
Vraag afwezigheidstoezicht aan! 
                    

De grote vakantie komt stilaan in zicht en u wil met 
een gerust gemoed vertrekken? Vraag dan gratis va-

kantietoezicht aan bij onze politie. 
 
De interventieploegen en de wijkinspecteurs van de 
politie komen regelmatig langs en houden toezicht 
op uw eigendom. Bij problemen wordt uw contact-

persoon verwittigd om maatregelen te treffen. 
 
Hoe aanvragen? 
· U downloadt het formulier op de website v/d politie 
www.lokalepolitie.be/5416   rubriek 
“dienstverlening” 
· U haalt het formulier af aan het politie-onthaal   
 
  Wij wensen u een veilige vakantie! 
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Politiezone regio Puyenbroeck 

‘Samen voor veiligheid!’ 

Mei 2018 : 9 effectieve inbraken en 4 
inbraakpogingen  
 

Overzicht per straat: 
Antwerpse steenweg 2                  
Kerrebroekstraat 1 
Oudstrijderslaan  1 

Denen 1    Eikstraat 1                   
Huringwegel 1    Kapelstraat 1 
Merelput 1    Palingstraat 1 
Sint-Elooistraat 1    Tomboslaan 1 
Windgat 1 
  
Er waren 10 inbraken in woningen, 1 in een 

winkel, 1 bij een welzijns-/gezondheidsin-
stelling en 1 bij een aanhorigheid gebouw.  
 

De inbraken werden 6 x op dinsdag en 5 
keer op zondag gepleegd. Hoofdzakelijk 

werd er ingebroken langs de achterkant en 
bij afwezigheid van de bewoners door een 
deur of raam te forceren.  

Inbraken bij jeugdbewegingen en scholen 
 

De vorige 2 weken waren er veel inbraken in jeugd-

clubs, lokalen van jeugdbewegingen en scholen. 

Het betreft inbraken en inbraakpogingen bij o.a. 

het jeugdhuis De Beeste in Zaffelare, lokalen van de 

KSA Zaffelare, KLJ en Chiro Beervelde. Ook in Hijfte 

werd er ingebroken bij de KLJ en de kleuterschool. 

De dader(s) forceerden een deur of het slot om zo 

binnen te raken. Op 2 plaatsen werd er via de ra-

men ingebroken waarbij zelfs het raam uit de  om-

kadering werd gehaald.  

Er werd hoofdzakelijk geld gestolen. Mogelijks kan 

het om dezelfde dader(s) gaan.  

We willen vragen extra alert te zijn aan alle jeugd-

lokalen, kantines, …(die vaak meer afgelegen zijn 

met weinig sociale controle) en iedere verdachte 

persoon of toestand onmiddellijk te melden aan de 

politie via 101.    

Onze politiezone voorziet in extra-toezicht bij deze 

(jeugd)lokalen tijdens de gebruikelijke patrouilles .  

Verantwoordelijke uitgever:  Ivan Buyle   

BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker 

Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
        

binlo@telenet.be           www.binlo.be 

http://www.lokalepolitie.be/5416/
mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/
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Laat de festivals geen feest zijn voor gauwdieven  

Als u naar een festival gaat let dan goed op uw spullen. Op festivals worden steeds vaker gauw - 
diefstallen gepleegd. Komt dat omdat gauwdieven van muziek houden? Nee, ze houden van veel volk  
op 1 plek. Laat dus thuis wat u niet nodig heeft en berg alles goed op.  
 

Tips tegen gauwdieven op festivals 

Deel geen foto’s van uw ticket op sociale media 

Zo vermijd u dat de streepjescode op uw ticket gekopieerd en gebruikt wordt waardoor u zelf niet 
meer binnen kan. 
 

Gebruik uw bankkaart 

Beperk de hoeveelheid cash geld en gebruik zo veel mogelijk uw bankkaart. Indien u toch cash geld 
wil meenemen, kan u een veiligheidstasje dragen onder uw kledij. Hier kan u uw geld in opbergen. 
Hou uw toegangsticket klaar, zodat u in de mensenmassa uw portefeuille niet hoeft uit te halen.  
 

Laat overbodige zaken thuis 
Waardevolle spullen bewaart u beter niet in uw tent. Het openen van een ritssluiting is een fluitje 
van een cent.  Laat ze thuis of leg ze in een locker. 
 

Noteer uw IMEI-nummer 

Via *#06# kan u het IMEI-nummer van uw gsm, smartphone of tablet opvragen. Dit nummer heeft u 
nodig om het toestel te blokkeren bij verlies of diefstal en bij de diefstalaangifte van het toestel bij 

de politie. Bewaar het dus goed. 
 

Beveilig uw telefoon met een wachtwoord 
Een voldoende veilig wachtwoord kan voorkomen dat uw gestolen toestel wordt gebruikt. Dit kan 
tevens een ontradend effect hebben om het toestel te stelen. 
Let wel op voor shouldersurfing. Daarbij kijkt een dief over uw schouder mee om uw wachtwoord 
achterhalen. Toets het dus steeds discreet in. 
 

Gebruik een app om je smartphone te beveiligen en traceren 

Er bestaan apps die uw toestel kunnen terugvinden bij verlies of diefstal. Soms kan u deze apps 
zelfs vanop afstand installeren. 

Elk mobiel besturingssysteem biedt een eigen oplossing om uw toestel terug te vinden. Vaak laten 
die apps zelfs toe om op een kaart te zien waar uw toestel zich bevindt, kan u de inhoud vanop af-
stand wissen en berichten laten verschijnen op het vergrendelingsscherm.  
 

Openbare hotspots? Opletten geblazen! 
Openbare Wi-Fi-netwerken zijn vaak minder goed beveiligd. Cybercriminelen kunnen hiervan han-
dig gebruik maken om persoonlijke informatie te achterhalen . Vermijd dus bankverrichtingen of het 
delen van vertrouwelijke info via openbare hotspots. Geef de voorkeur aan mobiel internet.  
 

Lockers op een festival? Gebruik ze! 
Vaak zijn er lockers aanwezig op festivals.  
Leg er uw kostbare spullen in. Let op dat u de sleutel niet verliest.  
 

Toch bestolen?             Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie!  

● Blokkeer uw bankkaart via Cardstop: 070/ 344 344 
● Blokkeer uw identiteitskaart via Docstop: 0800/ 2123 2123 

https://www.cardstop.be/
https://www.docstop.be/
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PREVENTIETIPS  

VEILIGE VAKANTIE  

 
UW WONING : GOED AFSLUITEN + BEWOONDE INDRUK GEVEN 
 

¤ beveilig uw woning met goede sloten en grendels 

¤ sluit alle ramen en deuren, tuinhuis, garage,...  

¤ laat geen ladders, gereedschap, tuintafels,…. in uw tuin staan  

¤ laat geen sleutels op de sloten  

¤ laat uw rolluiken tijdens de dag nooit volledig naar beneden 

 

¤ zorg voor automatische verlichting  

¤ geen volle brievenbus  

¤ activeer uw alarmsysteem en informeer de contactpersoon/alarmcentrale over 

uw vertrek 

¤ verlaat uw woning langs de deur of poort met de meeste sociale controle 

¤ vraag uw buren om de nodige sociale controle   

 

¤ geef uw woning een bewoonde indruk   

¤ laat uw gras maaien en de bloemen water  geven 

¤ af en toe eens op uw oprit een wagen plaatsen  

¤ zorg voor licht in huis op verschillende plaatsen en verschillende tijdstippen  

¤ vraag iemand voor het openen/sluiten van gordijnen en/of rolluiken 

 

¤ alle achtergebleven voertuigen zijn slotvast 

¤ zet tweewielers binnen  

¤ schakel zoveel mogelijk alle elektrische apparaten uit  

¤ geef de niet-gebruikte (huis)sleutels aan een vertrouwenspersoon 

¤ uw woning is geen uitstalraam, geen waardevolle voorwerpen zichtbaar   

 

¤ verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen : laptop, gsm, gps,…  

¤ berg waardevolle goederen (juwelen, geld, …) op in een kluis of  

          geef ze in bewaring bij een vertrouwenspersoon 

¤ zet geen bericht van uw afwezigheid op uw voicemail  

¤ Laat geen briefjes achter op de deur  

 
 

Uw VAKANTIE op  
SOCIALE MEDIA 

 

 *   let op bij het verspreiden van 
uw vakantieplannen en data via 
sociale netwerksites zoals Face-
book, Netlog,….   
 

*    aan iedereen verkondigen 
van wanneer tot wanneer u op 
reis gaat en dit op deze sites 
samen met uw naam, adres,… 
zetten, is niet aan te raden  
 

*    vaak geeft ook uw e-mail en 
uw voice-mail nuttige info over 
uw reis   
 

*   zet geen adresgegevens in 
een automatische antwoordmail 
bij uw vakantie  
 

*    een vakantieweblog of info 
via Twitter geeft (teveel) nuttige 
informatie over uw afwezigheid 
of verblijf in het buitenland    
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GENIET van een  
ZORGELOZE VAKANTIE 

 

¤ geef aan familie uw verblijfsadres en een telefoonnummer 

¤ eventueel uw vaste telefoon doorschakelen naar uw GSM   

¤ zeg alleen aan personen die u echt vertrouwt wanneer u op vakantie gaat en voor hoelang 

¤ meld aan uw buur wie hij kan contacteren bij problemen en “hoe en waar” uzelf 

bereikbaar bent  

¤ let op : het etiket aan uw bagage kan vaak door iedereen gelezen worden    

¤ houd uw bagage voortdurend in het oog en draag uw handtas gesloten. 

¤ portefeuilles, gsm, fototoestel zijn vaak het doelwit van dieven 

¤ zorg voor geldige identiteits– en reisdocumenten; ook voor de kinderen (KidsID) 

¤ neem ook copies mee van identiteitskaart, rijbewijs, bankkaart, …       

¤ neem niet te veel contant geld mee 

¤ bel bij diefstal van uw bankkaart onmiddellijk CARD STOP 070 344 344 (in België) of + 32 70 344 344 (vanuit 

het buitenland).  

¤ wees alert voor zakkenrollers of onbekenden die u aanspreken vooral op plaatsen waar veel volk is : winkel-

straten, markten, toeristische trekpleisters  

¤ laat ook geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter in uw auto 

¤ parkeer liefst op plaatsen waar er sociale controle is   

 

AANVRAAG VAKANTIETOEZICHT 
 

¤ de politie biedt U gratis vakantietoezicht aan tijdens uw afwezigheid 

¤ vul het aanvraagformulier voor afwezigheidstoezicht in  

¤ uw wijkagent houdt een oogje in het zeil  

¤ ook ‘s nachts en in het weekend doet de interventiedienst op onregelmatige tijdstippen controle van uw woning  

¤ Let wel : enkel toezicht indien de periode meer dan twee dagen of minder dan één maand bedraagt ! 

¤ het formulier één week voor uw vertrek bezorgen 

¤ bij uw wijkpolitie liggen ook blanco formulieren ter beschikking 

 

Het BIN en de politiezone Regio Puyenbroeck wensen u alvast  

een zorgeloze en deugddoende vakantie toe ! 

 
 

¤ bezorg uw formulier via de post of geef het af aan het onthaal: Dekenijstraat 3 - 9080 Lochristi 

¤ bezorg uw formulier via mail: pz.regiopuyenbroeck.wijk.lochristi@police.belgium.eu 

mailto:pz.regiopuyenbroeck.wijk.lochristi@police.belgium.eu

