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SAMEN zorgen voor een veilige buurt

Gepleegde feiten :
11 diefstallen in november

BLIJF ALERT!
BEL onmiddellijk naar 101
bij verdachte personen of voertuigen!

Er werden de vorige maand
7 effectieve inbraken en 4 pogingen gepleegd.
Overzicht diefstallen per straat:
Ruilare
Antwerpsesteenweg
Haanhoutstraat
Hanselaarstraat
Heistraat
Langenakkerlaan
Rozenlaan
Sint-Elooistraat
Smetsakker

3
1
1
1
1
1
1
1
1

De meeste inbraken vonden in
het weekend plaats: 3 op zaterdag en 3 op zondag.
De inbraken waren 10 keer in een privé-woning, waarvan 1
woning in aanbouw en 1 maal in een bedrijf.

Werkwijze van de inbraken/diefstallen:

Het nadeel van deze diefstallen:

8 x werd de diefstal gepleegd tijdens de afwezigheid
van de bewoners

Bij de diefstallen werden volgende goederen gestolen:
Juwelen
9 diefstallen
Uurwerken
3
Geld
3
Lederwaren
2
Bouwmaterialen 2
Vaatwerk
1
Documenten
1
Computer
1

Ter vergelijking : vorig jaar waren er 16 inbraken in november.

We wensen U, uw familie en
alle bin-leden prettige kerstdagen
en een vreugdevolle overgang
van oud naar nieuw
van wege uw bin-(mede)coördinatoren.

6 x verschaften de daders zich een toegang langs de
achterkant van de woning
2 x langs de zijkant van de woning
Onderstaande hindernissen werden overwonnen om
de inbraken te plegen:
8 x werd een hindernis opengebroken, opengewrongen of geplooid aan de woning
4 x via een deurraam of schuifraam van een gebouw
3 x via een raam aan het gebouw
3 x via een deur of poort aan het gebouw
2 x door meerdere ramen te breken aan het gebouw
Onderstaande toestand was er op de plaats van
inbraak:
2 x geen verlichting op de plaats braak
2 x gebrekkig verlichte plaats inbraak
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Vrijdag 9/12/2016 werden opnieuw bewoners in Ruilare
slachtoffer van een inbraak tijdens hun afwezigheid. Diverse waardevolle spullen werden gestolen uit de woning.
Diezelfde avond kregen verschillende handelszaken langs
de N70 te Lochristi ongewenst bezoek van een verdachte
man die erop uit was om portefeuilles en handtassen van
personeelsleden te stelen. De man ( +/- 25 à 30 jaar - getaande huid - kaal hoofd - 1 m 70 à 1 m 75 groot) verplaatste zich te voet. Hij had een stoppelbaardje en droeg
een petje en een donkere (bruine?) jas met bontkraag.
Onder zijn jas droeg hij een witte T-shirt. De verdachte
had ook een donkerkleurige koptelefoon aan. In sommige winkels bleef het bij een poging en werd hij tijdig betrapt. In andere winkels en restaurants vonden er effectief diefstallen plaats. In één restaurant ging men aan de
haal met handtassen van personeelsleden. In een ander
restaurant werd een klant van zijn portefeuille bestolen.
Vrijdagnacht 9 naar 10/12 werd een verdacht voertuig
Opel Omega met twee inzittenden gecontroleerd. Het
voertuig stond geparkeerd achteraan op een donker gedeelte van een vrij toegankelijke parking achter enkele
handelszaken langs de N70. Beide personen konden na de
controle terug beschikken.
Zaterdagnamiddag 10/12 stelden de bewoners van een
appartement in Dorp-West te Lochristi vast dat er geprobeerd werd om in te breken. Er was lichte schade aan de
toegangsdeur van het appartement.
Zaterdagavond rond 22u merkten alerte inwoners uit
Ruilare een verdacht voertuig op van het merk Audi. Een
vrouw stapte uit de Audi en begaf zich naar de achterzijde
van de woning om te controleren of er iemand aanwezig
was in de woning. De bewoners werden opgeschrikt en
konden de verdachte(n) afschrikken door luid te roepen
waardoor ze op de vlucht sloegen. Tevens werd er even
verder een ander verdacht voertuig opgemerkt, een Mercedes (stationwagen) of Ford Focus, dat ook de vlucht
nam. Het voertuig: Audi A6 - zwarte kleur -nummerplaat
1 PVY 579 - achteraan opvallende led-lampen.
In de Steenakkerlaan werd op dinsdag 6/12 omstreeks 17
u 30 een voertuig opgemerkt na verdachte handelingen
inzake inbraken. Er waren 3 personen betrokken bij deze
feiten. Het voertuig: Ford Focus – bordeaux kleur - spaanse nummerplaat 5572 BPB
Voor verschillende feiten werd het Buurtinformatienetwerk (BIN) telefonisch opgestart om de bewoners uit de
buurt onmiddellijk te waarschuwen. Jammer genoeg konden de dader(s) nog niet gevat worden. Help de politie
door verdachte personen of voertuigen onmiddellijk te
melden via het nummer 101.

Inbrekers en dieven gevat….
Op 5/12/2016 werd de politie opgeroepen
voor een verdacht voertuig met Roemeense
nummerplaat dat geparkeerd stond ter hoogte
van een woning te Klein Gent in Beervelde. In
het voertuig werden drie mannen van Roemeense
nationaliteit aangetroffen. Bij controle van deze
mannen bleek dat zij een gsm in hun bezit hadden
die de voorbije nacht bij een inbraak in de Rivierstraat
in Laarne werd gestolen. De verdachten (resp. 21, 26
en 41 jaar) werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden allen aangehouden.

In de nacht van 5 naar 6/12 werd de bewoonster van een
huis in de Dam opgeschrikt door het schijnsel van een
zaklamp en de hond die blafte. Ze zag in de deuropening
van haar slaapkamer een persoon staan. Hierop vluchtte
de verdachte persoon de woning uit. Slachtoffer stelde
vast dat de achterdeur opengebroken was en kasten waren doorzocht. De politie trof in de buurt een verdachte
aan. Hij was in het bezit van inbrekersmateriaal en enkele
zaken die ontvreemd waren uit de woning van slachtoffer. De verdachte, een 38-jarige man uit Lochristi, werd
voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd
aangehouden.
Op 1/12/2016 werd ‘s middags in een kledingzaak aan de
Antwerpsesteenweg een winkeldief betrapt toen het
alarm afging op het moment dat hij de winkel verliet. Hij
zette het op een lopen maar kon gevat worden. In zijn
rugzak werden meerdere kledingstukken (16 broeken en
5 blazers) aangetroffen. De verdachte, een 27-jarige man
met de Kameroense nationaliteit uit Molenbeek, werd
door het parket onmiddellijk gedagvaard en zal zich op 22
december 2016 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent.
De politie merkte in de nacht van 24 naar 25/11/2016, in
Zelzate, een verdoken opgestelde bestelwagen op met 4
personen op die zich verdacht gedroegen.
Bij een doorzoeking van hun voertuig, bleken zij in het
bezit te zijn van inbrekersmateriaal. Uit onderzoek bleek,
o.a. na analyse van de beelden van de ANPR camera’s,
dat betrokkenen in aanmerking komen voor metaaldiefstallen in het havengebied van Gent, waaronder een inbraak in een bedrijf in Gent de week ervoor en een inbraak in een bedrijf in Desteldonk in november. De vier
verdachten van resp 21, 23, 29 en 32 jaar, allen van Roemeense nationaliteit en zonder woon-of verblijfplaats in
België, werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in
Gent en aangehouden op verdenking van diefstal met
braak en vereniging van misdadigers.

