
Tandenstoker tussen de deur: is er iemand thuis?  
                    
In amper een week tijd kwamen al tien meldingen over een bij-
zondere dieventruc binnen bij de politiezone Ever-
gem/Assenede. De mogelijke criminelen gebruiken tandensto-
kers om te bepalen of iemand thuis is of niet. 

Inbrekers hanteerden de afgelopen twee maanden een opval-
lende techniek om na te gaan of bewoners thuis waren: in Ne-
vele, Tienen en Grembergen staken ze tandenstokers tussen de 
deurstijl. De politie van Nevele kreeg al een tiental meldingen. 
“Er werden in de woonwijk Everpark een inbraak en twee in-
braakpogingen gemeld. Minstens tien andere bewoners vonden 
tandenstokers tussen de deurstijl. We gaan ervan uit dat inbre-
kers die daar steken. Zitten ze er na enige tijd nog, dan weten 
ze dat er niemand thuis is.  

Vermoedelijk gaat het om een truc die dieven hanteren om te 

zien of er iemand op vakantie is. Het zou een signaal kunnen 
zijn van een mogelijke toekomstige inbraak. Als de tandensto-
ker tussen de deurlijst zit en je doet de deur open dan valt die. 
Als die blijft zitten ben je afwezig of met vakantie. Zo zien de 
dieven meteen welke woningen ze later kunnen bezoeken. 

De politie vraagt iedereen om als u zo’n tandenstoker aan-

treft of andere verdachte voorvallen, dit onmiddellijk te 

melden. Als u op een woning past van vakantienemers, let 

dan goed op en haal de tandenstokers tussen de deur of op 

een andere vreemde plaats weg.   
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juni ‘18 : 5 inbraken en 3 pogingen  
 

Overzicht per straat: 
Hijfte-center    2        Kloosterstraat      2 
Moleneinde      2        Eikstraat           1                   
Bochtenstraat  1     

  
Er waren 2 inbraken in woningen, 1 in 
een school en 5 bij gebouwen van de 

jeugdbewegingen.  
Hoofdzakelijk werd er ingebroken langs 
een raam.  
 

juli ‘18 : 5 inbraken en 2 pogingen  
 
Overzicht per straat: 
Schoolstraat    2        Antwerpsestw.     1 

Hijftestraat      1        Loboslaan           1                   
Ruilare             1        Oude veldstraat    1                        

 
Er waren 3 inbraken in een woning, 1 
rond de woning, 2 in een school en 1 in 
een winkel. 
 

In 2017 waren er 3 inbraken in juni en 2 

in juli. 

Inbraak elektrozaak - dader gevat 

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 
28/7 vond een inbraak plaats in een elek-

trozaak te Lochristi. De lokale politie van 
de PZ Puyenbroeck slaagde er in om één 

verdachte te vatten. Een andere verdachte 
kon ontkomen. 

De gearresteerde verdachte betreft een 
18-jarige Roemeense man. Hij heeft geen 
woon- of verblijfplaats in België. Hij be-
kende de feiten. Betrokkene werd voorge-
leid voor de onderzoeksrechter in Gent, 
die hem onder aanhoudingsmandaat 
plaatste. 

Verantwoordelijke uitgever:  Ivan Buyle   

BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker 

Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
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Samen voor veiligheid  

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate 
van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een re-
latief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. 
 
Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen 
worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige vei-

ligheid. Iemand kan zich veilig voelen, maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt ook 
wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd. Om de veiligheid te waarborgen kan u maatre-
gelen treffen om de veiligheid te verhogen. 
 
Veilig wonen doet u natuurlijk het liefst in een veilige buurt. Samen met uw buren kunt u ervoor zorgen 
dat uw buurt minder aantrekkelijk is voor inbrekers.  
 

Elke inbraak is er een te veel! 
Meer aandacht voor inbraakpreventie, dat is waar BIN en onze politiediensten met de gemeente SAMEN 
aan werken voor meer veiligheid. Hoewel het aantal inbraken de laatste jaren sterk is gedaald, is elke 

inbraak er nog steeds een te veel. 
 
Een onveilig gevoel 
Een inbraak heeft vaak een enorme impact op de slachtoffers. Een onveilig gevoel in uw eigen huis, 
slecht kunnen slapen, concentratieproblemen, boosheid en irritatie. De gevolgen van een inbraak zijn 

groot. We proberen bewoners meer bewust te maken van de maatregelen die ze makkelijk zelf kunt ne-
men om hun huis (en buurt) te beveiligen. 

 
Beveilig óók uw achterdeur! 
Maar liefst 60% van de inbraken vindt plaats via de achterdeur. En dit terwijl slechts 16% van de men-
sen een goed slot op de achterdeur heeft. 
 

90% minder kans op een inbraak 
Met goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk en een aantal praktische beveiligingstips kunt u 

de kans op een inbraak aanzienlijk verkleinen. Wist u bijvoorbeeld dat de kans op een inbraak met maar 
liefst 90% (!) afneemt als u uw deuren compleet beveiligt? 
 

Hoe voorkomt u een inbraak? 
Vaak door een aantal simpele maatregelen die u zelf kunt 
nemen. Hieronder vindt u tips om uw woning en woon-
omgeving veiliger te krijgen: 

• Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai deuren op 
slot, ook als u even weggaat. 

• Gebruik uw buitenverlichting. Bijvoorbeeld op sche-

merschakelaar of bewegingssensor. 
Plaats waardevolle spullen uit het zicht. 
 
Inbraakmethodes 
Er zijn veel verschillende inbraakmethodes. Inbrekers proberen steeds wat nieuws. Hieronder staat een 

overzicht van de meest voorkomende manieren én hoe u ze kunt voorkomen.          
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