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SAMEN zorgen voor een veilige buurt

Gepleegde feiten : 2 effectieve
diefstallen en 3 inbraakpogingen
in augustus
Overzicht diefstallen per straat:
Hijfte –Center
2
Beerveldsebaan
1
Palingstraat
1
Veldstraat
1
Er waren 3 inbraken in een bedrijf en 2 in
een privéwoning.

Bij de diefstallen werden uurwerken, geld,
een container en communicatie-apparatuur
gestolen.
Onderstaande hindernissen werden overwonnen om in te breken: er werd 2 maal
via inklimming het gebouw betreden. Bij 2
inbraken hebben de daders de vlucht genomen nadat ze opgemerkt werden.
Op 1 plaats werd het gebouw methodisch
doorzocht, bij een andere inbraak werd
alles overhoop gehaald.

Telefonische berichten - werkwijze
De BIN-leden ontvangen het bericht op hun opgegeven telefoon/
gsm-nummer(s).


De daders betraden meermaals het terrein
door over een haag of draad te klimmen.

Inbraak winkel : verdachte op heterdaad gevat
In de nacht van 1 naar 2 september was er
omstreeks 3u. 30 een inbraak in een winkel
in Lochristi. Een politiepatrouille die aan de
winkel voorbijreed merkte 2 verdachte personen op. Op dat moment ging het alarm
van de winkel af. De 2 verdachten vluchtten
te voet weg. De politie zette de achtervolging in en kon 1 verdachte vatten. De tweede verdachte kon ontkomen maar werd
intensief opgespoord.
De integrale buit (gsm’s en tablets) werd
teruggevonden in de buurt van de winkel.
De gevatte verdachte, een 26-jarige man
met de Roemeense nationaliteit, werd
voorgeleid voor de onderzoeksrechter in
Gent waar het parket de aanhouding vroeg.

Het telefoonnummer van de oproeper 02/516 99 92 zal verschijnen op het display. Dit nummer kan u opslaan in uw GSM
als BIN.

U neemt op en hoort:






een specifiek geluidssignaal bij het begin van elk bericht
een verwelkoming van het Enoxus Platform
het bericht dat de politie (of coördinator) insprak
om te bevestigen dat u het bericht ontvangen heeft en om
af te sluiten DRUK OP 2
een afsluitende tekst met de mogelijkheid om het bericht
opnieuw te beluisteren - druk op *

BELANGRIJK : ALTIJD BEVESTIGEN door op toets 2 te DRUKKEN!
(anders zal u het bericht opnieuw ontvangen)

Diefstal GPS en airbags uit wagens BMW en Mercedes
In de nacht van 11 naar 12 september waren er een tiental diefstallen uit wagens te Zelzate.
De voorkeur van de dieven ging uit naar airbags en ingebouwde
GPS-modules van wagens van het merk BMW en Mercedes.
In een aantal gevallen werd een raampje geforceerd om de diefstallen te kunnen plegen.
Merkt u verdachte personen of voertuigen op? Aarzel niet en verwittig onmiddellijk het nummer 101!
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Wat kunt u zelf doen?

U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling
bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon
loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje
om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel
gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt
dat het niet klopt.

Ziet u een verdacht persoon, dan kan U deze aanspreken en vragen of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft.
Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een
inbraak, dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu
hij zich betrapt voelt.
Durft u dit niet, bel dan 101. U geeft door wat en wie u
ziet en de politie kan dan dankzij uw melding misschien
een inbraak voorkomen.
Twijfel dus niet maar bel de politie.

Ook als u twijfelt, belt u
de politie via 101.

80% van de woninginbraken
lost de politie op
dankzij oplettendheid van buren

Klopt dat wel?

Want de politie komt
liever een keer te veel dan te weinig.
Dankzij uw tip
kan de politie inbraken voorkomen.

Hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen
ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken.
U kunt het beste letten op het gedrag van personen
die in uw buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in
uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende
mensen langslopen. Welke routes normaal gesproken gereden en gefietst worden. Plekken waar het
logisch is om stil te staan of waar je juist doorloopt.
Afwijkend gedrag kan betekenen dat een inbreker
op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie op
101.

Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan
inbreken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt.

Wat wil de politie weten?
De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft
gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te letten.
Schrijf op wat u zag:










Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
Postuur (dik of dun)
Leeftijd (schatting)
Haarkleur en kapsel
Kleding (kleur en soort)
Tas of rugzak (kleur en soort)
Opvallende kenmerken (tatoeage, litteken)
Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en nummerplaat)

Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends
hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze
dachten dat het toch niets was.

LET OP voor AVONDINBRAKEN:
Inbrekers kiezen vaak woningen:
 waar er nergens licht brandt
 waar er geen beweging waar te nemen is
 waar rolluiken niet neergelaten zijn en/of gordij-

nen niet dicht zijn
Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of
buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond,
lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij
huizen naar binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om huizen heen en verstoppen
soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een
steen.

 die opvallen tijdens het voorbijrijden als

“onbewoond en niemand aanwezig”
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