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Gepleegde feiten :   
10 diefstallen in december 

 
Er werden de vorige maand  
4 effectieve inbraken en 6 pogin-
gen gepleegd. 
 
Overzicht diefstallen per straat: 
 
Dorp-West     2  
B. P. Damantlaan        1  
Dam     1  
K.P.J. Triestlaan  1 
Pauwstraat   1 
Ruilare   1 
Smalle Heerweg  1 
Tomboslaan   1 
Dendermondsesteenweg    1 
 
 
De inbraken waren 9 keer in een 
privé-woning en 1 maal in een 
welzijns-/gezondheidsinstelling. 
 
 
Het nadeel van deze diefstallen: 
 
Bij de diefstallen werden volgen-
de goederen gestolen: 
elektriciteitsmateriaal   2  
Computer & randapparaten 3 
Voeding    1 
Uurwerk    1 
Parfumerie    1 
Optisch materiaal   1 
Multimedia    1 
Koffer     1 
Handwerkmachine   1 
Bouwmateriaal   1 
 

Dader opgepakt 

 
Op 22/12 omstreeks 13u. 40 werd de politie verwittigd dat 
het personeel van een restaurant in Lochristi een inbreker 
had betrapt. De man werd aangetroffen in de privé-
vertrekken vooraleer hij een diefstal kon plegen. De politie 
kwam ter plaatse en de verdachte, een 40-jarige Marok-
kaan uit Antwerpen, werd opgepakt en gearresteerd in op-
dracht van het parket. Na verder onderzoek bleek dat de 
verdachte recent vrijgelaten werd uit een penitentiaire in-
stelling in Nederland. Gezien de verdachte ook in België 
nog een openstaande gevangenisstraf had, kon hij onmid-
dellijk overgebracht worden naar de gevangenis in Gent.  
 

Uw BIN-coördinatoren van  
BIN Lochristi wensen je een geslaagd,  
gezond en gelukkig 2017! 
 

Werkwijze van de inbraken/diefstallen: 
 
5 x werd de diefstal gepleegd tijdens de afwezigheid van 
de bewoners 
 
5 x verschaften de daders zich een toegang langs de ach-
terkant van de woning 
2 x plaats van de inbraak gebrekkig verlicht 
2 x daders nemen de vlucht door alerte bewoner 
 
Onderstaande hindernissen werden overwonnen om de 
inbraken te plegen: 
6 x werd een hindernis opengebroken, opengewrongen of 
geplooid aan de woning (2 x meerdere hindernissen) 
2 x via een deur of poort aan het gebouw 
1 x via een deurslot te forceren 
1 x via een dakraam of koepel  

 

 

Verantwoordelijke uitgever:  Ivan Buyle   
BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker 
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
        

binlo@telenet.be           www.binlo.be 

BLIJF ALERT! 
 

BEL onmiddellijk 

naar 101  

bij verdachte  

personen of  

voertuigen! 
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Diefstallen in 2016 in Lochristi 

                        (129 in 2014) 

Totaal aantal gepleegde diefstallen:  120          (108 in 2015) 
waarvan 73 effectieve inbraken/diefstallen 
  47 pogingen diefstal 
 
In de volgende straten werd er ingebroken in een gebouw +  
aantal gepleegde feiten:  
Ruilare   10  Toleindestraat  7 
Dorp-West  7  Antwerpsesteenweg 6 
 
Dorp-Oost  4  Hanselaarstraat  5 
Kloosterstraat 4  Smalle  Heerweg  4 
Pauwstraat  3  Steenakkerlaan  3 
 
Bevrijdingslaan 2  Bommel             2 
Bosdam  2  Dam              2  
Dendermondse steenweg   2 Fazantenstraat            2      
Goed Ten Pauw 2  Magerakkerlaan            2 
Oude Veldstraat 2  Rechtstraat   2 
Sint-Elooistraat 2  Smetsakker   2 
Veldstraat  2    
 

 

Meer cijfers over diefstallen  
uit onze volledige politiezone  
in de volgende BIN-krant. 
 
 
In volgende straten was er 1 diefstal(poging): 
 
Baljuwweg, Beeweg, Berkenstraat, Bloembol-
lenlaan, Bosdreef, B.P. Damantlaan, Brand-
straat, Busstraat, Doornzelestraat, Duivento-
renhof, Eendenstraat, Haanhoutstraat, Hei-
straat, Huringwegel, Kapelaanwegel, Kleine 
Heidestraat, K.P.J. Triestlaan, Krommen-
donck, Langenakkerlaan, Leemstraat, Lichte-
larestraat, Moleneinde, Ommegangstraat, 
Oud-Hoflaan, Parochiedreef, Ranonkelweg, 
Rozenlaan, Tollekenswegel, Tomboslaan, Ver-
leydonckstraat, Waalsland, Weerstandshof, 
Zaffelare-dorp, Zeveneken-dorp. 
 

Bescherm u tegen inbraken: wat moet u weten van de inbreker 
 
Elke 6 minuten gebeurt er ergens in België een inbraak. 80 % van deze  inbraken duren minder dan 5 minuten.  Deze 
inbraken zijn vaak tussen 14 en 18 uur, wanneer de rolluiken open zijn, er geen bewoonde indruk is, geen alarm aan-
staat. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. 
 
Inbraak voorkomen betekent dus: de inbreker zo tijdrovend en lastig mogelijk maken om bij u in te breken. Hij heeft 
immers haast, schuwt licht en lawaai, houdt van licht gereedschap en zoekt meestal toegang via het zwakste punt. 
 
De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de 
woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.  

Handige tips voor inbraakpreventie: 

1. Sluit ramen (ook dak- of badkamerramen) en deuren en verwijder de sleutels aan de binnenkant. 

2. Verstop geen sleutels in bloembakjes, onder voetmatten of tuinhuizen. Deze zal een gespecialiseerde inbreker altijd 
weten te vinden. 

3. Sluit rolluiken, gordijnen of andere raamdecoratie om waardevolle voorwerpen aan het zicht te onttrekken. 

4. Bewaar geld, bankkaarten of kostbare juwelen in een vloer- of muurkluis. 

5. Sluit tuinhuisjes en bergplaatsen buitenshuis ook af om te vermijden dat een inbreker hulpmiddelen (ladders, koe-
voet, beitels,...) vindt om zijn slag te slaan. Laat ook geen gereedschappen rondslingeren in de tuin. 

6. Geef je woning een bewoonde indruk: laat in bepaalde kamers een lampje branden dat door middel van een timer 
of het domoticasysteem op vastgelegde tijdstippen aan- en uitgeschakeld wordt. 

7. Hang geen nota van afwezigheid aan de deur en vermijd boodschappen op het antwoordapparaat/(voice)mail die 
vermelden hoelang je bijvoorbeeld op vakantie bent. 

8. Verwittig buren, familieleden of vrienden in geval van een langere afwezigheidperiode of schakel de politie in voor 
afwezigheidstoezicht om af en toe uw woning te controleren. 

9. Laat iemand regelmatig de brievenbus legen bij langere afwezigheid. Een overvolle brievenbus is namelijk een dui-
delijk signaal van afwezigheid. 

 

  Inbraak voorkomen is beter dan inbraak vaststellen en schade lijden!      
www.binlo.be 


