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

Gepleegde feiten :   
9 diefstallen in oktober 

 
Er werden de vorige maand 7 effectieve 
inbraken en 2 pogingen gepleegd. 
 
Overzicht diefstallen per straat: 
 
Ruilare    4  
Beeweg         1  
Bosdam   1  
Eendenstraat 1 
Fazantenstraat 1 
Tollekenswegel 1 
 
De meeste inbraken vonden in het 
weekend plaats: 4 op zondag, 3 de vrij-
dag en 1 op zaterdag en maandag. 
 
De inbraken waren alle 9 in privé-
woningen en vooral eind oktober. 
 
Het nadeel van deze diefstallen: 
 
Bij de diefstallen werden 3 x inboedel (o.a. geld en juwelen,…), 2 
maal vaatwerk en 2 keer een koffer meegenomen. Verder werden 
er bij de inbraken 2 x bouwmaterialen en 1 maal voeding + leder-
waren en kleding ontvreemd. Ook een elektrisch huishoudtoestel, 
gsm en documenten werden gestolen.  
 

BLIJF ALERT! 

BEL onmiddellijk naar 101  

bij verdachte personen of voertuigen! 
 

6 inbraken in Ruilare:  
Op 28/10 werden er tussen19 en 23 uur  
3 effectieve inbraken en 1 inbraakpoging gepleegd in Ruilare. 
Overal zochten de daders ter plaatse naar een losliggende steen 
en hiermee gooiden ze een ruit in om zo binnen in de woning te 
raken. Er is geen informatie over de dader(s) of hun voertuig. Er 
werden geld en juwelen gestolen.  
Bij de poging ging een alarm af om 21u.40, maar om 0u.15 werd 
echter pas aangifte gedaan. Het BIN werd niet meer opgestart 
aangezien de feiten enkele uren daarvoor plaats vonden en er 
geen info was over de dader(s). 
 
In het daarop volgende weekend van 5 november waren er op-
nieuw 2 inbraken waarbij er een steen door een raam werd ge-
gooid.  
Indien u bijkomende informatie heeft over deze inbraken, geef dit 
door aan de politie. 
Verder vragen we om aandachtig te zijn en rekening te houden 
met het fenomeen van avondinbraken tussen 17 uur en 22 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werkwijze van de inbraken/diefstallen: 
 
7 x werd de diefstal gepleegd tijdens de afwezig-
heid van de bewoners 
 
6 x verschaften de daders zich een toegang 
langs de achterkant van de woning 
 
Onderstaande hindernissen werden overwon-
nen om de inbraken te plegen: 
5 x via een raam aan het gebouw  
3 x door het stukgooien van een hindernis 
2 x door het inslaan van een obstakel 
3 x werd een hindernis opengebroken, openge-
wrongen of geplooid aan de woning 
2 x via een deurraam of schuifraam van een ge-
bouw 
1 x via een deur of poort aan het gebouw 
1 x via dak/dakvenster of koepel 
 
Bij 1 inbraak was er een mededader die wachtte 
in een voertuig om snel te kunnen vluchten 
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Info vtm-nieuws: 
De laatste twee weken zijn in en rond Eeklo (Oost-Vlaanderen) al 28 inbraken gepleegd met een steen.  
Het lijkt om een bende te gaan die altijd dezelfde truc gebruikt: ze gooien een raam in en als er geen  
reactie komt van de bewoner(s) dan komen ze langs daar naar binnen. Ze hebben het vooral gemunt op  
cash, juwelen en computers. 
De bende verkent meestal eerst de wijken en buurten in de omgeving van snel en gewestwegen. Op die manier  
kunnen ze snel vluchten. 
Vaak slaan ze toe bij valavond want dan vallen ze minder op tijdens het rondrijden. Want licht en vertraging daar  
houden dieven niet van.  
 
Info politie Meetjesland: 
"Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een rondtrekkende dadergroep. Alle inbraken hebben plaatsgevon- 
den in de vooravond tijdens de afwezigheid van de bewoners. De donkerste maanden van het jaar zijn heel interessant 
voor inbrekers. De achterzijde van de woning is daarbij het meest geliefkoosde doelwit. De daders gebruikten overal    
dezelfde typische werkwijze (modus operandi) door middel van het ingooien van een raam met een steen die ze vinden  
in de tuin van het slachtoffer. Ze hebben het duidelijk gemunt op geld en juwelen." 
 
Fenomeen avondinbraken en enkele tips: 
Met de intrede van het winteruur krijgt de politie opnieuw af te rekenen met een jaarlijks terugkerend fenomeen: de 
avondinbraken.  
Zoals elk jaar stellen we nu ook weer en stijging van het aantal inbraken vast die tijdens de vooravond gepleegd zijn. 
 
Waarom wordt er nu juist in uw woning ingebroken en niet in die van uw buurman kunt u zich afvragen? 
Wel, ook inbrekers bereiden zich voor alvorens hun slag te slaan, houden een voorverkenning en kiezen welbewust hun 
doelwit uit. 
 
Hoe kunt u nu de kans verkleinen dat uw woning als doelwit wordt uitgekozen? 
Eenvoudig: geeft uw woning een bewoonde indruk! 
 
Neemt u zelf eens de proef op de som en rijdt bij valavond een willekeurige woonwijk binnen. De potentiële doelwitten 
springen dadelijk in het oog: 

 Woningen waarvan de rolluiken omhoog zijn, de gordijnen geopend en nergens een licht te zien; woningen met ande-
re woorden waarvan u in een oogopslag ziet dat er niemand thuis is. 

 Woningen met fel verlichte woonkamers waarbij u van ver ziet welke waardevolle voorwerpen aanwezig zijn 
(flatscreen aan de muur, elektronica op de kast, ...) vormen mogelijk een toekomstig doelwit. 

 
Enkele nuttige tips: 

 Het wordt donker: sluit uw gordijnen en/of laat uw rolluiken naar beneden.Uw living is geen etalage van waardevolle 
voorwerpen 

 U vertrekt bij valavond: zorg voor een bewoonde indruk, laat uw woning niet donker achter. Waar licht brandt zullen 
potentiële daders minder vlug toeslaan 

 Komt u pas bij donker thuis: spreek uw buurman aan die eventuele onregelmatigheden in de gaten houdt; werk met 
tijdschakelaars zodat er bij valavond toch ergens een licht begint te branden 

 
Inbrekers vrezen LICHT, vrezen LAWAAI en vrezen LANG WERK. Zorg er dan ook voor dat uw woning rondom goed verlicht 
is waarbij vooral de achterzijde een gekende 'zwakke' plek is. Zorg voor goede sloten en extra grendels die inbrekers auto-
matisch afschrikken. Laat geen sleutels op uw achterdeur langs de binnenzijde zitten. 
 
Extra controle:  
Op geregelde tijdstippen organiseert onze lokale politie Regio Puyenbroeck preventieve controles o.a. ter bevordering 
van de verkeersveiligheid en ter voorkoming van inbraken (controle van verdachte personen en voertuigen.).  
 
In het weekend van 5 en 6 november vonden verschillende controles plaats in onze politiezone. Naar aanleiding van een 
inbrakenreeks in Lochristi werden op verschillende plaatsen verdachte personen en voertuigen uit het verkeer gehaald en 
gecontroleerd. 



MOBIELE MALWARE
TIPS EN ADVIEZEN DIE U HELPEN OM UZELF TE BESCHERMEN

 Sla uw gebruikersnamen en wachtwoorden nooit op in uw mobiele 
browser of apps — als uw telefoon of tablet verloren raakt of gestolen 
wordt, kan iedereen inloggen op uw accounts. Zodra de internetbetaling 
voltooid is, moet u uitloggen van de website en niet alleen maar uw 
browser sluiten.

 Doe geen online bankzaken of aankopen via een openbaar 
Wi-Fi-netwerk — gebruik hiervoor uitsluitend bekende en betrouwbare 
netwerken.

 Controleer de url van de website —  let erop dat het webadres klopt 
voordat u inlogt of gevoelige informatie invoert. Download de officiële app 
van uw bank om ervoor te zorgen dat u altijd verbonden bent met de juiste 
website.

Log uit van websites nadat u een 
betaling heeft gedaan

 Klik niet op links in ongewenste e-mails of sms-berichten 
(sms en mms) —  maar verwijder ze direct na ontvangst.

 Controleer ingekorte url's of QR-codes — Deze kunnen u namelijk 
doorsturen naar schadelijke websites of direct malware installeren op uw 
apparaat. Gebruik een url-previewsite om te zien of het webadres 
betrouwbaar is voordat u erop klikt. Als u een QR-code wilt scannen, 
gebruik dan een QR-reader die een preview geeft van het gekoppelde 
webadres en beveiligingssoftware die u waarschuwt bij risicovolle links.

Klik niet op links of bijlagen in 
ongewenste e-mails of sms-berichten

 Koop uw apps alleen bij bekende appstores — als u een app wilt 
installeren, doe dan eerst onderzoek naar de uitgever en de app zelf. Pas op 
voor e-mails of sms-berichten met links erin. Via dit soort links kunnen er 
onbedoeld apps van derde partijen of onbekende bronnen geïnstalleerd 
worden.

 Lees de recensies en beoordelingen, als die er zijn, van andere 
gebruikers.

 Neem de toegangsinstellingen van de app zorgvuldig door — controleer 
tot welke gegevens de app toegang heeft en of deze gegevens gedeeld 
kunnen worden met externe partijen. Download de app niet als u de 
gebruiksvoorwaarden verdacht vindt of niet vertrouwt.

Installeer alleen apps van 
betrouwbare bronnen

Zorg ervoor dat uw besturingssysteem 
en apps actueel zijn

 Zorg ervoor dat u de meest recente updates installeert voor het 
besturingssysteem van uw mobiele apparaat — deze updates zorgen 
er niet alleen voor dat uw apparaat beter beveiligd is, maar ook dat het 
beter werkt.



#MobileMalware 

 Geef uw persoonlijke gegevens nooit door als u daarom gevraagd wordt 
in sms-berichten of e-mails die van uw bank of een ander gerenommeerd 
bedrijf lijken te zijn. In deze gevallen kunt u contact opnemen met de 
betreffende instantie om het verzoek om informatie te verifiëren.

 Controleer uw mobiele-rekeningoverzichten regelmatig op verdachte 
afschrijvingen — als u bepaalde transacties niet herkent, neem dan direct 
contact op met uw serviceprovider.

Houd uw persoonlijke 
gegevens geheim

Maak back-ups van uw 
gegevens

 Veel smartphones en tablets bieden u de mogelijkheid om draadloos 
back-ups te maken van uw gegevens — bekijk de opties die uw 
besturingssysteem biedt. Als u een back-up van uw smartphone of tablet 
heeft gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens heel eenvoudig herstellen als 
uw apparaat verloren is geraakt, of als het gestolen of beschadigd is. 

 Schakel Wi-Fi uit als u het niet gebruikt  — als de verbinding niet goed 
beveiligd is, kunnen cybercriminelen toegang krijgen tot uw gegevens. Gebruik, 
indien mogelijk, een 3G- of 4G-verbinding in plaats van hotspots. U kunt uw 
gegevens ook beveiligen door middel van een virtual private network (VPN).

 Geef uw apps geen onnodige toegang tot uw locatievoorzieningen — deze 
informatie kan gedeeld of gelekt worden, of gebruikt worden om u push-ads te 
sturen op basis van uw locatie.

 Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt — controleer of het volledig 
uitgeschakeld is en niet slechts in 'onzichtbare' modus staat. Bluetooth staat 
standaard vaak zo ingesteld dat anderen zonder uw toestemming verbinding 
kunnen maken met uw apparaat. Kwaadwillige gebruikers zouden op deze manier 
uw bestanden kunnen kopiëren of toegang kunnen krijgen tot andere apparaten 
die verbonden zijn met uw Bluetooth. Ook zouden ze toegang kunnen krijgen tot 
uw telefoon, zodat ze kunnen bellen of sms-berichten kunnen sturen, wat kan 
leiden tot torenhoge rekeningen.

Schakel uw Wi-Fi, locatievoorzieningen en 
Bluetooth uit als u ze niet gebruikt

 Bij een jailbreak worden de veiligheidsbeperkingen van het 
besturingssysteem verwijderd, waardoor gebruikers volledige toegang 
krijgen tot het besturingssysteem en alle hieraan gekoppelde functies 
— Door uw mobiele apparaat te jailbreaken kunt u verborgen 
beveiligingsproblemen blootleggen, waardoor u een verhoogd 
veiligheidsrisico loopt.

Jailbreak uw 
apparaat niet

 Alle besturingssystemen kunnen geïnfecteerd raken met een virus. 
Gebruik, indien mogelijk, een mobiele-beveiligingsoplossing die 
malware, spyware en kwaadwillige apps opspoort en elimineert, en 
daarnaast beschikt over andere privacygerelateerde en 
antidiefstalfuncties.

Installeer een 
mobiele-beveiligingsapp


