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SAMEN zorgen voor een veilige buurt 

Gepleegde feiten : 3 effectieve diefstallen 
en 1 inbraakpoging in september 

 
Overzicht diefstallen per straat: 
Denen    1   
Dorp-Oost  1   
Windgat    1    
Zaffelare-dorp 1   
  
Er was telkens 1 inbraak aan een woning, bij een win-
kel, in een gezondheidsinstelling en op een terrein. 
 

Bij de diefstallen werden hoofdzakelijk gereedschap-
pen & materialen van een aannemer, bouwmaterialen 
en een container meegenomen. Ook een laptop/
computer en communicatiemiddelen werden gestolen.  
 

Onderstaande hindernissen werden overwonnen om in 
te breken: er werd 2 maal via een hek en 1 maal via 
een draad de plaats van inbraak bereikt.  
Op 1 plaats waren er meerdere inbrekers en deze 
droegen handschoenen.  
Bij 1 diefstal werd een deel van de buit achtergelaten.  
De gebouwen werden door een raam, een schuifraam 
of een deur te forceren betreden. Op enkele plaatsen 
werden er 2 of 3 van deze hindernissen open gebro-
ken. Ook een hangslot werd geforceerd. 
 
In onze politiezone waren er vorige maand 10 effectie-

ve inbraken en 4 pogingen. Opvallend is dat de meeste 

inbraken rond 1, 15 of eind september plaatsvonden 

met een piek op vrijdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op voor inbraken in de namiddag + avond 

 zorg voor een goede beveiliging van uw woning 

 Doe aan sociale controle in uw buurt 

 Geef teken van aanwezigheid bij valavond 

 Gebruik verlichting (binnen en buiten) 

 Voertuig buiten: laat geen waardevolle voorwer-

pen zichtbaar liggen  in uw auto 

Meer info pagina 4. 

 

Diefstal met list in serviceflats 
 

Op 17/9 omstreeks 17 uur werd aangebeld aan een servi-
ceflat in Zeveneken. De bejaarde dame deed de deur open 
en werd geconfronteerd met een vrouw die haar meldde 
arts te zijn en op onderzoek kwam. De bewoonster liet de 
vrouw binnen in haar woning. Nadat de vrouw de bewoon-
ster had onderzocht zei ze dat deze nog 10 minuten op 
haar bed moest blijven liggen. De bejaarde dame stelde 
hierna vast dat er geld uit haar portefeuille was verdwenen 
en dat een kistje werd geforceerd doch niet kon worden 
opengemaakt. 
 
Diezelfde dag omstreeks 17u.30 stond de deur van een ser-
viceflat in Zaffelare op een kier, in afwachting van de komst 
van de verpleger. Plots werd de bewoonster geconfron-
teerd met een onbekende vrouw die zich uitgaf als ver-
pleegster. De vrouw nam de bewoonster mee naar de bad-
kamer. Na 5 minuten ging de vrouw terug weg. Bij nazicht 
bleek er niets verdwenen te zijn. 
Beide slachtoffers geven volgende persoonsbeschrijving: 
Het gaat om een vrouw tussen 30 en 40 jaar oud. Ze heeft 
een slanke lichaamsbouw en ze is lang van gestalte. Ze 
heeft een getaande huidskleur en heeft donker haar tot op 
haar schouders. Ze sprak goed Nederlands en had een 
soort dokterstas bij zich. De politie wil bewoners van rust-
huizen en serviceflats inlichten over deze opmerkelijke ge-
beurtenissen. Bij het opmerken van verdachte personen 
kunt u steeds de politie contacteren via het noodnummer 
101. 
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Vaarlaars-Lieskensakker - Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
        

binlo@telenet.be           www.binlo.be 

http://www.lochristi.be/
http://www.pz5416.be/
mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/


krant BIN  
oktober 2017   
BIN Lochristi     pagina 2 
SAMEN voor veilige buurt 



krant BIN  oktober 2017   
BIN Lochristi     pagina 3 
SAMEN voor veilige buurt 



krant BIN  oktober 2017   
BIN Lochristi     pagina 4 
SAMEN voor veilige buurt 

 


