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SAMEN zorgen voor een veilige buurt 

Gepleegde feiten : 4 effectieve dief-
stallen en 1 inbraakpoging in okto-
ber 

 
Overzicht diefstallen per straat: 
Boekweitlaan    1  
Boskapellaan  1   
Fazantenstraat    1  
Hoekskensstraat  1   
Rietveldstraat  1 
  
De vijf inbraken waren allen bij 
een woning. 
 

Bij de diefstallen werden er hoofdzakelijk ju-
welen en geld gestolen. Ook gereedschap-
pen, parfum, een uurwerk, lederwaren, een 
koffer, documenten en een computer zijn 
meegenomen. 
 

Onderstaande hindernissen werden over-
wonnen om in te breken:  
De meeste inbraken waren via een raam of 
schuifraam aan de woning. Op 2 plaatsen 
werd dit stuk gegooid, bij andere inbraken 
open gewrongen. 
Ook een rolluik werd geforceerd en een af-
sluitingsdraad werd doorgeknipt.  

 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 val-

avond 

 Gebruik verlichting (binnen en buiten) 

 Voertuig buiten: laat geen waardevolle 

voorwerpen zichtbaar liggen  in uw 

auto 

 

Vermijd om slachtoffer te worden van gauwdiefstal 
 

- Sluit altijd goed je handtas en draag ze tussen arm en lichaam met 
de sluiting naar de binnenzijde. 
- Steek je portefeuille nooit in je achterste broekzak of je rugzak. 
Liever in je binnenzak of broekzak vooraan. 
- Laat je handtas of rugzak nooit onbeheerd achter wanneer je win-
kelt of uitgaat. 
 
- Hou je abonnement, rittenkaart of geld klaar als je het openbaar 
vervoer gaat nemen. 
- Persoonlijke zaken en documenten die je niet hoeft bij te hebben, 
laat je beter thuis. 
- Bewaar je bankkaarten, sleutels en documenten waarop je adres 
vermeld wordt nooit samen. 
Bewaar ook geen codes bij je kaarten, maar leer ze uit het hoofd. 
 
- Let er bij gebruik van je bankkaart op dat niemand meekijkt bij het 
intikken van je code. 
- Draag horloges, kettingen en andere sieraden op een discrete ma-
nier. 
- Beperk de hoeveelheid contant geld. 
 
- Wees op je hoede bij grote drukte of als er plots opschudding in je 
omgeving ontstaat. 
- Gauwdieven werken vaak in team: de ene zorgt voor afleiding ter-
wijl de andere steelt. Wees dus waakzaam als onbekenden je aan-
spreken of - ‘per ongeluk’ tegen je botsen. 
 
Ben je ondanks alles toch het slachtoffer geworden van een gauw-
diefstal, doe dan steeds aangifte bij de politie ! 
Nuttige nummers 
Politie: 101   Internationaal noodnummer: 112 
Securail : 0800 30 230  - Veiligheid in NMBS-stations. 
Cardstop: 070 344 344 - Om je bank- en/of kredietkaart te blokke-
ren. 

http://www.lochristi.be/
http://www.pz5416.be/
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Registreer uw waardevolle voorwerpen  
 

Ook jij kunt vroeg of laat geconfronteerd worden met een inbraak of diefstal. Los van de emotionele impact die een in-
braak of diefstal kan hebben, komt er vaak ook een hele papierwinkel aan te pas. Daar kan je je gelukkig goed op voorbe-
reiden. 
 

Bij het opstellen van het proces-verbaal vragen onze politieambtenaren je naar specifieke details van elk gestolen voor-
werp. Hoe meer gegevens je hebt, hoe meer kans je maakt om na een diefstal uw spullen ooit weer te zien. Vooral merk, 
type, kleur en serienummer zijn belangrijke gegevens. Gooi je factuur of rekening ook niet te snel weg, dat papiertje vormt 
namelijk het beste bewijs dat het voorwerp in kwestie jouw eigendom was. 

We raden je aan volgende gegevens te noteren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elektrische apparaten 
Ook voor andere elektrische apparaten (televisie, dvd-speler, espressomachine, microgolfoven ...) is het zeer belangrijk dat 
je merk, type, kleur en serienummers hebt genoteerd.  
 
Voertuigen 
Chassisnummer, nummerplaat en kopies van boorddocumenten zijn uiteraard een must. Maar daarbij zijn vooral foto's de 
belangrijkste bron van informatie. 
 Neem overzichtfoto's in kleur. 
● Neem detailfoto's van specifieke kenmerken zoals krassen of verkleuringen. 
 
Sieraden en kunstwerken 
Van sieraden, kunstwerken en andere unieke stukken kan je uiteraard geen nummers bijhouden. Wat hier een grote meer-
waarde vormt, zijn duidelijke foto's van het object: 
 Neem overzichtsfoto's in kleur. 
 Neem detailfoto's van specifieke kenmerken zoals krassen of graveringen. 
 Leg een meetlat naast kleinere voorwerpen, zodat ook de afmetingen bekend zijn. 
  
Nummers:  
 

Imei-nummer: Imei staat voor international mobile equipment identity. Elke gsm of tablet heeft een imei-nummer, een 
code van 15 cijfers waarmee je toestel kan worden opgespoord. Je vindt het terug onder de batterij, op de doos of door 
*#06# in te typen op je toestel. 
 
SIM-nummer: dit nummer van 13 cijfers is wat je sim-kaart uniek maakt. Het nummer staat op je SIM-kaart en op de doos.  
 
MAC-adres: MAC staat voor Media Access Control, wat zoveel is als het hardware-adres van je toestel. Als je gestolen toe-
stel verbinding maakt met het internet, kan dit aan de hand van het MAC-adres getraceerd worden. Je vindt uw MAC-adres 
enkel terug in je toestel. Het is dus belangrijk dat je deze co-
de na aankoop van je apparaat ergens noteert. Want eens 
het apparaat is gestolen, kan je de code niet meer achterha-
len. 

Voorwerp te noteren gegevens 

Gsm 
Smartphone 
tablet 

serienummer 
SIM-nummer 
Imei-nummer 
MAC-adres 
merk/type/kleur 

Laptop 
Desktop 
mp3-speler 

serienummer 
MAC-adres 
merk/type/kleur 
 

digitaal fototoestel Serienummer 
merk/type/kleur 

een foto (digitaal bestand) met  

het toestel 
 

Voor smartphones en tablets bestaan er apps 
die je toestel kunnen beveiligen: 

 Where's my droid 

 Zoek mijn iPhone/iPad 

 Lookout 

 AVG Mobilation 

 …… 

Het aanbod aan (al dan niet gratis) tracking-

apps is groot. Sommige apps traceren enkel, 

andere nemen een foto van de dief en verzen-

den die naar je e-mailadres, nog andere apps 

blokkeren het hele toestel. We willen je er ze-

ker niet toe aanzetten zelf achter de dief te 

gaan, maar het gebruik van dergelijke apps kan 

het werk van de politie behoorlijk versnellen. 

Zie info 
onderaan 
pagina 

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

binlo@telenet.be           www.binlo.be 

https://www.politieantwerpen.be/waardevollespullen#sim
https://www.politieantwerpen.be/waardevollespullen#Imei
https://www.politieantwerpen.be/waardevollespullen#MAC
https://www.politieantwerpen.be/waardevollespullen#MAC
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