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Gepleegde feiten :
5 effectieve diefstallen in maart
Overzicht diefstallen per straat:
Molenberglaan
2
Busstraat
Oude Veldstraat 1
Zaffelare-dorp

1
1

3 diefstallen in privéwoning, 2 x in een bijgebouw
of rond de woning en 1 x in een horecazaak.
Volgende goederen werden gestolen:
4 x diverse gereedschappen
2 x ijzerwaren
4 x documenten voertuig
2 x geld
2 x multimedia (audio)
1 x nummerplaat
2 x handwerktuigen
1 x documenten
1 x onderdeel vervoermiddel
1 x elektrisch materiaal
Werkwijze van de inbraken/diefstallen:
Bij 3 inbraken was de plaats van de inbraak slecht
verlichting.
De diefstallen werden 2 keer gepleegd tijdens de
afwezigheid van de bewoners.
Onderstaande hindernissen werden overwonnen
om in te breken (er werden ook soms 2 of 3 hindernissen opengebroken om binnen te raken):
2 x via een raam, 1 x door een hek of poort , 1 x
langs een schuifraam, 1 x door een voertuigslot te
forceren. Er werd 1 x door inklimming ingebroken.

Nieuwe bijdrage/inschrijving BIN-leden
Om de meest actuele informatie van onze leden te
hebben zal aan ieder BIN-lid gevraagd worden om
zich opnieuw in te schrijven. Tevens wordt er een
nieuwe bijdrage voor de telefoonkosten gevraagd,
de vorige bijdrage (5 euro per telefoon-/
gsmnummer) werd in 2014 betaald.
Tevens willen we zoveel mogelijk mailadressen bekomen om nog efficiënter preventieve berichten
via mail te kunnen verspreiden naar al onze BINleden. Ook de BIN-krant via mail zorgt voor minder
copies en voor minder werk voor onze vrijwilligers,
die de kranten maandelijks in honderden brievenbussen bezorgen.
U zal hiervoor bij de volgende BIN-krant een inschrijvingsformulier ontvangen van uw BINcoördinator en er wordt een nieuwe bijdrage gevraagd van € 5 per telefoon- of gsm-nummer.

Verhuis politiediensten
De politie neemt op 27 april 2017 haar intrek in het nieuwe
politiehuis.
Na precies 15 maanden in de bureaucontainers gehuisvest te
zijn, zullen 64 medewerkers op donderdag 27 april verhuizen
naar het nieuwe politiehuis in de Dekenijstraat 3. Concreet betekent dit dat op donderdag 27 april zowel de diensten in de
Dekenijstraat als de Koning Boudewijnlaan gesloten zijn. Voor
dringende tussenkomsten kan u steeds bellen naar het noodnummer 101.Vanaf vrijdag 28 april kan u voor alle vragen, inlichtingen, meldingen, aangiften enz…terecht aan ons onthaal.
Onze diensten zijn vanaf dan bereikbaar op het nieuwe centrale telefoonnummer 09/331.03.00. Voor de dienstverlening in
de gemeenten Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke wijzigt er
niets.
In het politiehuis zullen het wijkteam, het interventieteam, het
team verkeer en mobiliteit, het team lokale recherche, het
team operationele steun, het beleidsteam, het logistiek team
en het team personeel hun intrek nemen.
U kan ons op weekdagen tussen 8u en 17u telefonisch en via
het onthaal bereiken. Op maandag en donderdag zijn onze
diensten open tot 19u. Op zaterdagvoormiddag kan u tussen
9u en 12u bij ons terecht. Het onthaal is gesloten op zondag en
feestdagen.
Eens de diensten verhuist zijn naar het politiehuis zullen de
kantoorcontainers afgebroken worden. Zo kan men de omgevingsaanleg verder afwerken. Het politiehuis wordt op vrijdag
27 oktober officieel geopend en op 28 oktober organiseren we
een opendeurdag voor het grote publiek.
Meer info via
www.pz5416.be
twitter.com/polzonepuy facebook.com/polzonepuy
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Hoe uw fiets tegen diefstal beveiligen?
Het aantal fietsdiefstallen ligt hoog in België, net als in onze buurlanden. De officiële cijfers van de politie vermelden
jaarlijks ongeveer 32.000 gestolen fietsen. FEBIAC spreekt zelfs over 150.000. Het echte aantal ligt waarschijnlijk hoger
dan de politiecijfers omdat veel diefstallen niet aangegeven worden.
U kunt trachten te voorkomen dat uw fiets gestolen wordt door het de dieven zo moeilijk mogelijk te maken. Als u de
volgende tips altijd in acht neemt, bent u al een heel eind op weg!
 Laat uw fiets altijd slotvast achter, ook al bent u maar even weg.
 Maak uw fiets met het frame (!) vast aan een vast voorwerp dat dieven niet kunnen verplaatsen, zeker wanneer u
voor langere tijd parkeert. Liefst een fietsenstalling, maar een paal is ook mogelijk. Maakt u enkel de wielen vast aan het
frame, dan kan men uw fiets oppakken en inladen.
 Ideaal is zowel het frame als de beide wielen vastmaken. Indien u enkel een wiel vastmaakt, kan men nog altijd met
uw fiets zonder wiel gaan lopen. Als uw wielen vleugelmoeren hebben, legt u ze ook best vast.
 Gebruik een degelijk fietsslot en liefst zelfs twee verschillende sloten. Twee sloten kraken kost meer tijd, en dat
heeft een dief meestal niet. Zie hieronder: "Welk fietsslot kiezen?"
 Als u een kettingslot (of krulkabelslot) gebruikt, bevestig dat dan hoog en los. Hoog van de grond bemoeilijkt immers het gebruik van een betonschaar en doorzagen is moeilijker wanneer het slot los hangt. Als een kettingslot tegen
de grond hangt, kan de grond als steun gebruikt worden om het slot te breken.
 Een beugelslot hangt u best zo laag mogelijk. Vul de ruimte binnen de beugels zoveel mogelijk op.
 Stal uw fiets zoveel mogelijk op plaatsen waar veel voorbijgangers komen en waar een goede verlichting is. Zo is
er een voortdurende sociale controle. Bewaakte stallingen vormen uiteraard de beste garantie tegen fietsdiefstal.
 Laat niets achter in fietstassen of op de bagagedrager. Toebehoren als fietspomp of fietscomputer, drinkbus en afneembare verlichting haalt u best van uw fiets wanneer u voor langere tijd wil parkeren.
 Verander geregeld de stalplaats van uw fiets. Iedere dag op dezelfde plaats maakt het een dief makkelijker.
 Laat uw fiets graveren of registeren. De meeste gemeenten bieden deze service aan. Uw rijksregisternummer
wordt in het frame van uw fiets gegraveerd. Deze code is uniek, en aan de hand van dit nummer kan de politie teruggevonden fietsen opnieuw aan de rechtmatige eigenaar bezorgen.
 Noteer de nodige gegevens van uw fiets op een fietspas en neem eventueel een foto van uw fiets. Vermeld soort
fiets, type fiets, kleur, merk, aantal versnellingen, eventueel framenummer. Dan hebt u een goede beschrijving mocht
uw fiets toch nog gestolen worden.
 Doe in geval van diefstal onmiddellijk aangifte bij de politie. Neem uw fietspas mee naar het politiekantoor.

welk fietsslot kiezen?
Er zijn twee soorten fietssloten: vaste sloten (framesluitingen) die gemonteerd zijn op de fiets en losse sloten waarmee
u het fietsframe kunt vastmaken aan een voorwerp (bv. een fietsenrek).
Info over losse fietssloten
in de volgende BIN-krant
Framesluitingen: gemonteerd op het frame
Voor kort parkeren volstaat een framesluiting (bv. een hoefijzerslot,
ook wel 'ring' of 'spaakslot' genoemd) of een stuurslot. Beide sloten zijn permanent aan de fiets bevestigd.
Deze sloten geven een beperkte veiligheid en beletten niet dat de dief de fiets kan opladen. Bij langer parkeren
hebt U een degelijk los slot nodig dat de fiets aan een vast voorwerp bevestigt. Toch kan een framesluiting een
extra beveiliging vormen in combinatie met een los slot.

 Hoefijzerslot of spaakslot
Vast op de fiets gemonteerd.
Blokkeert het wiel door middel
van een pal.
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Stuurslot
Het stuurslot is vast op de fiets gemonteerd en blokkeert de stuurstang langs binnen, zodat het onmogelijk
wordt het stuur te draaien. Vergelijk met een stuurslot op de auto. Vooral handig bij kortparkeren.

