
krant BIN  juni 2016   
BIN Lochristi 
SAMEN zorgen voor een veilige buurt 

Gepleegde feiten : 8 diefstallen in mei 

 
Er werden 6 effectieve inbraken en 2 pogingen 
gepleegd, waarvan 4 feiten in een privéwoning 
en 1 in een horecazaak. 
 
Overzicht diefstallen per straat: 
 
Bevrijdingslaan    2 Dam         1  
Krommendonck   1 Kloosterstraat    2 
Antwerpse steenweg   1 Leemstraat        1 
 
 
Indeling per datum: 
 
zondag 1/5  1 donderdag 5/5 1 
donderdag 12/5 1 zondag 15/5  1 
vrijdag 20/5  1 zaterdag 21/5 2 
dinsdag 24/5 1 
 
Het nadeel van deze diefstallen: 
 
Bij de diefstallen werden juwelen (ringen en 
kettingen), een handtas en geldbeugel, een geld-
bakje van een automaat, een winkelkassa, een 
geldkoffer en een laptop meegenomen.  Tevens 
werden autosleutels en alcoholische dranken ge-
stolen. 

 

Inbraak lokaal jeugdbeweging :  
daders opgepakt 
 

Er werd de laatste maanden meermaals ingebroken  
in de lokalen van de jeugdbeweging in Beervelde. Hierbij  
werden bierbakken en etenswaren gestolen. Naar aanlei- 
ding hiervan werd er door de KLJ een bewakingscamera  
geïnstalleerd. In de nacht van 7 op 8/06 werd opnieuw een  
diefstal met braak vastgesteld. Ook nu waren terug enkele  
lege bierbakken verdwenen, alsook een kassa met geld, de be-
wakingscamera, een router en externe harde schijf. Verder on-
derzoek bracht een verdachte in beeld. Bij een huiszoeking wer-
den zaken aangetroffen die afkomstig waren uit het lokaal, oa 
de gestolen kassa. De verdachte bekende 2 inbraken in het lo-
kaal, waaronder de inbraak in de nacht van 7 op 8 juni. Hij ver-
klaarde de camera en server weggegooid te hebben. Op zijn 
aanwijzen werden deze teruggevonden in een gracht. De ver-
dachte, een 54-jarige man uit Lochristi, werd gedagvaard in 
snelrecht en zal zich op 23/6 moeten verantwoorden voor de 
correctionele rechtbank in Gent. 

Info BIN-krant  
 
De informatie over de feiten wordt niet meer weergegeven 
per feit maar in een meer statistische verwerking met over-
zichten op kaart, per straat, per nadeel, per werkwijze,… 
Hierdoor krijgt u in de toekomst de gegevens over inbraken 
in een andere vorm. Dit wordt even wennen.  
 
werkwijze inbraak 
 
3 x  door het openbreken, openwringen of plooien  van 1 
hindernis aan een gebouw/voertuig 
3 x via een raam van een gebouw 
2 x via een deur of poort aan het gebouw 
2 x door een deurslot en/of grendel te forceren 
 
3 x langs de voorzijde van een gebouw 
2 x langs de zijkant van een gebouw 
3 x was de plaats van de diefstal goed verlicht 
 
 2 x werd de diefstal gepleegd tijdens de aanwezigheid van 
de bewoners 
2 x waren de bewoners niet aanwezig tijdens de feiten 
 
2 x waren er meerdere daders om de inbraak en diefstal te 
plegen 
  

verdachte persoon - voertuig 
onmiddellijk MELDEN 

BEL 101 
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Zorgeloos op vakantie: Sluit uw woning goed 
af en geef een bewoonde indruk 

 

● beveilig uw woning met goede sloten en gren-

dels 

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

en laat geen sleutels op binnenzijde deu-

ren/ramen 

● Laat geen ladders, gereedschap, tuintafels,…. in 

uw tuin staan  

● laat uw rolluiken tijdens de dag nooit volledig 

naar beneden 

● geen volle brievenbus  

 

● 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 (gras 

laten maaien, auto van buur op uw oprit plaat-

sen,…)   

● zorg voor licht in huis op verschillende plaatsen 

en verschillende tijdstippen  

● vraag iemand voor het openen/sluiten van gor-

dijnen en/of rolluiken 

● alle achtergebleven voertuigen/tweewielers zijn 

slotvast en staan binnen 

● schakel zoveel mogelijk alle elektrische appara-

ten uit  

 

● uw woning is geen uitstalraam, geen waarde-

volle voorwerpen zichtbaar   

● Verberg waardevolle goederen (laptop,…) en 

berg juwelen, geld op in een kluis of  geef ze in 

bewaring bij een vertrouwenspersoon 

● zet geen bericht van uw afwezigheid op uw voi-

cemail  

● Laat geen briefjes achter op de deur  

● Let op bij het verspreiden van uw vakantieplan-
nen en data via sociale netwerksites zoals Face-
book, …. en zeker niet samen met naam, adres,...  

 

Geniet van een zorgeloze vakantie 
 

● Geef de niet-gebruikte (huis)sleutels aan 

een vertrouwenspersoon 

● U kan uw vaste telefoon doorschakelen 

naar uw GSM   

● meld aan uw buur wie hij kan contacteren 

bij problemen en “hoe en waar” uzelf be-

reikbaar 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 

● neem kopies mee van identiteitskaart, rijbe-

wijs, bankkaart, …       

 

● neem niet te veel contant geld mee 

● bel bij diefstal van uw bankkaart onmiddel-

lijk CARD STOP 070 344 344 (in België) of  

+ 32 70 344 344 (vanuit het buitenland).  

● wees alert voor zakkenrollers of onbeken-

den die u aanspreken vooral op plaatsen 

waar veel volk is : winkelstraten, markten, 

toeristische trekpleisters  

● laat ook geen waardevolle voorwerpen 

zichtbaar achter in uw auto en parkeer op 

plaatsen met sociale controle   

 

Het BIN en onze politiezone Regio Puyenbroeck 

wensen u alvast  een zorgeloze en deugddoen-

de vakantie toe ! 

VRAAG AFWEZIGHEIDSTOEZICHT  
 

VUL het FORMULIER IN 
 

De politie zorgt voor gratis toezicht tij-
dens uw afwezigheid! 


