingen hebben zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat u de woning beter heeft 

beveiligd en dat u eerder de politie, via 112,  heeft gebeld bij verdachte situaties. Wij hebben 

in 2013 zeker gemerkt dat er vaker de politie is gebeld bij verdachte situaties in uw 

woonomgeving dan de jaren daarvoor. Dit is klasse!!!. Ik wil u vragen om dit voort te zetten. 

Er mag zeker (nog) vaker 112 gebeld worden.  

 

Wij hebben het afgelopen jaar ook verschillende incidenten gehad waarbij buurtbewoners de 

daders van de inbraken hadden gezien. Ze gaven ook aan dat zij er een vervelend gevoeld bij 

hadden. Op een of andere manier is er toch besloten om de politie niet te bellen. Kennelijk is 

de drempel voor sommige bewoners te hoog om de politie via 112 te bellen. 

 

Ik wil u (dringend) verzoeken bij twijfel gevallen de telefoon te pakken en de politie via 112 

te bellen. Wanneer u het gevoel heeft dat iets mogelijk niet helemaal in orde is in uw 

woonomgeving dan is dat het juiste moment om de politie te bellen. Wij komen liever vaker 

voor niets dan te laat. Veiligheid kunnen we alleen gezamenlijk maken. Wij hebben uw hulp 

nodig om de boeven te kunnen pakken.  

 

Afgelopen jaar hebben we ook dankzij u meerdere inbrekers op heterdaad aangehouden. Ik 

heb verzuimd deze mooie aanhoudingen op de mail te zetten. Ik zal dit jaar mijn best doen om 

de leuke aanhoudingen aan u bekend te maken.  

 

Laten we met z’n allen ons best gaan doen om ook dit jaar de cijfers van 2013 niet te 

overschrijden wat betreft de woninginbraken. 

 

Ik deel u mede dat we dit jaar al een paar inbraken hebben gehad in Bilthoven-Noord. 

Opvallend is dat de inbraken in de straten in de buurt van het station zijn gepleegd. Wij 

proberen het station in de gaten te houden. Reist u met de trein en u ziet op het station/perron 

verdachte persoon (en)/situatie bel 112 of maak indien mogelijk foto’s van de persoon (en). 
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Auto- inbraken:  

 

Over het algemeen hebben wij in Bilthoven-Noord nagenoeg geen last van auto-inbraken. In 

2012 hadden we 9 auto-inbraken en in 2013 waren dit 8. De meeste auto-inbraken zijn tussen 

de Jan Steenlaan/Gezichtslaan en de Soestdijkseweg Noord gepleegd (dus de wijk links van 

de Station-Noord gezien vanaf het station). 

 

Laat aub geen waardevolle goederen (zichtbaar) achter in uw auto. Ook niet als deze op de 

oprit van uw woning geparkeerd staat.  

 

Fietsen diefstallen: 

 

De diefstallen van fietsen vallen ook mee gezien de cijfers. Ik heb in 2012, 9 aangiftes binnen 

gekregen van diefstal van een fiets. Dit is inclusief een paar diefstallen bij het station vandaan. 

In 2013 waren er 8 aangiftes binnen gekomen. Wederom inclusief een paar, die gepleegd zijn 

bij het station. Het kan zijn dat niet iedereen aangifte doet van diefstal van zijn/haar fiets. Ik 

wil u vriendelijk verzoeken om altijd aangifte te doen van dit soort feiten. U kunt dit vanuit 

huis binnen 15 minuten regelen. U gaat naar www.politie.nl en kiest kopje “aangifte doen”. 

Volgt u de aanwijzingen en het is zo geregeld. Als u een fiets heeft noteer aub ergens het 

merk, type, kleur, framenummer/chipnummer en eventuele bijzonderheden. Ik heb een 

fietsregistratiekaart bij deze mail gevoegd die u thuis kunt uitprinten en in kan vullen.  

Raadzaam is om van alle kostbaarheden serienummers te noteren en foto’s te maken. Wij 

treffen regelmatig waardevolle goederen die we niet kunnen herleiden naar een 

aangifte/eigenaar.  

 

Wij komen nog vaak aangiftes in de gemeente tegen van diefstallen van fietsen die 

weggenomen zijn uit een tuin of een niet afgesloten schuurtje. De fietsen waren ook niet 

afgesloten. Beste bewoners de goede vertrouwde tijd is voorbij. Probeer aub ook uw fiets op 

slot te zetten als deze voor uw woning, schuur of in de tuin staat. Laten we met z’n allen de 

boeven het zo moeilijk mogelijk maken.  

 

Project Waaks: 

 

Onlangs hebben we in samenwerking met de gemeente Project Waaks gemeente breed 

gelanceerd. Alle honden bezitters in de gemeente hebben een uitnodiging gehad. Wij hebben 

2 dagen georganiseerd in het gemeentehuis en hebben een presentatie gegeven over dit 

project. Er hebben gelukkig meerdere mensen zich aangemeld. De hondenbezitters die zich 

hebben aangemeld krijgen periodiek een nieuwsbrief vanuit de gemeente met informatie over 

de stand van zaken en/of eventueel bijzonderheden waar we aandacht voor vragen.  

 

In samenwerking met RTV De Bilt hebben we ook een filmpje gemaakt. In dit filmpje 

proberen u uit te leggen wat een “verdachte situatie” is. Via deze link 

www.youtube.com/watch?v=a2SskFr2uP0  kunt u het filmpje bekijken. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als laatste wil ik u nogmaals vragen 

alert te zijn op afwijkend gedrag van personen/voertuigen in uw woonomgeving en dit door te 

bellen naar de politie via 112.  

 

Met vriendelijke groet, 

Erhan Kumas 
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