10 december 2013 Leeuwarder Courant
LEEUWARDEN - Friesland is een populaire bestemming van ‘mobiel banditisme’:
inbrekers met auto’s die toeslaan in plaatsen langs, vooral, snelweg A7.
Het afgelopen weekend spoelde een nieuwe inbraakgolf over de snelwegplaatsen. Van
vrijdagmiddag tot en met zondag was het 33 keer raak in woningen in Drachten, Joure,
Heerenveen, Sneek, Leeuwarden en Nijland. Dit aantal ligt 60 procent boven het
gemiddelde in een weekend in Friesland.
,,Als je dit rijtje ziet, lijkt het erg op ’mobiel banditisme’”, zegt Jan Mulder van het
Woninginbrakenteam (WIT) van de Friese politie. Het is volgens hem goed mogelijk dat
inbrekers uit een bepaalde plaats met meerdere auto’s naar het Noorden reizen, om hun
slag te slaan. Zo houdt de politie er serieus rekening mee dat eenzelfde dadergroep
verantwoordelijk is voor veertien inbraken op zaterdagmiddag en –avond in Friesland en
veertien ’s avonds en ’s nachts in Drenthe.
In de afgelopen weken waren Oosterwolde en opnieuw Drachten en Joure bestemming
van een dergelijke werkwijze. ,,Natuurlijk moet je lokale inbrekers ook nooit uitsluiten”,
zegt Mulder. Inbrekers bezochten dit weekeinde ook Koarnjum en Stiens, plaatsen die
niet aan snelwegen lig- gen.
Wat ook meespeelt bij het hoge aantal inbraken, is de tijd van het jaar. Inbrekers zijn in
de donkere maanden een stuk actiever. Mulder roept iedereen op ’s avonds verlichting
aan te laten als je niet thuis bent, bijvoorbeeld met een tijdschakelaar.
Ook ziet hij graag dat mensen track and tracesoftware op hun lap- tops, iPads en
mobiele telefoons installeren. Zo konden afgelopen week de daders van vier
woninginbraken in Joure worden opgepakt, dankzij de gps op een buitgemaakte iPad.
,,Het slachtoffer logde in op een andere iPad en ontdekte zo dat zijn apparaat zich op een
parkeerplaats langs de snelweg bij Apeldoorn bevond”, zegt Mulder.
De Apeldoornse politie werd gealarmeerd en vond in de wagen de rest van de Jouster
buit: twee laptops en nog een iPad. Twee mannen uit Ede en Barneveld werden
opgepakt.
Er zijn ook apps die dieven waarschuwen dat ze een iPad met track and trace hebben
gestolen.
Mulder roept op deze programma’s juist niet te installeren. ,,Als ze dat lezen, gooien ze
het apparaat direct weg. Maak het de inbrekers alsjeblieft zo moeilijk mogelijk.”

