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Overzicht aantal inbraken in Haarlem/Schalkwijk per kwartaal

Geachte leden van de commissie Bestuur,

In de commissie Bestuur van 24 september 2015 is gevraagd door TROTS om een 
periodiek overzicht van het aantal inbraken in Schalkwijk.

Hieronder treft u een overzicht van het aantal woninginbraken in Haarlem in 2015 
ten opzichte van 2014, uitgesplitst per maand. Daaronder staat een overzicht van het 
aantal woninginbraken specifiek in Schalkwijk.

De cijfers van januari 2015 tot en met november 2015 laten een daling zien van 15 
procent ten opzichte 2014.

De gemeente, politie en andere partners werken het hele j aar samen om het aantal 
woninginbraken terug te brengen. 1 oktober is de politie het Donkere Dagen 
Offensief (DDO) gestart. In inbraakgevoelige buurten wordt door alle beschikbare 
eenheden 1 a 2 keer per dag, gedurende de hottimes (tijden waarop meer wordt 
ingebroken), zeer intensief gesurveilleerd. Ook houdt de politie 1 a 2 keer per week 
gerichte interventies op hotspots. Dit zijn integrale controle acties in samenwerking 
met netwerkpartners zoals douane of de belastingdienst. Daarnaast worden extra 
controles gehouden op in- en uitvalswegen.

Inbraakpreventiecampagne
In november is de Haarlemse inbraakpreventiecampagne gestart. Hiervoor is 
communicatiemateriaal ontwikkeld zoals posters, flyers en een korte preventiefilm 
voor in de bioscoop en de sociale media. Facebook en Twitter worden dagelijks 
ingezet om de volgers bewust te maken en te voorzien van preventieve tips. 
Daarnaast zet de politie ook in op specifieke voorlichting voor winkeliers en andere 
ondernemers.
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Woninginbraken
Betreft: geheel Haarlem 
Periode: 2014-2015 (t/m nov)

Haarlem
2014 2015

jan 79 70
feb 93 64
mrt 61 60
apr 56 58
mei 40 73
jun 33 23
jul 53 54
aug 59 36
sep 64 45
okt 81 41
nov 75 61
dec 74
Totaal 768 585
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■ 2015
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Woninginbraken Schalkwijk
Periode: 2014-2015 (t/m nov)
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Schalkwijk
2014 2015

jan 28 8
feb 34 41
mrt 24 28
apr 20 34
mei 9 26
jun 10 9
jul 18 20
aug 22 21
sep 25 17
okt 33 25
nov 34 22
dec 18
Tof aal 275 251

Met vriendelijke groet,

Mr.B. Schneiders


