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Afwezigheidstoezicht 
 
Onze politiediensten bieden U gratis vakantietoe-
zicht aan tijdens uw afwezigheid. U kan beroep 
doen op deze service via een aanvraagformulier 
voor afwezigheidstoezicht.  
Uw wijkagent of toezichtploeg houdt een oogje in 
het zeil.  
`s Nachts en tijdens het weekend doet de inter-
ventiedienst op onregelmatige tijdstippen contro-
le van uw woning.  
Breng kennissen, familie en buren op de hoogte 
van uw afwezigheid en noteer op het formulier 
wie een sleutel heeft van uw woning. 
 
Tip : 

Zorg ervoor dat uw woning een bewoonbare in-
druk maakt, m.a.w.: camoufleer uw afwezig-
heid !  
Laat bv. wat speelgoed ‘nonchalant’ rondslinge-
ren op het gazon, laat iemand ’s morgens en ’s 
avonds de rolluiken op en neer doen, zeg tegen 
de buurman dat hij af en toe zijn wagen op uw 
oprit mag plaatsen, laat ’s avonds licht branden in 
de woning door gebruik te maken van tijdscha-
kelaars en spaarlampen, liefst op verschillende 
plaatsen in de woning. 
 
 
AANVRAGEN TOEZICHT : 

 u gebruikt het bijgevoegde invulformulier       

 ofwel registreert u zich via Police-on-Web  

 of u vult een aanvraagformulier in aan de 

balie van uw dichtstbijzijnde wijkteam 
 
Let wel : het toezicht kan enkel worden uitge-
voerd indien de periode meer dan twee dagen 
of minder dan één maand bedraagt ! 
 
Voor een vlotte administratie graag het formulier 
een week voor uw vertrek bezorgen. 
De politiezone Regio Puyenbroeck en BIN Lochris-
ti wensen u alvast een zorgeloze en deugddoende 
vakantie toe !  
 
 

verdachte persoon -voertuig 
onmiddellijk MELDEN 

BEL 101 
 
 
  

Inbraak handelszaak: dader opgepakt 
 
Donderdagochtend 5 mei 2016 omstreeks 4 uur  
werd de politiezone Regio Puyenbroeck verwittigd van  
een inbraakalarm in een handelszaak aan de Antwerpse  
Steenweg. Een politiepatrouille was zeer snel ter plaatse.  
Langs de voorzijde van het restaurant (langs de N70) bleek  
een raam stukgeslagen te zijn langs dewelke de daders het  
restaurant konden betreden. Eén verdachte kon door de  
politiediensten onmiddellijk gevat worden terwijl hij op het 
punt stond om het restaurant langs de achterzijde te verlaten 
met enkele flessen sterke drank. Het betreft een 28-jarige man 
van Roemeense nationaliteit zonder vaste verblijfplaats in ons 
land. Een tweede verdachte die wegvluchtte kon niet gevat wor-
den. Het parket Oost-Vlaanderen werd in kennis gesteld van de 
feiten. Deze besliste om de man te arresteren en voor te leiden 
voor de onderzoeksrechter te Gent. De verdachte werd aange-
houden en opgesloten in de gevangenis te Gent. Verder onder-
zoek gebeurt naar de tweede verdachte die betrokken is in deze 
inbraak en diefstal.  

Info BIN-krant 
 
Door het in gebruik nemen van een nieuwe vorm van infor-
matieverwerking via een nieuw computersysteem bij onze 
politiediensten kunnen zij ons momenteel geen gedetailleer-
de informatie over de gepleegde inbraken, … uit de vorige 
maand april bezorgen, waarvoor onze excuses!   
  

Fiscale aftrek voor zelfstandigen blijft behouden 
voor uitgaven in 2016 
 
De fiscale aftrek voor de beveiliging van de beroepslokalen 
voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen blijft een fede-
raal initiatief. Het percentage voor de investeringen in bevei-
liging voor het jaar 2016 - aanslagjaar 2017 - bedraagt 20,5%. 
 
Het advies met betrekking tot de aftrek voor investeringen 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 april 
2016 (blz. 23503). De diensten (consortiumbewaking, intelli-
gent transport en aansluiting op een alarmcentrale) blijven 
120% aftrekbaar.  
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De tweede editie van <<1dag niet>> was een groot succes! 
 

De tweede Belgische editie van «1 dag niet» vond plaats van 9 tot 15 november 2015. Er werd  

massaal aan deelgenomen met een grote gedrevenheid om «1 dag niet» bekend te maken en met  

steeds meer creatievere initiatieven. Dankzij de inspanningen werden heel wat burgers gesensibili- 

seerd voor de inbraakproblematiek.  

Hieronder enkele cijfers die getuigen van het succes van de actie in 2015: 

 

583 preventie-initiatieven; 

Bijna 300 deelnemende gemeenten, 40 BIN’s en 26 privépartners; 

55.299 bezoekers op de websites 1dagniet.be en 1joursans.be tussen september en november; 

De Facebook-pagina’s trokken zo’n 330.199 bezoekers en er werden in totaal 3.271 likes geregistreerd; 

De Twitter-accounts hebben in totaal 643 volgers; 

50 artikels in 13 papieren en digitale kranten; 

Het totale bereik van de 15 online informatiesites, waarop op 13 en 14 november artikels gepubliceerd 

werden over «1 dag niet», kwam neer op een totaal van 10.667.733 lezers; 

De 6 radiozenders die over de actie «1 dag niet» hebben gesproken, hebben in totaal een gemeenschap-

pelijk bereik van 3.454.950 luisteraars; 

Vier nationale televisiezenders hebben in hun journaal reportages getoond over de actie «1 dag niet». 

Komen daarbij nog de talrijke regionale televisiezenders die reportages hebben uitgezonden over 

lokale initiatieven;  

Meer dan 4000 kijkers voor de officiële film «1 dag niet»; 

Meer dan 2000 downloads van de app «1 dag niet». 

 

Editie 2016 

 

De editie 2016 werd zowel in België als in Nederland vastgelegd  

op vrijdag 28 oktober 2016. De sensibiliseringsacties zullen  

plaatsvinden gedurende de hele week van 24 tot 30 oktober.  

Op deze manier kan de organisatie van bepaalde initiatieven  

vergemakkelijkt worden en kunnen er zoveel mogelijk mensen  

deelnemen. Vanaf dit jaar zal er een extra doelgroep in de kijker  

geplaatst worden. De editie 2016 zal zich focussen op senioren.  

Uiteraard worden hierbij de andere doelgroepen niet uit het oog  

verloren. 

 

Deze datum valt samen met het weekend van de omschakeling  

naar het winteruur en geeft dus het begin van de donkere  

maanden aan. De ideale gelegenheid om de burgers te  

sensibiliseren voor deze problematiek. Dit is dan ook een oproep  

om samen met de buurt een preventief initiatief op te starten  

tegen woninginbraken. Samen staan we sterk! 

 

 

  

 website www.binlo.be  
   
Onze BIN-website is sinds enkele 
weken niet meer bereikbaar. De 
firma die oorspronkelijk instond 
voor het beheer is overgenomen 
en de nieuwe beheerders zijn blijk-
baar niet meer zo geïnteresseerd 
in veel kleine websites. Ze zijn mo-
menteel bovendien heel moeilijk 
bereikbaar en antwoorden niet op 
onze mails en nemen de telefoon 
niet op. 
 
We proberen om in de komende 
maanden onze website opnieuw 
operationeel te krijgen. We zullen 
hiervoor een nieuwe website op-
maken die we hopen in september 
klaar te hebben.  
 


