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SAMEN zorgen voor een veilige buurt 

Inbraak  
 
Op 4/12 tussen 15 uur en 19u.20 verschaffen 
onbekenden zich toegang tot een woning ge-
legen in de Esdoornlaan. Een raam, aan de 
achterzijde van de woning, wordt opengebro-
ken met een scherp voorwerp. De woning 
wordt doorzocht en er worden juwelen gesto-
len. De daders hebben de woning verlaten via 
de achterdeur.  
 
Op 12/12 tussen 17u.30 en 20u.30 werd er 
een inbraak gepleegd bij een woning in de 
Palingstraat. De zijdeur werd opengeduwd/
gebroken. Hierna is de woning doorzocht, er is 
geen zichtbaar nadeel.  
 
Op 13/12 tussen 15u.30 en 17u.30 was er een 
inbraak bij een woning gelegen in de Dam. De 
verdachten hebben de woning betreden via 
een venster. Hierop is een deur aan de bin-
nenzijde van de woning geforceerd met meer-
dere braaksporen waarna de volledige woning 
(met uitzondering van de zolder) is doorzocht. 
Op het moment van de vaststellingen is er 
geen nadeel.  

Gaatjes boren 
 
In de nacht van 22 naar 23/12 tus-
sen 0u.30 en 6u.45 werd een in-
braak en diefstal gepleegd bij een 
woning gelegen in de Beeweg. De 
verdachten hebben achteraan de 
woning een gaatje gemaakt aan de 
deurklink, om vervolgens met een 
scherp voorwerp de binnenklink 
eruit te duwen. Een handtas met 
daarin de autosleutels werd gesto-
len en het voertuig dat op de oprit 
stond, werd meegenomen. De 
handtas werd teruggevonden tus-
sen de vuilbakken buiten. Er werd 
cash geld ontvreemd en er werd 
eveneens een laptop gestolen.  
 
In diezelfde nacht  hebben onbe-
kenden  zich toegang verschaft tot 
een andere woning  gelegen in de 
Beeweg. De daders raakten via de 
techniek van het gaatjesboren bin-
nen. Er werd geld, sigaretten en 
informaticamateriaal gestolen.  

 
 
Tevens werd tussen  
23u.30 en 6u.15  
ingebroken bij nog een  
andere woning gelegen  
in de Beeweg. De verdach-
ten raakten ook hier bin-
nen via de gaatjesboor-
techniek. Er werd geld en 
autosleutels gestolen.   
 
In de nacht van 29 naar 
30/12 was er tussen 22 uur 
en 7 uur een inbraak en 
diefstal in een woning aan 
de Ommegangstraat. De 
daders verschaffen zich 
toegang tot de woning aan 
de achterzijde via het keu-
kenraam door middel van 
gaatjesboren. Het nadeel 
betreft 3 pakjes sigaretten.  

Preventietips gaatjes boren 
 
Deze techniek bestaat erin dat een inbreker aan de buitenzijde van het raam/deur een gaatje boort in het kozijn ter 
hoogte van de (raam)hendel/kruk. Gaatjesboren wordt ook gebruikt bij deuren waar de sleutel aan de binnenzijde op 
het slot zit. De inbreker boort een gaatje onder het slot van een deur/raam en met een stevige ijzerdraad wordt eerst de 
sleutel aan de binnenzijde losgedraaid en daarna de deurhendel gedraaid om de deur te openen.  
 
Deze gaatjes zijn doorgaans niet groter dan 1 centimeter en worden met een handboor (weinig lawaai) gemaakt. Met een 
priem, stukje ijzerdraad of stokje duwt men door het gaatje de raamhendel omhoog en dus open, en kan men vervolgens 
het raam zelf openduwen. De daders kijken eerst of er aan de binnenkant van een deur of raam een hefboompje is, dat 
omgedraaid of opgetild kan worden. Ze kiezen een raam waar er geen voorwerpen op de vensterbank staan om bij het 
openen van het raam geen lawaai te maken door iets om te stoten. Bij ramen met een hendel die je moet opheffen om 
het raam te openen volstaat het immers om de hendel met de priem/schroevendraaier naar omhoog te duwen. Bij raam-
krukken die draaien is het iets moeilijker, maar ook daar slagen de inbrekers in om ze te openen met een ijzerdraad. 
  
Voorkomen van dergelijke inbraken:  

 Laat geen sleutels op uw sloten van deuren/ramen zitten langs de binnenzijde. 

 Rolluiken verhinderen de toegang naar de ramen. Laat ze dan ook naar beneden tijdens de nacht. 

 Vervang uw kruk door een raamkruk met een ingebouwd slot en sleutel, zodat dit niet kan opengeduwd worden of geo-
pend kan worden bij ingooien van het raam. Je hebt een sleutel nodig om de hendel te laten draaien. 

 Een betere oplossing is om bijkomende grendels met een sleutel onderaan en/of bovenaan het raam te plaatsen. Zo 
heeft u een extra stevige vergrendeling en moet men zowel aan de kruk als aan de grendel het raam forceren. 
 
 Eenvoudige middelen om lawaai te horen bij het openen van een raam zijn: 

 Een klein contactalarm (mini-alarm) te plaatsen op het raam dat een luid geluid maakt bij het openen van het raam. 

 Voorwerp voor het raam plaatsen op de vensterbank dat bij het openen omvalt en lawaai maakt. 
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Inbraak  
 
Op 15/12 tussen 19 uur en 20u.22 
werd er een inbraakpoging gepleegd 
bij een woning in de Smalle Heerweg. 
Aan de achterzijde van de woning 
werd de deur opengebroken. De be-
woonster lag reeds in bed. De daders 
hebben de deur van haar kamer geo-
pend en met een zaklamp geschenen 
in de kamer. De dader is meteen 
gaan lopen, de bewoonster heeft 
enkel een schim gezien. Er is niets 
doorzocht of gestolen.  
 
Tussen 12/12 en 14/12 hebben onbe-
kenden zich toegang verschaft tot 
een leegstaande woning aan de 
Haanhoutstraat. Een ruitje aan de 
achterzijde van de woning werd inge-
slagen. Via dit raam werd de woning 
betreden. De leegstaande woning 
werd niet volledig doorzocht. De wo-
ning werd vermoedelijk via het 
schuifraam aan de achterzijde verla-
ten, aangezien dit open stond. Er is 
geen nadeel, enkel de braakschade.  
 
Tussen 17/12 om 13u.30 en 18/12 
om 17 uur was er een inbraak en 
diefstal in een woning aan de Bis-
schop Pieter Damantlaan. De ver-
dachten hebben een deur aan de 
zijkant van de woning opengewron-
gen om zo de woning te betreden. De 
woning is volledig doorzocht, het na-
deel betreft geld, juwelen en elektro-
nica. 
 
Tussen 24 en 27/12 werd een diefstal 
met braak gepleegd bij een woning 
aan de Roosbroeklaan. De daders 
verschaften zich toegang tot de wo-
ning via het raam van de garage ach-
teraan de woning. Het raam werd 
geforceerd. De woning werd door-
zocht. Een kluis werd uit haar heng-
sels verwijderd en ontvreemd. Meer-
dere kasten werden doorzocht. Er 
werden juwelen en bankuitreksels 
gestolen  
 

verdachte persoon -voertuig 
onmiddellijk MELDEN 

BEL 101 

Inbraak  
 
Tussen 22/12 om 23 uur en 23/12 om 
19u.30 was er een inbraakpoging bij 
een woning aan de Persijzerstraat. De 
daders begeven zich naar de achterzij-
de van de woning alwaar zij braak ple-
gen op de achterdeur. Zij trachten de-
ze open te wringen maar geraken niet 
binnen.  
 
Tussen 31/12 om 18u.15 en 1/1 om 3 
uur hebben onbekenden zich toegang 
verschaft tot een woning gelegen in de 
Rechtstraat. De verdachten begeven 
zich naar de achterzijde van de woning 
en plegen braak op het raam en het 
rolluik en klimmen naar binnen. De 
daders doorzoeken de hele woning en 
ontvreemden juwelen.  

autodiefstal  
 

 

Op 21/12 om 3u.15  

hoort een bewoner in  

Gaverveld lawaai . Hij  

doet zijn rolluik naar om-

hoog en ziet een jonge 

man het portier van zijn 

wagen dichtslaan. Het 

voertuig stond niet slotvast 

op de oprit. De verdachte 

loopt weg in de richting 

van de Sint-Elooistraat. De 

afstandbediening van de 

garagepoort is gestolen. De 

poort werd ermee geo-

pend maar de woning werd 

niet betreden. De verdach-

te kan als volgt beschreven 

worden: jonge man, groot 

gestalte, normaal ge-

bouwd, hij droeg een grijze 

wollen muts.  

 

Op 22/12 tussen 0 uur en 

10 uur werd een geldbeu-

gel met identiteitskaart, 

rijbewijs en geld uit een 

voertuig ontvreemd. Het 

voertuig, een Lexus stond 

geparkeerd op de oprit van 

de woning gelegen in 

Ruilare. In de loop van de 

nacht heeft de eigenaar 

zijn hond horen blaffen, 

maar kan zich het juiste 

uur niet meer herinneren.                 

Verantwoordelijke uitgever:   
Ivan Buyle  - BIN-coördinator  
Vaarlaars-Lieskensakker 
Lieskensakker 28  
9080 Lochristi     
        

binlo@telenet.be 
www.binlo.be 

 

INBRAAKCIJFERS 2015   
 

Van onze politiezone ontvingen we het over-
zicht van de inbraken tot en met 31/12/2015: 
(cijfers voor 2014 staan tussen haakjes) 
 

Totaal aantal inbraken  
in woningen:  211 (276)  
 

 136 (161) effectieve inbraken  
 + 75 (115) pogingen 
  
 108 (129) inbraak in Lochristi 
 

 132 (179) inbraak in private woningen 
 

 meeste inbraken op vrijdag en zaterdag  
 

 78 (115) inbraak tijdens de nacht 
 

 142 (206) inbraak bij open bebouwing 
 

 97 (128) inbraak via achteraan woning 

 
Totaal aantal diefstallen  
in/van voertuigen:  156 (105)  
 
 28 (28) diefstallen van voertuig  
 85 (45) diefstallen in voertuigen 
  
 64 (51) diefstallen in Lochristi 
 

Voor alle cijfers en statistieken: 
 

Zie website politie www.pz5416.be 

mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be

