Un bon bisiña ta pasa famia
Beter een goede buur dan een verre vriend
A good neighbour, a good morrow

Hieronder volgen een aantal tips en adviezen die wij kregen van onze medebewoners!
Heeft u meer tips – mail ze naar fundashonjulianadorp@gmail.com
•

Maak kennis met je (nieuwe) buren. Telefoonnummers uitwisselen zodat je bij onraad elkaar
kunt waarschuwen.

•

Geef door aan je buren als je met vakantie gaat of langere tijd weg bent.

•

Ga je weg, al is het maar even, geef geen verkeerd signaal, maar doe je hek weer dicht. De
honden blijven dan ook binnen !

•

s’ Nachts je hek en je schuur extra afsluiten.

•

Rondom je huis TL verlichting die met EEN knop zijn aan te maken.
onrust s’nachts is meteen je hele tuin verlicht.

•

Lampen die automatisch aangaan wanneer het donker wordt of schriklampen die aangaan bij
beweging.

•

Geen waardevolle spullen in de tuin of in je auto laten liggen.

•

Wanneer jouw honden anders blaffen dan gewoonlijk kan dat onraad betekenen. Maar sommige
inbrekers kunnen goed omgaan met (gevaarlijke) honden of gooien iets te eten in uw tuin
waarvan ze suf worden.

•

Laat je honden niet los lopen. Vaak gaan honden in tuinen blaffen wanneer vreemde honden
door de straat lopen of voor je hek staan. Een bewoner die onraad verwacht en tevergeefs gaat
kijken zal volgende keer minder snel reageren of uit zijn bed komen.

•

Maak notities over onbekenden die door je straat slenteren of een auto die vreemd langzaam
door de straat gaat. Wat voor auto? Kenteken? Hoeveel mensen zitten er in?

•

Blijf altijd alert, let extra op als er bouw- of schoonmaak activiteiten in de buurt zijn.

•

Bedenk dat inbrekers ook keurig geklede heren kunnen zijn in een nette auto die bij u kunnen
vragen of uw buren wel thuis zijn. Vaak worden de tijden dat u afwezig bent in de gaten
gehouden.

•

Altijd aangifte doen bij de politie. Politiepost Otrabanda is 24 uur per dag open. U kunt ook
aangeven na het werk. Politie komt ook naar u toe als u hen belt! 911

Door goede samenwerking tussen de bewoners kunnen wij onze buurt veiliger maken!

Bij

