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SAMEN zorgen voor een veilige buurt 

Gepleegde feiten : 2 effec-
tieve diefstallen in juni en 1 
effectieve + 1 poging in juli 
 
Overzicht diefstallen per straat: 
Dorp-Oost    1 (juni)  
Dekenijstraat 1  (juni) 
Dorp-West    1 (juli)  
Dekenijstraat 1  (juli) 
  
In het jaar 2016 waren er 11 inbra-
ken in juni en 7 in juli in Lochristi.
      
Alle  4 inbraken gebeurden in een 
privéwoning. 
 

Bij de diefstallen werden voeding, 
multimedia/spellen, computer/
randapparatuur en kleding gestolen.  
 

Onderstaande hindernissen werden 
overwonnen om in te breken: Er werd 3 
maal een deur of poort geforceerd om 
de woning te betreden, bij 1 woning 
werd het deurslot afgebroken. 
Er werd in 1 woning voedsel en drank 
verbruikt door de dader(s). 
Bij 1 inbraak waren de bewoners afwe-
zig.  
De woning werd betreden langs de ach-
terzijde, waar er geen verlichting was. 
 

Waarom is het belangrijk om 
101 te bellen bij (inbraak)
verdachte situaties? 
 

Bewoners weten zelf het beste als er iets 
niet pluis is in hun buurt. Een vreemd 
figuur die bij huizen naar binnen loert 
bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis 
waarvan u weet dat de bewoners op va-
kantie zijn.  
 

Wanneer u dan 101 belt, kan de politie 
wellicht heel snel een inbraak voorko-
men of een inbreker op heterdaad aan-
houden!  
 

Het bellen van 101 is bedoeld voor 
spoed. Dus niet alleen voor levensbedrei-
gende situaties, maar zeker ook wanneer 
u getuige bent van een misdrijf of het 
voorbereiden van een inbraak of diefstal. 
Dus ook wanneer u een verdachte situa-
tie signaleert waarbij de politie een mis-
drijf kan voorkómen.  

 

Inschrijving BIN 
 

Wij danken u om terug deel te nemen aan BIN Lochristi om zo samen te 
zorgen voor meer veiligheid in uw straat, wijk, gemeente.  
 

We zijn volop de ontvangen inschrijvingen aan het verwerken. Door het 
grote aantal aangesloten gezinnen en de vakantieperiode, kan dit enige tijd 
in beslag nemen omdat BIN vrijwilligerswerk is in onze zo al schaarse vrije 
tijd, waarvoor we begrip vragen.  
 

We moeten alle inschrijvingen verwerken, de betalingen en overschrijvin-
gen controleren, de telefoongegevens 1 per 1 manueel in een alarmerings-
systeem ingeven of  nakijken of aanpassen, de mailadressen oplijsten, stic-
kers bezorgen,...  
 

In deze tussentijd is het mogelijk dat u nog niets van ons ontvangen heeft 
of dat u sommige mails meermaals zou kunnen ontvangen (combinatie ou-
de en nieuwe mailinglijsten) of toch nog even moet wachten op die ge-
vraagde BIN-stickers, maar we doen volop ons best! 
 

Politie waarschuwt voor nieuwe list tijdens inbraak: “ze 
maken je wijs dat hun hond ontsnapt is” 
 

De politiezone Erpe-Mere/Lede heeft onlangs twee inbrekers opgepakt die 
zich met een smoes bij mensen thuis hebben binnengewerkt.  
“De interventieploegen kregen onlangs de melding dat twee personen, een 
man en een vrouw, van Oost-Europese afkomst huizen zouden observeren 
en bij sommige woningen aanbellen. Daar gebruiken ze de smoes dat hun 
hond ontsnapt zou zijn.” 
Volgens de politie zou de smoes bij minstens twee adressen gelukt zijn. “De 
vrouw ging met de bewoner op zoek naar de hond. Intussen zou de man 
zich ongemerkt toegang verschaft hebben tot de woning.” 
Beide daders, die tussen de 18 en 30 jaar oud zijn, konden door de inter-
ventieploegen uiteindelijk aangehouden worden. Beiden hadden een be-
hoorlijke geldsom bij zich, mogelijk afkomstig van gelijkaardige recente fei-
ten.  
De daders verplaatsten zich met een groenblauwe Volvo S40, met Roe-
meense nummerplaat. Volgens de slachtoffers spraken ze gebroken Engels 
en Frans. 
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http://www.lochristi.be/
http://www.pz5416.be/
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Leer valse mails herkennen          bron: safeonweb.be /nl/node/553/139 

Phishing is online oplichting door valse mails, websites of berichten. Je zal er wekelijks ook wel enkele ontvangen, maar 
hoe herken je die valse mails en hoe maak je het onderscheid met betrouwbare berichten? Slimme cybercriminelen kun-
nen je echt doen twijfelen. Je vindt hier een aantal tips om te beoordelen of je een bericht kan vertrouwen. 
 

De basisregel: 
Cybercriminelen proberen altijd om misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je vertrouwt. 
Ze proberen ook vaak in te spelen op angst. Laat je niet vangen! 
 

Tips: Vind je een mail of telefoontje verdacht? Beantwoord dan deze vragen: 
 

Is het onverwacht? 
Krijg je zonder reden een bericht van deze afzender: je kocht niets, had lang geen contact, enz. Controleer 
zeker verder. 
 

Is het dringend? 
Hou je hoofd koel: kreeg je echt een eerste aanmaning tot betaling? Ken je die 'vriend in nood' wel? 
 

Ken je de afzender? 
Controleer het e-mailadres, ook op spellingsfouten. Maar let op: een legitiem e-mailadres is geen garantie. 
 

Vind je de vraag vreemd? 
Een officiële instantie zal je nooit via mail, sms of telefoon vragen om je wachtwoord, bankgegevens of 
persoonlijke gegevens. 
 

Naar waar leidt de link waar je moet op klikken? 
Zweef met je muis over de link. Is de domeinnaam, het woord voor .be, .com, .eu, .org, … en voor de allereerste 
slash “/”, ook echt de naam van de organisatie? 
Een voorbeeld: 
-Bij de link www.safeonweb.be/tips is het domein safeonweb. 
-Bij de link www.safeonweb.tips.be/safeonweb is ‘tips’ het domein en word je naar een andere website geleid. 
 
Word je persoonlijk aangesproken? 
Berichten met algemene en vage aanspreektitels, of je mailadres als aanspreking, die wantrouw je beter. 
 

Bevat het bericht veel taalfouten? 
Ook al zorgen doorgewinterde cybercriminelen voor correcte taal, taalfouten of een vreemde taal kunnen wijzen 
op een verdacht bericht. 
 

Zit het bericht in je Spam/Junk folder? 
Indien ja, wees extra voorzichtig. Je kan ook zelf verdachte berichten markeren als Spam of Junk en zo anderen 
waarschuwen. 
 

Probeert iemand je nieuwsgierig te maken? 
Iedereen zou nieuwsgierig worden bij berichten met een link als "Kijk wat ik over jou las ..." of "Ben jij dit op deze 
foto?", maar laat je niet vangen. 
 

Moet je iets betalen met een anonieme of ongebruikelijke betaalmethode? 
Denk aan Paypal, Western Union, 3V Payment Group, enz. Doe dit niet zomaar. 
 

Wat als je twijfelt? 
Het is beter om op je hoede te zijn. Kortom, bij de minste twijfel over een bericht, open zeker geen links of 
bijlagen en neem contact op met de afzender op een andere manier: 
Vrienden kan je bellen, sms'en of een bericht sturen via sociale media. Komt het bericht niet van hen, laat  
dan zeker weten dat hun account gehackt is. Bij sommige sociale netwerken kan je berichten als 'vals' 
markeren. 
Bij organisaties of bedrijven ga je naar hun site en contro-
leer je of die 'dringende' actie bestaat. Vind je 
niets terug, dan kan je ook even bellen. 

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

binlo@telenet.be           www.binlo.be 
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