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Inbraak

Inbraak vervolg

Tussen 31/12 om 18u.15 en 1/1 om 3 uur
hebben onbekenden zich toegang verschaft in
een private woning gelegen in de Rechtstraat.
De daders 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.

Op 23/1 tussen 13 uur en
19u.20 was er een inbraak
en diefstal in een appartement, gelegen aan de Antwerpse Steenweg. De
woonruimtes zijn volledig
doorzocht, het nadeel betreft een horloge.

Tussen 28/12 en 3/1 werd er een inbraak en
diefstal gepleegd in een woning, gelegen in de
Bommel. De verdachten hebben de achterdeur geforceerd, alsook de deur naar de keuken. Er werd geld gestolen.

Op 23/1 tussen 16 uur en
22 uur hebben onbekenden zich toegang verschaft
tot een woning, gelegen in
de Smalle Heerweg. Er
werd niets gestolen.

Tussen 2/1 en 4/1 was er een inbraak en diefstal in een woning en bijgebouwen. Uit een
stal werd een houten raam verwijderd en
werd er werkmateriaal gestolen. Men verschafte zich eveneens toegang tot de woning.
Op 7/1, tussen 15 uur en 17u.30 werd een
poging diefstal met braak gepleegd bij een
private woning. De veranda werd geforceerd
en de woning werd doorzocht. Er is geen nadeel.
Op 9/1 tussen 18u.15 en 21u.45 werd een
inbraak gepleegd in een woning gelegen in de
Brandstraat. Via het keukenraam dat is stukgeslagen hebben onbekenden zich toegang
verschaft in de woning die volledig is doorzocht. Er werden juwelen, geld en ict- materiaal gestolen.
Op 11/1 tussen 7u.30 en 20 uur hebben onbekenden zich toegang verschaft tot een woning
gelegen in de Oude Veldstraat. De verdachten
hebben een raam stukgeslagen en hebben de
woning betreden. Enkel de bovenverdieping
lijkt volledig doorzocht, mogelijks zijn de daders opgeschrikt, de benedenverdieping is
onaangeroerd. Er werden juwelen gestolen.

Tussen 23/1 om 13u.30 en
24/1 om 19 uur verschaffen onbekenden zich
toegang tot een woning. Er
werd echter niets gestolen.

Diefstal
in voertuig
Tussen 5/1 en 10/1 werd
het slot van een lichte
vrachtauto van witte kleur
open gebroken. Het voertuig
stond geparkeerd op de openbare weg ter hoogte van Zaffelare-Dorp aan de woning van de
eigenaar. Er werd werkmateriaal
gestolen.

Op 14/1 om 3u.15 heeft een onbekende aan een voertuig Fiat
500 geprutst. Het voertuig stond
geparkeerd naast de carport van
de woning. Toen de honden begonnen te blaffen heeft de melder door het raam gekeken. De
dader is weggevlucht in een witte
bestelwagen, vermoedelijk een
oude Renault.

Reeks inbraken te Beervelde (5/2) en te Lochristi (14/2)
In de nacht van 4 naar 5/2 waren er 9 inbraken(pogingen) in Beervelde. Rond 3 uur werden enkele daders op heterdaad betrapt in een
woning in de Toleindestraat. Jammer genoeg konden de verdachten
niet meer worden aangetroffen door de politie. Rond 3u.15 werd er
een inbraak gemeld in de Hanselaarstraat. Even later werd een inbraakpoging gemeld in de Toleindestraat. Er werd een man gezien
gekleed in donkere kledij met een kap. Hij was ongeveer 1m.70 groot.
Tussen 6 en 7 uur werden nog 2 inbraken en 1 poging gemeld in de
Hanselaarsstraat. Later werden nog twee bijkomende effectieve inbraken en één poging gemeld in de Toleindestraat. Bij alle feiten gingen de dader(s) gericht op zoek naar cash geld en juwelen. Er werd
een telefonisch BIN-bericht verstuurd naar de BIN’s in Beervelde.

Op 11/1 tussen 15u.15 en 18u.30 hebben onbekenden zich toegang verschaft in een woning gelegen in de Oudstrijderslaan.

In de nacht van 13 op 14/2 waren er 8 inbraken(pogingen) in de omgeving van de Pauwstraat. In de Magerakkerlaan vond 1 effectieve
inbraak plaats en 1 poging door het afbreken van het cilinderslot. In
Goed ten Pauw waren er 2 inbraakpogingen, één met afbreken cilinderslot en 1 met het boren van een gat in het houten schrijnwerk. In
de Pauwstraat werd het cilinderslot afgebroken van een achterdeur.
In de Steenakkerlaan waren er 2 inbraken en 1 poging met dezelfde
inbraakmethodes. Een aantal bewoners werden wakker door de inbraak, waarop de dader(s) vertrok. De feiten waren tussen 1 uur en 4
uur, de BIN’s in Lochristi kregen 2 x een telefonisch bericht.

Tussen 15/1 en 18/1 hebben onbekende gepoogd om in te breken in een woning gelegen
in de Doornzelestraat. De daders hebben de
woning niet betreden, er is enkel braakschade

Wij vragen u om steeds alert te zijn in uw buurt en zorg voor sociale
controle. Indien u verdachte handelingen, personen of voertuigen
ziet, aarzel dan niet om onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen. Dit stelt de politiediensten in staat om vlug te reageren.
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Deuren beveiligen

Ramen beveiligen

Let er op dat de cilinder nooit meer

Voor inbrekers is het een koud kunstje
om via een raam je huis binnen te breken. Er bestaan verschillende oplossingen om dit kwetsbaar punt extra te
beveiligen. Zo maak je het inbrekers
heel wat moeilijker. Verschillende van
deze oplossingen kan je makkelijk zelf
uitvoeren. Een overzicht:

dan 2 mm uit de deur steekt, anders
is het mogelijk om het slot met een
tang af te breken.

Verkies een meerpuntsluiting boven
een éénpuntsluiting, zodat de deur
op meerdere plaatsen in het kozijn
vergrendeld is.

De meerprijs voor veiligheidsbeslag
is relatief klein in vergelijking met de
bijkomende veiligheid die het biedt.

Plaats bij elke veiligheidscilinder
een massief veiligheidsbeslag. De
schroeven zijn enkel bereikbaar van
binnenuit.

 Plaats dievenklauwen (bestaat uit
twee delen, een stalen pen en een
stalen bus) aan de scharnierzijde. De
pinnen vallen in een opening in het
deurkader als de deur of het raam
dicht is. Je kan ze niet meer afbreken.
De dievenklauw komt onder of boven elk scharnier.

 Een veiligheidscilinder heeft certifi-

Vaste ramen zijn de veiligste, goedkoopste en meest geluidwerende ramen.

Ramen die je wel kan openen, zijn
uitgerust met een raamkruk met een
slot. Ze hebben een cilinder (best met
boorbeveiliging) met een sleutel die in
open of gesloten stand het openen van
het raam voorkomt, zelfs als de inbreker het glas stukslaat.

De voorkeur gaat uit naar paddenstoelvormige nokken die je door hun
vorm beter kan inhaken en moeilijker
kan uitlichten. Hoe hoger het aantal
nokken, hoe veiliger.

Ramen en deuren moeten een
goede standaardbeveiliging

caat dat nodig is om huissleutels te
laten bijmaken.

hebben. Vooral aan de achterzijde

Zorg voor je comfort, gebruik één-

van de woning, want inbraken

zelfde sleutel voor alle deuren
(gelijksluitend).

Interessant zijn sloten die je met de
sleutel kan openen als er aan de binnenzijde al een sleutel op zit (nooden gevaarfunctie).
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verdachte persoon -voertuig
onmiddellijk MELDEN
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Bij kleine ramen
die je zelden opent
(bv. in de kelder) kan
een metalen rooster
inbrekers ontmoedigen.
Je schroeft het rooster
eenvoudig voor het raam.
Zorg er voor dat het onmogelijk is om het rooster
langs buiten af te schroeven. Gebruik speciale vijzen die je eenvoudig kan
vastschroeven, maar enkel
met een hulpstuk los kan
krijgen.

 Een (voorzet)rolluik
werkt niet alleen verduisterend, zonwerend en isolerend, maar ook diefstalvertragend.

Standaard is er een diefstalbeveiliging verwerkt in
de (voorzet)rolluiken waardoor het omhoogduwen
van het rolluik van buitenaf
niet mogelijk is.
Een inbreker wil zo snel
mogelijk zijn slag slaan. Een
rolluik omhoog wrikken
duurt te lang en zal daardoor de inbreker ontmoedigen.

gebeuren daar waar de
minste sociale controle is.
Je kan de ramen ook uitrusten met
een bijkomend opzetslot (onder- en/of
bovenaan). Een bijzetslot is een aanvulling op de bestaande raamsloten en
bestaat als opbouw-, opleg- en inbouwslot.
Esthetisch minder interessant, maar
wel veilig. Een opzetslot maakt het
raam slotvaster en verhindert dat het
wordt open gewrikt.
Extra veilig zijn de bijzetsloten met een
sleutel.
Bijzetsloten zorgen voor meer werk en
extra vergrendeling van het raam bij
een poging tot inbraak.

Veiligheidsglas is het
overwegen waard b.v. voor
kleinere ramen (kelder, wc,
...). Ze zijn nogal eens het
doelwit van dieven omdat
ze weinig lawaai maken bij
glasbreuk.

 Ook voor schuiframen en
draaikipramen bestaan er
aangepaste veiligheidsvoorzieningen.

Tralies zetten wij hierbij
om het overzicht compleet
te maken, want echt mooi
kan je het niet noemen.

