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Gepleegde feiten : 11 diefstallen in juni

Inbraken in juli: dader gevat
De voorbije weken vonden in Lochristi een
aantal woninginbraken en inbraakpogingen
plaats, o.a. Lieskensakker (effectieve inbraak),
Loboslaan (effectieve inbraak), Ommegangstraat
(poging) en Huringwegel (effectieve inbraak). In de
nacht van 22/7 waren er inbraken in de Pauwstraat
en later in de Rapaartakkerlaan.
Op basis van grondig onderzoek kon de politiezone
Regio Puyenbroeck in samenwerking met de politiezone Gent een verdachte, een 33-jarige man van Marokkaanse nationaliteit, identificeren en lokaliseren. Tijdens een huiszoeking werden gestolen goederen aangetroffen afkomstig van deze woninginbraken. Zaterdag 23/7 werd de verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die vervolgens de man heeft
aangehouden.

Er werden 7 effectieve inbraken en 4 pogingen gepleegd,
waarvan 6 feiten in privéwoningen.
Overzicht diefstallen per straat:
Dorp-West
Ranonkelweg
Antwerpse steenweg
Bosdreef
Waalsland

2
2
1
1
1

Dorp-Oost
Fazantenstraat
Kloosterstraat
Rechststraat

1
1
1
1

Indeling per datum: 6 feiten op maandag (3 op 27/6)
Het nadeel van deze diefstallen:
Bij de diefstallen werden 2 x een koffer en 2 x bouwmaterialen gestolen. Verder nam men voeding, vaatwerk, video,
lederwaren, kunstvoorwerpen, handwerktuigen, geld en
communicatieapparatuur mee.

Werkwijze van de inbraken/diefstallen:
4 x door het openbreken, openwringen of plooien van 1
hindernis aan een gebouw/voertuig
3 x via een deur of poort aan het gebouw
2 x via een raam van een gebouw en 1 x via een schuifraam
2 x door te klimmen bij een gebouw
3 x langs de achterzijde van een gebouw
2 x was er geen verlichting op de plaats van de inbraak
2 x werd de diefstal gepleegd tijdens de aanwezigheid van
de bewoners
1 x werd een geldkoffer opengebroken/meegenomen

Onze politiediensten voerden verscherpt toezicht uit
zowel met herkenbare als anonieme voertuigen. In dit
kader werden reeds verschillende verdachte voertuigen onderworpen aan een controle.
Bij de inbraken in o.a. de wijk Lobos en Vaarlaars/
Lieskensakker werd er geen BIN-bericht verstuurd. Een
telefonisch bericht via het BIN wordt alleen maar verstuurd als er aan een aantal factoren voldaan is. Deze
worden geëvalueerd door het interventieteam van de
politie. Wanneer een inbraak dus pas na enkele dagen
wordt vastgesteld (bvb. na vakantie) of pas ’s morgens
na de feiten en er geen info is over de daders, voertuig,… dan gaan we de bewoners overdag of 's nachts
niet alarmeren via het BIN.
BLIJF ALERT!
BEL onmiddellijk naar 101
bij verdachte handelingen, personen of voertuigen!

Verdachte persoon opgepakt
De gezochte verdachte persoon, waarvoor op 22/7 in
de namiddag telefonische Bin-berichten werden verstuurd, is die avond rond 18 u. 15 opgepakt door de
politie in de Kloosterstraat te Beervelde na een tips
van een alert Bin-lid. De man van vreemde origine,
ongeveer 30 jaar oud, gekleed met een rode broek en
grijze T-shirt die een bril droeg werd voor verdachte
handelingen gezocht. Er werd een BIN bericht verspreid toen hij te voet werd opgemerkt in de Dekenijstraat rond 16 u. 30. Wij danken de Bin-leden voor hun
alertheid en voor het geven van de tip en onze politiediensten voor het prima werk om deze verdachten te
kunnen oppakken. Dank u voor de samenwerking en
om samen te zorgen voor meer veiligheid!
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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 naar
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 aangifte van diefstal van het toestel aan 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 afstand wissen en berichten
laten verschijnen op het vergrendelingsscherm.
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.
Openbare hotspots? Opletten geblazen!
Openbare Wi-Fi-netwerken zijn vaak minder goed beveiligd. Cybercriminelen kunnen hiervan handig 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.
Verantwoordelijke uitgever: Ivan Buyle
BIN-coördinator Vaarlaars-Lieskensakker
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi

binlo@telenet.be

Toch bestolen?




Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
Blokkeer uw identiteitskaart via Docstop: 0800/ 2123 2123
Blokkeer uw bankkaart via Cardstop: 070/ 344 344

