
Inbraakgolf in Kortenhoef, 
oproep camerabeelden 
Kortenhoef • Kortenhoef en 
ook 's-Graveland blijken in de 
maand september het domein 
te zijn geweest van inbrekers. 
De politie vraagt om camera-
beelden. 
Er zijn voor zover bekend zeker 
negen inbraken of pogingen 
daartoe geweest. Dat is onge-
woon veel gezien de statistie-
ken. Deze toename was eerder 
die maand voor de politie al re-
den om opvallend en ook onop-
vallend in de wijk aanwezig 
zijn, maar die extra inzet leidde 
nog niet tot de aanhouding van 
een of meer verdachten. 

Vandaar dat de politie vraagt 
naar camerabeelden waar een 
mogelijke verdachte op staat. 
„Heeft u een camera en/of een 
cameradeurbel, wilt u dan de 
beelden uitkijken", vraagt wijk-
agent Merel van Dorresteijn, 
die graag wil weten of er bij-
zonderheden op te zien zijn. 
Met name omwonenden van 

een aantal straten wordt ge-
vraagd om te kijken naar de ei-
gen beelden, mochten die er 
nog zijn, of even te mailen als er  

verdachte situaties waren die 
nog niet gemeld zijn. Het gaat 
in Kortenhoef om de Koningin-
nevveg (donderdag de 8e tus-
sen middernacht en zes uur), de 
Kerklaan (zondag de ne tussen 
20.40 en 21.35 uur), de Kromme 
Rade (maandag de ne tussen 
9.00 en 12.50 uur), Wilhelmina-
hof (die ne tussen 18.30 uur en 
19 september 15.10 uur), Oranje-
weg Kortenhoef (donderdag de 
se tussen 23.00 uur en vrijdag 
1.30 uur), Barend Udolaan 
(maandag de 19e tussen 1.07 uur 
en 1.21 uur) en Koninginneweg 
(maandag de 26e tussen 21.50 
uur en 23.00 uur). 
In 's-Graveland gaat het om 

voorvallen aan het eind van het 
Noordereinde (vrijdag de 16e 
tussen 10.40 uur en 12.23 	en 
het Zuidereinde (aan het begin, 
donderdag 29 tussen 03.45 uur 
en 04.00 uur. 

De wijkagent vraagt, ook wie 
info heeft en dat nog niet ge-
meld heeft, te mailen naar: me-
rel.van.dorresteijn@politie.nl. 

Hans van Keken 


