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JEUGDDIENST GENT
Team Ondersteuning Jeugdinitiatieven     
Kammerstraat 12             
9000 Gent           
09 269 81 10
jeugdwerk@stad.gent
www.facebook.com/jeugddienstgent
 

ALGEMENE INFO JEUGDDIENST
jeugddienst@stad.gent
www.stad.gent/jeugd

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief: www.stad.gent/jeugd/nieuwsbrieven

HIER 
(K)WAAK IK

... INVESTEER IN EEN VEILIG LOKAAL... INVESTEER IN EEN VEILIG LOKAAL
BESCHERM JE KAPITAAL ...BESCHERM JE KAPITAAL ...
TOCH INGEBROKEN?TOCH INGEBROKEN?

Open maandag, woensdag en vrijdag v
an 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.
Dinsdag van 13.30 tot 17 uur. 
Gesloten op donderdag.

IVAGO
Proeftuinstraat 43 
9000 Gent
09 240 81 11
info@ivago.be

DIENST TOEZICHT WONEN, 
BOUWEN EN MILIEU
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 79 53
toezicht@stad.gent
• 

BEESTIGBEESTIG
WTF?WTF?
EPICEPIC
FAILFAIL
OMGOMG
SH*TSH*T

CHILLCHILL
CHECKCHECK
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Geen vandaal in mijn lokaal

• Doe bij elk geval van inbraak of vandalisme aangifte bij de politie.  
 Breng ook je koepel en de Jeugddienst op de hoogte. Zij kunnen   
 dit registreren en jullie ondersteunen waar nodig.
• Hou een incidentenboek bij, dit kan heel nuttig zijn om een   
 goed proces-verbaal te laten opstellen. In dit boek komen alle   
 onregelmatigheden, datum en uur, persoonsbeschrijvingen,  
 merk en type van voertuigen en eventuele nummerplaten.
• Neem ook eens contact op met je buurtinspecteur, zelfs als er   
 nog geen problemen opgedoken zijn. Vraag indien nodig extra   
 waakzaamheid. De coördinaten van jouw buurtinspecteur vind  
 je op www.politiegent.be.

POLITIEZONE GENT PREVENTIECEL
Houtdoklaan 3
9000 Gent
09 266 65 90
preventie.gent@police.belgium.eu
www.politiegent.be

IT WASN’T
ME!
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OP SLOT! 
• Doe alle deuren op (dubbel)slot.
• Gebruik alle sluitvoorzieningen op ramen en deuren.
• Beheer je sleutelplan: wie heeft welke sleutels?  
 Vraag een waarborg en stel een contractje op.
• Laat geen sleutels rondslingeren,  
 laat ze niet op deuren of ramen zitten.
• Hang geen label aan je sleutels met de naam  
 van een locatie. 

BIJ JE VERTREK
• Doe alle ramen en deuren dicht,  
 ook klapramen en dakramen.
• Dubbelcheck of alles goed op slot is.
• Vermijd inkijk in je lokalen.  
 Doe rolluiken dus naar beneden en gordijnen dicht.
• Neem alle waardevolle materialen mee naar huis  
 of leg ze uit het zicht.

ROND JE LOKAAL
• Beperk opklimmogelijkheden (meubilair, ladder, sjorhout,  
 fietsrekken, …) en materiaal waarmee kan ingebroken of  
 schade berokkend kan worden, zoals losliggende stenen.
• Geef dieven of vandalen geen beschutting of donkere  
 hoeken om zich te verstoppen en beperk hoog struikgewas  
 (snoei tijdig), hoge muren of afsluitingen.

SLUIKSTORTEN
• Organiseer en controleer je eigen huisreglement  
 mét afvalbeleid.
• Sorteer je afval, zet het pas buiten op de avond voor  
 de ophaling of voer het weg naar het recyclagepark.
• Zet het afval niet te vroeg buiten, want dat trekt sluik-  
 storten aan en verhoogt het risico op het openschoppen  
 van de vuilniszakken.
• Laat zelf nooit je afval slingeren, ruim regelmatig op  
 en laat je terrein proper achter. Want vuil trekt vuil aan…
• Vraag advies bij Ivago of bij de Dienst Toezicht Wonen,   
 Bouwen en Milieu.

DRANK
Stockeer zo weinig mogelijk drank in je lokalen.  
Blijft er toch drank liggen, berg het dan veilig op  
(ook het leeggoed is kostbaar!).

GELDBEHEER
• Doe alle geldverrichtingen buiten het oog van derden,  
 liefst in een afgesloten lokaal.
• Gebruik een degelijke en verankerbare geldkassa.  
 Vermijd dat men geld kan weggraaien bij het openen.
• Bewaar nooit opbrengsten, bijvoorbeeld van fuiven  
 of acties, in de lokalen.
• Praat nooit met onbekenden over geldzaken  
 en opbrengsten.
• Wees voorzichtig bij geldtransport, doe dit altijd  
 per twee en hou je gsm binnen handbereik.
• Hou een kasregister bij.

MERKEN, REGISTEREN EN FOTOGRAFEREN
• Merk je materiaal voor het geval de politie het terugvindt.
• Graveer (met een graveerstift) je materiaal op een   
 onopvallende plaats.
• Fotografeer regelmatig je hele lokaal en materiaal.  
 Let op bijzondere kenmerken.
• Hou een register bij (en bewaar het thuis!).

LEG CONTACT MET JE BUREN
• Een goed contact met buren, sympathisanten, ouders, …  
 is belangrijk want zij kunnen instaan voor sociale controle.  
 Vraag of ze regelmatig kunnen langsgaan, een oogje in  
 het zeil houden, problemen melden, afval verwijderen, …  
• Steek een briefje in de bus van de buren met een telefoon- 
 nummer waarop ze jullie kunnen bereiken als ze iets   
 verdacht zien.

VERSTEVIG EN BEVEILIG RAMEN EN DEUREN
• Zorg voor een degelijke omkadering en  
 verankering in de muur.
• Vervaardig de deurplaat uit massief houten panelen  
 of versterkt aluminium.
• Voorzie 3 à 4 inbraakwerende scharnieren.  
 Zo voorkom je speling op de deur.
• Installeer voldoende stevige sloten mét certificaat  
 (S3-label). Het S3 label omvat de regels waaraan  
 hang- en sluitwerk moet voldoen om een minimale  
 weerstand van 3 minuten tegen inbraak te garanderen.
• Kies voor meerpuntsvergrendeling op deuren.
• Voorzie een slot op schuifdeuren. Plaats een balk  
 in de geleiderrail als je er niet bent.
• Monteer raamkrukken met een slot tegen ‘gaatjes- 
 boorders’ die eerst het glas breken en dan binnen  
 proberen komen met de raamkruk.
• Vergrendel deuren met schuifgrendels boven-  
 en onderaan.
• Plaats rolluiken (liefst in verstevigd aluminium),  
 luiken of platen.
• Gebruik gelijksluitende sloten zodat je maar  
 1 sleutel nodig hebt.
• Voorzie een aangepast veiligheidsbeslag of  
 veiligheidsrozet rond de cilinders.

ALARMSYSTEEM 
• Overweeg je elektronische beveiligingsmaatregelen,  
 maak dan eerst een kosten-batenanalyse:  
 is de investering het waard? 
• Niet alles is zomaar toegestaan, informeer je dus  
 goed. Bezoek de website www.vigilis.be voor alle  
 wet- en regelgevingen: kies ‘beveiliging’ met de optie  
 ‘geïnteresseerd als burger’.

FIETSENSTALLINGEN
• Plaats voldoende stevig verankerde fietsstallingen,  
 liefst uit het zicht van derden. Vermijd verticaal  
 geplaatste fietsstallingen tegen de muur van  
 het lokaal, want dat zijn handige ladders.
• Kies voor een type waar men het frame van de fiets  
 aan kan bevestigen.
• Stimuleer het graveren van fietsen en het gebruik  
 van meerdere fietssloten.

VERLICHTING
• Plaats een timer op je binnenverlichting, zo kan je op  
 bepaalde tijden het licht laten schijnen in het lokaal.
• Plaats schrikverlichting buiten, uitgerust met een  
 bewegingssensor en buiten handbereik. Doe dit  
 enkel in geval van voldoende sociale controle zodat  
 inbrekers schrik  krijgen om gezien te worden.  
 Ligt je lokaal te afgelegen, dan is de verlichting net in  
 het voordeel van de inbrekers. 

BESCHERM 
JE INBOEDEL

SUBSIDIE HEB JE GROOTSE  
PLANNEN EN WIL JE AAN JE LOKAAL 
GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN 
UITVOEREN? DAN KAN JE BIJ  
DE JEUGDDIENST TERECHT VOOR 
EEN INVESTERINGSSUBSIDIE.

EN VERDER …
• Denk ook na over andere toegangswegen tot je lokaal,  
 zoals kelderopeningen en lichtkoepels.
• Geef de inbrekers geen elektriciteit voor hun boormachine en  
 voorzie dus binnen een schakelaar voor je buitenstopcontacten.
• Zorg dat de waterkranen buiten ook vanbinnen   
 kunnen afgesloten worden.

IN DEZE BROCHURE VIND JE 
ALLERLEI HANDIGE MAATREGELEN 
OM TE VERMIJDEN DAT JOUW JEUGD- 
LOKAAL HET DOELWIT WORDT 
VAN DIEVEN, VANDALEN OF SLUIK-
STORTERS. VEEL TIPS ZIJN GRATIS! 


