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Riemst deelt raamstickers uit in strijd tegen woninginbraken 

De nationale actie inzake strijd tegen inbraken ‘1 dag niet’ is terug voor de 5de editie 

van 22 tot 28 oktober, met als hoogtepunt de dag van vrijdag 26 oktober. Riemst deelt 

vanaf die dag raamstickers uit voor alle deelnemers aan de WhatsApp 

buurtpreventienetwerken. De stickers zijn verkrijgbaar bij de coördinatoren van de 

WhatsAppgroepen of aan het onthaal van het gemeentehuis.  

Mark Vos, burgemeester: “Ondertussen is er in al onze deelgemeenten een WhatsApp 

buurtpreventienetwerk actief, met een totaal van 699 deelnemers. Vorig jaar hebben we die 

netwerken in het kader van ons inbraakpreventieplan ondersteund met borden in het 

straatbeeld. Met de raamstickers kunnen nu ook individuele deelnemers tonen dat inbrekers 

in de gaten gehouden worden.” 

De actiedag valt samen met de overgang naar het winteruur, traditioneel het begin van de 

donkere maanden. In die periode wordt er steeds een systematische stijging van het aantal 

inbraken vastgesteld.  

Mark Vos, burgemeester: “In 2017-2018 waren er in de periode van november tot februari 29 

woninginbraken in Riemst. In diezelfde periode in 2016-2017 waren dat er 59. We merken 

dus wel een daling op, maar toch blijven de wintermaanden piekmaanden in het aantal 

woninginbraken. Inzetten op inbraakpreventie door de WhatsAppbuurtpreventienetwerken en 

grenscamera’s blijft dus belangrijk.” 

Op de website www.1dagniet.be kunnen inwoners heel wat preventietips terugvinden. Zo 

kunnen ze beroep doen op een diefstalpreventieadviseur of nagaan of hun woning 

verbetering kan gebruiken in beveiliging. 

Doe je mee aan één van de preventieinitiatieven? Dan maak je kans op een leuke prijs! Het 

principe is eenvoudig: De burgers bezoeken een preventie-initiatief, nemen een selfie vóór 

het initiatief en posten die openbaar op Facebook met de #1dagnietBE. De winnaar krijgt een 

foodtruck om een wijkfeest te organiseren. Deze komt bij lottrekking uit de bus, dus iedereen 

maakt kans. 

 

Pierre Thomas, Directeur Lokale Integrale Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en 

Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken:  “Eén van de doelstellingen van ‘1 dag niet’ is 

http://www.1dagniet.be/


om de nadruk te leggen op de sociale cohesie in de wijken, een essentiële factor voor 

inbraakpreventie. Wij wilden dan ook een prijs waarbij de inwoners worden samengebracht 

rond een gemoedelijk evenement.” 

 

Wil jij ook graag toetreden tot een bestaande burgerpreventiegroep in jouw deelgemeente? 

De gemeente Riemst en politie Bilzen-Hoeselt-Riemst ondersteunen je graag. Surf naar 

www.riemst.be/nl/wonen/veiligheid-en-

preventie/diefstalpreventie/inbraakpreventie/whatsapp-buurtpreventie en schrijf je in. 

-Einde persbericht - 
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