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SAMEN zorgen voor een veilige buurt

Gepleegde feiten : 7 diefstallen in juli

3 diefstallen
in augustus
Er werden tijdens deze 2 zomermaanden 7 effectieve inbraken en 3 pogingen gepleegd.
Hiervan waren er 7 feiten in privéwoningen, 2 in een welzijns-/gezondheidsinstelling en 1 in een bedrijf.
Overzicht diefstallen per straat:
Dorp-West
Lichtelarestraat
Ruilare
Smalle Heerweg
Hanselaarstraat

1
1
1
1
1

Huringwegel
Ommegangstraat
Veldstraat
Moleneinde
Sint-Elooistraat

1
1
1
1
1

Het nadeel van deze diefstallen:
Bij de diefstallen werden 4 x geld, 3 x lederwaren en 2 x
een koffer, computer(apparatuur) en documenten gestolen.
Ook werd er multimedia, bouwmateriaal, communicatietoestel, kleding, ijzerwaren en eredienst voorwerpen meegenomen door de daders.
De meeste inbraken werden gepleegd op maandag en
dinsdag.
Overzicht diefstallen in onze politiezone:
Juli:
16 feiten in 2016
( 18 diefstallen in 2015)
7 in Lochristi
3 in Wachtebeke
6 in Zelzate
Augsutus:
10 feiten in 2016
( 9 diefstallen in 2015)
3 in Lochristi
2 in Wachtebeke
4 in Zelzate
1 in Moerbeke
Verantwoordelijke uitgever: Ivan Buyle
BIN-coördinator Vaarlaars-Lieskensakker
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi

binlo@telenet.be

BLIJF ALERT!
BEL onmiddellijk naar 101
bij verdachte handelingen, personen of voertuigen!
Werkwijze van de inbraken/diefstallen:
3 x door het openbreken, openwringen of plooien van
één hindernis aan een gebouw/voertuig
6 x via een deur of poort aan het gebouw
2 x via een deurraam of schuifraam van een gebouw
3 x via een raam + 1 x via een hor/vliegenraam
1 x via een muur van het gebouw
2 x via het deurslot en/of deurgrendels
4 x langs de achterzijde van een gebouw
2 x langs de zijkant van een gebouw
1 x was er een gebrekkige verlichting op de plaats van
de inbraak
3 x werd de diefstal gepleegd tijdens de aanwezigheid
van de bewoners

Op een aantal plaatsen werden 2 of 3 materiële hindernissen overwonnen voor de daders de woning konden betreden.
De daders voerde volgende gedrag uit op de plaats van
de diefstal:
Het openzetten van deuren, vensters en toegangen
Het methodisch doorzoeken van de woning of plaats
diefstal
Het alles overhoop halen in de woning
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SAMEN zorgen voor een veilige buurt

Hoe werk je met een BIN aan veiligheid?



Door abnormale waarnemingen of gedragingen snel en goed te melden aan de politie

U ziet een verdachte situatie of gedrag in uw buurt, verwittig de politie via het nummer 101
De politie gaat na wat er aan de hand is.
Ze kan één of meerdere patrouilles aansturen naar de verdachte toestand.
Ze beoordelen of het nuttig is om het buurtinformatienetwerk op te starten. Het beoordelen en beheren van
de informatie komt enkel de politiediensten toe.



Door een collectieve waakzaamheid: het BIN is een groep van aandachtige buurtbewoners die informatie
van de politie kan ontvangen, beluisteren, reageren en aan preventie kan doen

Via het BIN kan de politie aan alle leden snel nuttige berichten sturen. Deze berichten zullen ons oproepen om
snel opmerkzaam en preventief te zijn.
Wanneer de politie oordeelt dat de toestand of feiten van aard zijn om het netwerk op te starten, wordt via de
telefoon (vast toestel of gsm), een BIN-bericht verspreid. In dit bericht geeft de politie een korte beschrijving
van wat er gaande is.
De politie kan in deze berichtgeving een aanbeveling meegeven (bv gelieve nazicht te doen of alle deuren en
ramen gesloten zijn of vragen om de buitenverlichting aan te steken). Als BIN-lid voeren we als het kan, deze
boodschap uit. In de donkere wintermaanden is licht aanmaken bij een oproep altijd efficiënt om daders af te
schrikken en zo ziet de politiepatrouille ook meer op donkere plaatsen (oprit, …).

Wil je reageren op deze berichten dan doe je dit dadelijk door te telefoneren naar de politie via 101 wanneer je
iets verdacht opmerkt of bijkomende informatie hebt over dader(s) , (nummerplaat) voertuig, …
Je feedback op deze berichten is zeer belangrijk. Het kan een heel belangrijk puzzelstukje zijn in het werk van de
politie.



Door deze positieve aandacht voor veiligheid bij anderen te promoten

Praat met buren, wijkbewoners of vrienden over het nut van het buurtinformatie-netwerk en zet hen aan om
aan te sluiten.
Een collectieve waakzaamheid zal de crimineel ontmoedigen om verder te gaan met het plegen van feiten.

Hoe melden aan de politie?
Hoe sneller we melding maken, hoe doeltreffender. => => BEL onmiddellijk 101 <= <=
Een directe telefonische melding is optimaal: je hebt dadelijk contact met de politie die met jouw informatie iets
kan doen en actie kan ondernemen. Zo nodig kunnen ze je om verduidelijking vragen of je advies geven.
Je kent zeer goed uw buurt, omgeving, je gemeente. Je zal dus snel abnormale situaties van personen, voertuigen of gedragingen opmerken.
Durf dit te vertellen/melden aan de politie, ze kunnen verder nazoeken of deze gedragingen of vaststellingen
ook verdacht zijn. Zo kan de politie snel onveilige situaties detecteren en voorkomen.
Liever te veel melden, dan te laat of te weinig melden !!!

