
Geseind voertuig 
                    
Op 18 januari kon onze politie-
zone Regio Puyenbroeck in 
Lochristi een geseind voertuig 

met Spaanse nummerplaat aan-
treffen. 

Het voertuig werd gecapteerd 
door het cameranetwerk met 
nummerplaatherkenning 
(ANPR). In de onmiddellijke 
nabijheid van een rusthuis en 

school werd eveneens de be-
stuurder van het voertuig aan-
getroffen.  
De verdachte, een 70-jarige 
Belg zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats in ons land, komt 
ondermeer in aanmerking voor 
verschillende verdachte hande-
lingen en diefstallen in scholen 
en rusthuizen te West- en Oost-
Vlaanderen.  
Het Parket West-Vlaanderen, 

afdeling Ieper, werd in kennis 
gesteld van de feiten. De ver-
dachte werd gearresteerd en 
voorgeleid bij de onderzoeks-
rechter.  
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‘Samen voor veiligheid!’ 

Januari 2018 : 2 inbraken en 1 poging  
 

Overzicht per straat: 
Hanselaarstraat         1 Lindestraat 1  
Ommegangstraat       1 
 

De inbraken werden gepleegd bij privéwoningen. 
Bij 1 inbraak deden de daders uitschijnen dat ze gewapend wa-
ren. Bij 2 woningen werd er langs de voorzijde ingebroken en 

ook waar er minder verlichting was. 
 
Er werd een deur en/of raam geforceerd om de woning te kun-
nen betreden.  

Overzicht inbraken 2017: volledige politiezone 

 

Totaal aantal inbraken: 217  (270 in 2016) 
 

146 effectieve inbraken (168 in 2016)   
+ 71 inbraakpogingen (102 in 2016) 
  
115 inbraken in private woningen waarvan slechts 8 in een apparte-
ment/studio. Er waren 10 inbraken in winkels, 9 bij bedrijven, 8 in 
scholen en 4 in horecazaken. 
 

Bij 86 feiten waren de bewoners afwezig tijdens de inbraak. 

De meeste inbraken: in maart (35), november (31) en december (29) 
 

In Lochristi ligt de verhouding tussen effectieve inbraken en pogin-
gen beduidend beter dan in Zelzate waar er 3 keer zoveel effectieve 
inbraken zijn als pogingen.   

Valse mails verkeersboete van Federale Politie 
 

Er circuleren valse emails waarin geschreven wordt dat u een achter-
stallige boete dient te betalen (of als 'herinnering').  
 

De (federale) politie verstuurt dit soort mails niet! 
 

Klik in geen geval op de links (vermijd virussen) en betaal zeker niet!  
 

Hoe herken je gemakkelijk een valse boete: 
● Er is geen vermelding van de nummerplaat, noch de gegevens 

van de eigenaar van de nummerplaat 

● De exacte locatie van de overtreding wordt niet aangegeven 
● Het e-mailadres bevat een typfout of is compleet uit de lucht ge-

grepen (bijv. federalebelguim@politician.com) 
● Betalen kan enkel via een pre-paid kaartensysteem. 
 

mailto:federalebelguim@politician.com
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Website slachtofferzorg: informatie en hulp voor slachtoffers   
 

Slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, 
verkeersongeval, ramp of aanslag kunnen voortaan ook terecht op www.slachtofferzorg.be. De 

website is een bijkomend hulpmiddel voor de zorg voor slachtoffers waarop alle informatie en on-
dersteuning te vinden is op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. 

De website ‘slachtofferzorg.be’ bundelt alle informatie voor slachtoffers, nabestaanden en vrienden 
en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag. Dit is 
een bijkomend instrument in de (na)zorg voor slachtoffers. Achter de website loopt een traject om 
de hulp- en dienstverlening geïntegreerd en gecoördineerd aan te bieden met duidelijke aan-

spreekpunten die vanuit een multidisciplinaire benadering kort op de bal kunnen spelen. 

De aanspreekpunten worden georganiseerd door de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Justi-
tiehuizen. Het belang van een duidelijk aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met 

slachtofferschap werd benadrukt door slachtoffers en hulpverleners. Onder meer in de nasleep van 
de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 gaven slachtoffers aan nood te hebben aan meer duidelij-
ke informatie en een coherente en gestroomlijnde hulpverlening. De thema’s die aangeboden wor-

den op de website zijn: 

· Hoe verwerk ik een schokkende gebeurtenis? 

· Wat moet ik regelen? 

· Waar kan ik terecht ? 

· Waar vind ik info over de juridische procedure? 

· Hoe leg ik klacht neer? 

· Hoe zit het met de schadevergoeding? 

· Hoe kan ik een slachtoffer in mijn omgeving helpen? 

· Welke info is er voor mij als jongere? 

· Hoe praat ik met de media? 

· Contact opnemen met de dader: hoe? 

· Welke info is er voor mij als professional? 

·  

Elk thema bevat zowel informatie, tips als concrete stappen die slachtoffers en hun omgeving op 

weg kunnen helpen. De website zal in de toekomst ook informatie bieden aan slachtoffers van 
noodsituaties op nationaal niveau zoals bij terreur of rampen. Op termijn zal de website verder uit-
gebouwd worden en worden themapagina’s voorzien die specifieke informatie bevatten over be-
paalde feiten (seksueel geweld, rampen, terreur,…). 

Op de website wordt verwezen naar de slachtofferhulp van de CAW’s en het slachtofferonthaal van 
de Justitiehuizen. Zo deden in 2016 zo’n 5.500 slachtoffers beroep op de diensten Slachtofferont-
haal van de Vlaamse Justitiehuizen. Slachtofferhulp van de 
CAW’s in Vlaanderen kregen in 2016 7.397 aanmeldingen 
waarbij 8.247 cliënten betrokken waren. 
  

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