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S A M E N  Z O R G E N  V O O R   

E E N  V E I L I G E  B U U R T  

Politiezone regio Puyenbroeck 

‘Samen voor veiligheid!’ 

November 2018 : 3 effectieve in-
braken en 6 inbraakpogingen   
Overzicht per straat: 
Dekenijstraat     2     Dorp-West      2 
Boekweitlaan   1     Denen       1 
Lichtelarestraat    1     Raveschoot      1 
Zeveneken-dorp  1  
 
7 inbraken waren bij een privé-woning, 

1 bij een cultuurgebouw en 1 bij een be-
drijf.  
De meeste inbraken waren door het for-
ceren van een deur(slot). Er waren 
soms meerdere daders bij een inbraak. 

(avond) inbraken  
Er werden verschillende inbraken en diefstalpo-
gingen vastgesteld te Lochristi, Wachtebeke en 
Zelzate gedurende de voorbije weken. 
In Lochristi werd er in volgende straten inge-
broken: Dorp-Oost, Schoolstraat, Lobos, Zevene-
kendorp, Acacialaan, Lepelaarsweg, Goed Ten 
Pauw, Eendenstraat, Dorpstraat,....  
De inbraken waren zowel tussen de late namid-
dag en de eerste nachturen als de bewoners 

huiswaarts keren., maar ook ‘s nacht. 
Onze politiezone zet dagelijks herkenbare en 
niet-herkenbare voertuigen in voor patrouilles 
op de inbraakgevoelige locaties. 
Heeft u beveiligingscamera’s, bezorg de politie 
dan zeker de beelden indien er iets verdacht te 
zien is. 
 

 

BIN LOCHRISTI 
wenst u  
fijne &  

gezellige   
feestdagen ! 

BLIJF ALERT! 

BEL DIRECT naar 101 bij  

verdachte personen of voertuigen  

Noteer zoveel mogelijk informatie 

(nummerplaten, persoonsbeschrijving,..)  

Het melden van verdachte handelingen is                
een waardevolle bron van informatie voor de         

politie. Hou een oogje in het zeil voor uzelf          
en uw buren en signaleer abnormale gedra-            
gingen onmiddellijk via 101. Let op volgende zaken: 

• Wagen: merk, kleur, nummerplaat... zelfs een ge-
deeltelijke nummerplaat is zeker de moeite om 
door te geven 

• Personen: zorg voor een zorgvuldige persoonsbe-
schrijving, let op aantal personen, uiterlijk, kledij, 
opvallende kenmerken... 

• Gedrag: geef ook door wat het verdachte gedrag 

precies inhoudt, bijvoorbeeld: zeer traag rijden in 
de buurt, personen die in een tuin lopen, ... 

• Locatie: Waar zag u het verdachte gedrag? 

Verantwoordelijke uitgever:  Ivan Buyle   

BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker  

 Lieskensakker 28 - Lochristi     
binlo@telenet.be           www.binlo.be 

mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/
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Voorkom inbraken tijdens de donkere maanden:  
geef uw woning een bewoonde indruk! 

Tijdens de kortere dagen in de winterperiode stijgt het risico op 
een inbraak en zijn inbrekers zeer actief in deze donkere uren.  
Bovendien geven veel woningen bij valavond een onbewoonde    
indruk en zijn ze dus de ideale plaats voor een inbraak. 
 

Zorg steeds voor een bewoonde indruk: zorg voor licht en zicht 
 

• sluit uw gordijnen en/of rolluiken bij valavond 
 
• licht in de hal geeft een vermoeden dat er iemand thuis is 
 
• gebruik tijdschakelaars om dit licht in uw woning te maken 

en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen 
aan en uit gaat 

 
• uw woonkamer mag geen felverlichte etalage zijn 
 
• in een verlichte kamer kan men uw doen en laten be-

kijken 
 
• u vertrekt bij valavond: geef uw woning een bewoon-

de indruk 
 
• Installeer schrikverlichting met bewegingsdetectie 

rond uw woning. Denk hierbij steeds aan sociale con-
trole 

 
• Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u de woning  

maar voor even 
 
• Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, 

die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit uw 
tuinhuisje af met een sleutel. 

 
• Breng uw waardevolle voorwerpen (juwelen en geld) 

naar een bankkluis. 
 

● Registreer de serienummers en de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen zo 
specifiek mogelijk. Noteer het EMEI nummer van uw gsm, neem duidelijke foto's van uw waarde-
volle voorwerpen. 

 

● Verberg aantrekkelijk en makkelijk mee te nemen goederen, zoals gsm's, videomateriaal, compu-

ters en andere waardevolle , elektronische apparatuur. 
 

● Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. 
 

Inbrekers kiezen vaak woningen: 
 

• waar er nergens licht brandt 
 
• waar rolluiken en of gordijnen niet dicht zijn 
 
• waar er geen beweging waar te nemen is en die 

opvallen tijdens het voorbijrijden als “onbewoond en niemand aanwezig” 
 
 

Het wordt donker: 

• sluit gordijnen 

• laat rolluiken zo goed 
als volledig naar be-
neden 

• licht maken  
(vb. via tijdschakelaar) 

 

laat uw woning don-
ker achter = zeggen 
“er is niemand thuis!” 
 

Meld onmiddellijk  

verdachte personen en voertuigen via 

het nummer 101!  

Noteer zoveel mogelijk informatie 

(nummerplaten, persoonsbeschrijving,..)  


