
 
Beste bewoners van Bilthoven-Noord, 
 
 Ik wens iedereen fijne kerstdagen en vooral een gezond 2015 toe.  
 
De feestdagen, kerst en oud en nieuw, zijn mooie gunstige dagen voor de inbrekers om toe te slaan. 
Gelukkig hebben wij een goed jaar gehad als we kijken naar de gepleegde inbraken in Bilthoven-
Noord. Laten we met z’n allen proberen ook de feestdagen met zo min mogelijk schade door te 
brengen (liefst helemaal geen inbraken uiteraard).  
 
Bij deze wil ik een beroep op jullie doen. Ik wil jullie vragen om onderstaande twee links goed te lezen, 
door te sturen naar jullie contacten en te publiceren op jullie websites. Doel hiervan is gelegen in het 
voorkomen van woninginbraken, een ernstig en ingrijpend delict (High Impact Crime). Door van tijd tot 
tijd aandacht te vragen voor dit onderwerp en met up-to-date en betrouwbare informatie te komen, 
hopen we iedereen weer ‘op scherp’ te zetten. De informatie op de sites geven antwoord op veel 
vragen die ik als wijkagent/politie krijg over woninginbraken en het wordt ondersteund met praktische 
en beeldende informatie. 
 
VERMISSING KATTEN 
 
Afgelopen week heb ik te horen gekregen dat er al meerdere katten zijn vermist in de omgeving van 
de Hobbemalaan/Frans Halslaan in Bilthoven. Ik heb echter nog niet met alle eigenaren gesproken. Ik 
zou heel graag in contact willen komen met de bewoners die de afgelopen 2 maanden hun kat hebben 
vermist. Het gaat voor nu alleen om de eigenaren die in de omgeving van de Hobbemalaan / Frans 
Halslaan wonen en een kat vermissen.  
 
VERDACHTE SITUATIE 
 
Ik heb u eerder in mijn berichten gevraagd om bij een verdachte situatie altijd 112 te bellen. Ik wil u nu 
alleen herinneren dat dit nog steeds het geval is. Heeft u een onderbuik gevoel over een 
persoon/voertuig in uw woonomgeving, wacht dan niet en bel 112 en geef door wat u ziet.  
 
HUISNUMMERS 
 
Ik kan helaas niets anders maken dan om te zeggen dat de huisnummers van Bilthoven Noord (niet 
alle woningen) nog steeds een ramp zijn. Het is echt bij spoed van levensbelang dat uw huisnummer 
goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Soms zijn wij ruim een minuut bezig om de juiste woning te 
vinden. Seconden kunnen namelijk levens redden! Het is voor u van eigen belang dat hulpverleners 
snel bij u zijn. Ik wil u nogmaals verzoeken om naar uw huisnummer te kijken en indien nodig dit aan 
te passen.  
 
Ik wil u allen nogmaals het aller beste wensen.  
 
Mocht u vragen hebben dan weet u mij wel te vinden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uw wijkagent 
E. Kumas 
 
http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html  
 
http://www.eigenhuis.nl/onderhoud-en-verbouwen/veilig-gezond/veilig/inbraak/inbraak-voorkomen/  
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