TUIN

De meeste huizen beschikken over een tuin. Verlies volgende nuttige aanwijzingen niet uit het
oog.





Een te dichte beplanting maakt sociale controle moeilijk. Let er dus op dat jouw huis niet
door hoog groeiende bomen of struiken aan het oog wordt onttrokken.
Je kan ramen beveiligen door er bijvoorbeeld struiken met doornen voor te planten.
Laat hagen dan weer niet te hoog opschieten. Zorg ervoor dat de toegang tot de woning
zichtbaar blijft. Zo hebben inbrekers het moeilijk om hun slag te slaan.
Laat geen ladders, vuilnisbakken en andere werktuigen achter in de tuin. Een inbreker zal er
maar al te graag gebruik van maken. Beter nog, bewaar dit materiaal achter slot en grendel,
en bij voorkeur in de garage.

BEPLANTING

Beplanting die te uitbundig groeit, kan soms de 'sociale controle' van een woning
bemoeilijken. Houd de groei van bomen en struiken die een woning kunnen verbergen dus in
de gaten.








Snoei regelmatig en vermijd dat struikgewas, planten, bomen of een omheining het zicht
belemmeren op belangrijke openingen in de voorgevel van jouw huis. Dergelijke
constructies verhogen weliswaar de privacy, maar zorgen er anderzijds ook voor dat een
inbreker ongestoord zijn slag kan slaan. Het gebruik van doornstruiken verhindert de toegang
tot bijvoorbeeld een raam.
Zorg ervoor dat de voordeur zichtbaar is van op straat. Door de beplanting aan te passen of
de afsluiting te verplaatsen, kun je de zichtbaarheid van de voordeur flink vergroten.
Hagen mogen niet te hoog zijn. Een specifieke hoogte is moeilijk te bepalen, maar een haag
mag de zichtbaarheid van de woning niet belemmeren.
Het gebruik van doornstruiken kan een gemakkelijke toegang tot bijvoorbeeld een raam
voorkomen.
Beplanting mag de buitenverlichting van zwakke beveiligingspunten niet belemmeren, zoals
de toegangsdeur.
Contacteer de stad/gemeente wanneer de verlichting in de straat is uitgevallen of
onvoldoende is, of wanneer bomen/struiken de verlichtingspalen bedekken. Dit kan
eveneens gemeld worden via www.straatlampen.be.

