
Daders gevat van dief-
stal met braak
                    
In de nacht van 17 naar 18/2  
zijn onze politiediensten er 

in geslaagd om twee inbre-
kers te vatten. Een 33-jarige 
Albanees kon na een woning-

inbraak in Moerbeke-Waas 
nagenoeg op heterdaad wor-

den betrapt. Zijn kompaan, 
een 33-jarige Cyprioot, kon 
even later worden gevat in 
Zaffelare, nadat hij was ge-
vlucht met een gestolen fiets.  

 
In het voertuig van betrokke-
nen werd inbrekersmateriaal 
aangetroffen.  
 
Beide verdachten werden op 
vordering van het parket 
voorgeleid voor de onder-
zoeksrechter in Gent. Ze 
werden allebei aangehouden 
wegens diefstal met braak en 
vereniging van misdadigers.
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Februari 2018 : 2 effectieve inbraken  
     en 3 inbraakpogingen  
 

Overzicht per straat: 
Dennenhof            1 Kerkstraat     1  
Pauwstraat    1 Smalle Heerweg    1        
Zeveneken-dorp    1  

   
De inbraken werden allemaal gepleegd bij privéwoningen. 
 
De inbraken gebeurden tussen 10 en 19 februari. 
Bij 2 woningen werd er langs de achterzijde ingebroken. 
Er werd een deur en/of (schuif)raam geforceerd om de wo-
ning te kunnen betreden.  

Diefstallen uit voertuigen 

 

Op 8/3 ‘s ochtends stelden verschillende inwoners uit 
Lochristi vast dat er tijdens de nacht werd ingebroken in hun voertuig. 
De feiten werden ondermeer gemeld in de volgende straten: Fazanten-
straat, Ganzenhof, Kievithof, Ooievaarsweg. Het ziet er naar uit dat 
voertuigen van het merk BMW geviseerd werden. Ramen werden ver-
brijzeld en de middenconsole werd telkens verwijderd uit het voertuig. 

Werd u ook slachtoffer?  

Gelieve zeker aangifte te doen bij onze politie in het belang van verder 
onderzoek. Was u getuige van verdachte handelingen, voertuigen of 
personen in die periode? Beschikt u over beelden hierover van uw be-

wakingscamera's? Contacteer de politie via 09 310 33 00!   

Aantal interventies in 2017 door onze politie 
 

Een kort overzicht van het aantal oproepen en het aantal tussenkomsten 

in onze politiezone tijdens het vorige jaar. 

In 2017 waren er 12389 telefonische oproepen en 7065 effectieve inter-
venties. Dit zijn procentueel 7% meer oproepen en 9% meer tussenkom-
sten ten opzichte van 2016.  
Persoonsgebonden interventies (persoon in probleemsituatie, persoon in 
nood, persoon in moeilijkheden) zijn verantwoordelijk voor 75% van de 
stijging in de interventies. De meeste interventies vinden plaats in de 
gemeente Lochristi, op de voet gevolgd door Zelzate, Wachtebeke en ten-
slotte de gemeente Moerbeke-Waas. 

 
 

 
 

 
 

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