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Inbraak handelszaak/bedrijf 
 
Op 9/3 probeerden onbekenden in de Pauwstraat 
de schuifdeur van een handelszaak open te wrin-
gen. Men is niet binnengeraakt.  
 
Tussen 15/3 om 20u.30 en 16/3 om 10 uur heb-
ben onbekenden zich toegang verschaft tot een 
handelszaak gelegen aan de Antwerpsesteenweg. 
Er is geen nadeel.   
 

Inbraak woning 
  
Op 9/3 werd in de Smalle Heerweg achteraan de 
tuin van een woning een zitbank verschoven tot 
onder het dak. Door op de bank te staan bereikte 
men de 1e verdieping. Daar werd een raam ge-
forceerd. De benedenverdieping werd doorzocht.  
 
Tussen 11/3 om 6u.30 en 12/3 om 11u.15 heb-
ben onbekenden zich toegang verschaft tot een 
woning gelegen in de Baljuwweg. Het keuken-
raam werd opengebroken. De boven- en bene-
denverdieping werden volledig doorzocht.  
 
Op 15/3 om 19u.15 trachten onbekenden een 
appartementsgebouw te betreden gelegen te 
Dorp-Oost.  
 
Tussen 23/3 en 25/3 werd een poging diefstal 
met braak gepleegd in een private woning in de 
Bloembollenlaan. De daders poogden de voor-
deur van de woning open te breken. De poging 
mislukte. De woning werd niet betreden. Er werd 
niets gestolen.  
 
Tussen 14/3 en 21/3 hebben onbekenden zich 
toegang proberen verschaffen tot een woning 
gelegen in de Kapelaanwegel. Met probeerde 
door het boren van een gaatje ter hoogte van het 
raam binnen te geraken. De verdachten hebben 
de woning niet kunnen betreden. Er is geen na-
deel.  
 

verdachte persoon -voertuig 
onmiddellijk MELDEN 

BEL 101 

Diefstal uit voertuig 
 
Tussen 1/3 om 22u.30 uur en 2/3 om 8 uur werden  
in de Smetsakkers de boorddocumenten ontvreemd  
uit een voertuig Renault Safrane. Het voertuig stond  
geparkeerd op de oprit van de woning.  
 
Tussen 24/3 om 19u.30 uur en 25/3 om 6 uur werd een  
diefstal met braak gepleegd uit een voertuig in de Parochie-
dreef. De camionette Renault Master stond er geparkeerd  
op de oprit van de woning. Uit de bestelwagen werd  
allerhande werkmateriaal gestolen.  

 

 Vermijd om slachtoffer te worden van een gauw-
diefstal, volg volgende tips: 
- Sluit altijd goed je handtas en draag ze tussen arm en lichaam 
met de sluiting naar de binnenzijde. 
- Steek je portefeuille nooit in je achterste broekzak of je rugzak. 
Liever in je binnenzak of broekzak vooraan. 
- Laat je handtas of rugzak nooit onbeheerd achter wanneer je 
winkelt of uitgaat. 
 
- Hou je abonnement, rittenkaart of geld klaar als je het open-
baar vervoer gaat nemen. 
- Persoonlijke zaken en documenten die je niet hoeft bij te heb-
ben, laat je beter thuis. 
- Bewaar je bankkaarten, sleutels en documenten waarop je 
adres vermeld wordt nooit samen. 
Bewaar ook geen codes bij je kaarten, maar leer ze uit het 
hoofd. 
 
- Let er bij gebruik van je bankkaart op dat niemand meekijkt bij 
het intikken van je code. 
- Draag horloges, kettingen en andere sieraden op een discrete 
manier. 
- Beperk de hoeveelheid contact geld. 
 
- Wees op je hoede bij grote drukte of als er plots opschudding 
in je omgeving ontstaat. 
- Gauwdieven werken vaak in team: de ene zorgt voor afleiding 
terwijl de andere steelt. Wees dus waakzaam als onbekenden je 
aanspreken of - ‘per ongeluk’ tegen je botsen. 
 
Ben je ondanks alles toch het slachtoffer geworden van een 
gauwdiefstal, doe dan steeds aangifte bij de politie ! 

Nuttige nummers 
Politie: 101 
Internationaal noodnummer: 112 
Securail : 0800 30 230  - Veiligheid in NMBS-stations. 
Cardstop: 070 344 344 - Om je bank- en/of kredietkaart te 
blokkeren. 

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