
Maatregelen tegen woninginbraken in Lunetten 

 

Politie en gemeente constateren sinds begin dit jaar een stijging van het aantal 

woninginbraken in de wijk Lunetten. Gelukkig is het in een aantal gevallen bij een poging 

gebleven. Sommige bewoners maken zich zorgen. Er wordt zelfs gesproken over ‘een bende’ 

die actief zou zijn. Dit is onderzocht en dit blijkt niet het geval te zijn. Wel delen de politie en 

gemeente de zorgen. Daarom worden verschillende acties ingezet, samen met bewoners, om 

de inbraken tegen te gaan en de daders te pakken. 

 

Extra toezicht 

De woninginbraken vinden over het algemeen verspreid door de wijk plaats. Alleen op 

Fivelingo vonden meerdere inbraken plaats. Ook is er geen sprake van een vaste werkwijze, 

waaruit de politie concludeert dat hoogstwaarschijnlijk verschillende inbrekers actief zijn. De 

politie en Toezicht & Handhaving van de gemeente hebben het toezicht uitgebreid. 

 

Bijdrage bewoners 

In januari riepen het wijkbureau en politie de deelnemers van het project Waaks! al op extra 

alert te zijn als ze hun hond uitlaten. Een bewoonster van Fivelingo heeft recent het initiatief 

genomen om – in navolging van de wijk Hoograven – een Whatsapp-groep op te richten 

waarin bewoners elkaar kunnen attenderen. Naar verwachting is de groep eind deze week 

actief. Gemeente en politie juichen dit soort initiatieven toe, en hopen dat er op die manier 

sneller meldingen van verdachte situaties bij de politie terecht komen Samen maken we de 

wijk op die manier veiliger. 

 

Schouw 

Afgelopen week hebben bewoners van Fivelingo gesproken met vertegenwoordigers van de 

gemeente, woningcorporatie Mitros en de wijkagenten over de situatie in hun straat. Besloten 

is tot een gezamenlijke schouw op dinsdag 4 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Dit moet duidelijk 

maken waar en hoe de veiligheidssituatie kan worden verbeterd. 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over inbraken in de wijk op www.stopdecriminaliteit.nl of 

www.utrecht.nl/woninginbraak. Hier vindt u ook informatie over preventiemaatregelen.  

 

Bel 1-1-2 

Ondanks extra toezicht kunnen politie en toezichthouders niet overal zijn. Daarom zijn uw 

ogen en oren zo belangrijk. Ziet u een verdachte situatie? Dan mag u het alarmnummer 1-1-2 

bellen. Een aanhouding op heterdaad is veel eenvoudiger dan achteraf een misdrijf proberen 

op te lossen. Een verdachte situatie is: 

- als u iemand zonder duidelijke reden ziet rondkijken bij een woning of auto 

- als u gerommel hoort bij de buren terwijl u weet dat ze er niet zijn 

- als u een ‘nietpluisgevoel’ heeft bij een bepaalde situatie 

  

Heeft u ook ideeën over het verbeteren van de veiligheid in uw leefomgeving?  

Laat het ons weten. We gaan graag met u in gesprek. Voor vragen of meer informatie over 

veiligheid in de wijk kunt u contact opnemen met M. Mak of  J. van Zwam afdeling 

Veiligheid van de gemeente Utrecht, via telefoon 030 – 286 00 00 of e-mail naar  

zuid@utrecht.nl. Wilt u contact met politie, belt u dan met 0900-8844. De wijkagenten van 

Lunetten zijn Richard Fisscher en Dennis Doorson.  
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