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SAMEN zorgen voor een veilige buurt 

Gepleegde feiten :  5 diefstallen in september 

 
Er werden in september 2 effectieve 
inbraken en 3 pogingen gepleegd. 
 
Overzicht diefstallen per straat: 
 
Bosdam    1  
Bommel         1  
Busstraat   1  
Duiventorenhof 1 
Veldstraat  1 
 
Het nadeel van deze diefstallen: 
 
Bij de diefstallen werden 3 x bouw-
materialen en 1 keer elektrisch mate-
riaal gestolen.  
 
Vier van de 5 diefstallen werden ge-
pleegd in een privéwoning, de andere diefstal in de omge-
ving van een woning.  
 
Drie van de gepleegde feiten vonden plaats op een zater-
dag. 
 
 

Actie 1 dag-niet op 28/10/2016 in onze politie-
zone: diefstalpreventieve controleacties 
  
Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar 
in België vinden elke dag meer dan 200 inbraken plaats. 
Een inbraak is een drama. Heel je huis overhoop, je dure 
smartphone, je gloednieuwe tablet en de familiejuwelen, 
weg. Hiervoor wordt er een nationale actiedag tegen inbra-
ken georganiseerd: 1 dag-niet.  
 
Binnen de vier gemeenten van onze politiezone zullen ver-
schillende politieteams op geïntegreerde wijze preventieve 
korte controleacties organiseren op de inbraakgevoelige 
locaties. Deze acties worden ondersteund door gebruik te 
maken van vaste en mobiele systemen met nummerplaat-
herkenning (ANPR).   

 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze van de inbraken/diefstallen: 
 
Onderstaande hindernissen werden overwonnen om 
de inbraken te plegen: 
3 x via een deur of poort aan het gebouw 
2 x via een raam  
1 x via een deurraam of schuifraam van een gebouw 
1 x via een hor/vliegenraam 
1 x via dak/dakvenster of koepel 
1 x via een rolluik of (smeedijzeren) traliewerk 
 
2 x  werd een hindernis opengebroken, opengewron-
gen of geplooid aan een gebouw of een voertuig 
1 x werd een materiële hindernis, een brandkast,  
opengebroken of meegenomen  
 
2 x verschaften de daders zich een toegang langs de 
achterzijde van een gebouw 
 
2 x werd de diefstal gepleegd tijdens de afwezigheid 
van de bewoners 
 

BLIJF ALERT! 

BEL onmiddellijk naar 101  

bij verdachte handelingen, personen of voertuigen! 

 

 

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

binlo@telenet.be           www.binlo.be 

meer info  
 

www.1dagniet.be 

mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/
http://www.1dagniet.be/


krant BIN  oktober 2016     
BIN Lochristi                                pag. 2                      
SAMEN zorgen voor een veilige buurt 

 Camera’s tegen inbraken: ANPR-cameranetwerk in onze politiezone 
 
Tijdens een BIN-bijeenkomst, enkele jaren geleden, met de bedrijvenzone Lozen Boer was er een uitdrukkelijke vraag 
om te investeren in veiligheid en in camera’s na een aantal zware inbraken. 
Het politiecollege van de vier gemeenten Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate besliste om een cameranet-
werk voor nummerplaatherkenning te realiseren. Sedert één maand is dit slimme cameranetwerk operationeel bin-
nen de vier gemeenten.  
 
Op tien locaties in de politiezone werden palen geplaatst voorzien van 22 camera's die de nummerplaten lezen van 
alle wagens die passeren en een overzichtsbeeld van de locatie nemen.  
Zo zijn er in Lochristi camera’s op de Antwerpsesteenweg, op 4 plaatsen in de omgeving van het kruispunt Lozen 
Boer en aan de Rivierstraat. De andere camera’s staan in de andere gemeenten van de politiezone. 
 
De ANPR-camera’s registreren alle voorbijrijdende wagens. De technologie zorgt er voor dat de nummerplaten gele-
zen worden en de afbeelding van de foto wordt omgezet in cijfers & letters aan de hand van geavanceerde software.  
De gegevens van de nummerplaten worden vervolgens vergeleken met referentiedatabanken ('blacklists') van de 
politiediensten en daarna opgeslagen.  
 
De camera's zijn een handig hulpmiddel in de strijd tegen rondtrekkende dadergroepen en inbrekers en om te hel-
pen bij onderzoeken in het kader van inbraken/diefstallen . 
Ze kunnen ook gebruikt worden bij het opsporen van vermiste personen of gestolen voertuigen. Ze worden even-
eens ingezet in het kader van de verkeersveiligheid. De grootste prioriteit ligt daar bij het detecteren van de niet-
verzekerde wagens die rondrijden in de politiezone.  
 
Het inzetten van technische middelen ter ondersteuning van het politiewerk en de installatie van dit netwerk kadert 
in de realisatie van enkele prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan van onze politiezone. Er wordt ook samenge-
werkt met de 101-centrale en naburige politiezones om gegevens uit hun cameranetwerken uit te wisselen.  



Voorkom avondinbraken: geef uw woning een bewoonde indruk! 
 

Bij aanvang van de wintertijd geven veel woningen bij valavond een  

onbewoonde indruk en zijn dus de ideale plaats voor een inbraak. 

 

Geef uw woning steeds een bewoonde indruk: 

  

 sluit uw gordijnen en/of rolluiken bij valavond 

 

 een licht (vb. in de hal) geeft het vermoeden dat er iemand thuis is 

 

 gebruik tijdschakelaars om verlichting in uw woning te maken (vb. in de hal of achter een mat glas)  

 

 uw woonkamer mag geen felverlichte etalage zijn waar  uw waardevolle voorwerpen te bekijken zijn 

 

 in een verlichte kamer kan men uw doen en laten bekijken zonder dat u zelf iets zal merken 

 

 zorg ervoor dat voorbijgangers niet in of door uw woning kunnen kijken  

 

 laat een radio spelen die hoorbaar is aan de voordeur 

 

 u vertrekt bij valavond: geef uw woning een bewoonde indruk 

 

 voorverkenners en/of daders zullen deze woning vermoedelijk  

overslaan als mogelijk inbraakdoelwit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         v.u. Ivan Buyle, BIN Lochristi, info@binlo.be  www.binlo.be     

                                preventietips door Herbert Roelandt, diefstalpreventieadviseur lokale politie  

 

 als burger kunnen we door goede en nuttige meldingen aan 

de politie helpen om misdrijven te voorkomen of op te lossen 

 

 wees waakzaam en alert ! 
 

 meld ONMIDDELLIJK verdachte voertuigen en handelingen 

bij de politie:   

BEL  het gratis nummer 101         of 112  
 

 geef een zo juist mogelijke beschrijving: 

o plaats van het feit 

o nummerplaat voertuig 

o persoonsbeschrijving 

o opvallende zaken 
 

 U hoeft geen drempelvrees te hebben om te melden via 101 

 

 

Het wordt donker: 

 sluit gordijnen 

 laat rolluiken zo 

goed als volledig 

naar beneden 

 licht maken  

(vb. via tijdschakelaar) 

 

      

hier gebeurt ooit een inbraak !!!        zeer slechte afdekplaat 

             
 

uw cilinderslot mag GEEN 

enkele MILLIMETER 

buiten het deuroppervlak 

uitsteken ! 

Vervang uw slechte 

afdekplaat (korte vijsjes)! 

Inbrekers kiezen vaak woningen:  
 

 waar er nergens licht brandt 

 

 waar er geen beweging waar te nemen is  

 

 waar rolluiken niet neergelaten zijn en/of 

gordijnen niet dicht zijn 

 

 die opvallen tijdens het voorbijrijden als 

“onbewoond en niemand aanwezig” 

 

 

laat uw woning donker 

achter = zeggen “er is 

niemand thuis!” 

 

http://www.facebook.com/polzonepuy  

http://www.twitter.com/polzonepuy 

www.pz5416.be 
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Vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder  

 

 

 

 

veiligheidscilinder 

       
 

niet slotvaste deur  

 gooi nooit zomaar uw deur dicht in de veronderstelling dat deze vast is. 

Een deur die enkel en alleen dicht wordt gedaan, kan heel eenvoudig geopend worden  

met een scherp voorwerp, zoals een bankkaart. 
 

  DOE UW DEUR ALTIJD SLOTVAST MET DE SLEUTEL 

          

Veiligheidsrozet                       veiligheidsrozet 
 

Heeft u een veiligheidscilinder maar steekt deze enkele  

millimeters of meer uit uw deuroppervlak gebruikt dan  

een veiligheidsrozet om uw cilinder te beschermen tegen afbreken met een tang. 

Een veiligheidsrozet wordt met lange stevige schroeven (die niet zichtbaar zijn aan de  

buitenzijde) langs de binnenzijde van de deur vastgemaakt. Het rozet kan dus niet  

losgeschroefd of verwrongen worden en is daarenboven conisch zodat er geen tang  

kan opgeplaatst worden. 
 

meer preventietips :  www.binlo.be     www.besafe.be    www.veiligewoning.be 

Voor gratis advies aan huis (of een voordracht) over de beveiliging van uw woning door  

een adviseur van onze lokale politie: mail naar diefstalpreventie@ pz5416.be 

 sleutel met bolletjes en/of inkepingen in de zijkant  
  

 een kaart voor het maken van een duplicaat 
 

 beter bestand tegen inboren en daarna uittrekken 

cilinder 
 

 beter bestand tegen gebruik salpeterzuur (deze 

cilinder heeft horizontale stiftjes die niet naar 

beneden kunnen vallen)  
 

 er zijn cilinders verkrijgbaar vanaf  43,4 mm en 

met verschillende lengtes A en B (en niet alleen een 

standaardmaat van 60 mm) 

 

 

 

 

 

Deurstop 

Het forceren van uw deur met de koevoet kan  

verhinderd worden door een deurstop  die zeer 

efficiënt is en gemakkelijk te plaatsen. 

Deze verwijderbare deurstop bestaat uit een gedeelte  

dat in een voeg van de vloer, juist achter de deur,  

geplaatst wordt. Het tweede deel, de deurstop zelf, plaatst u in de opening en zo 

is er onderaan in het midden van de deur een efficiënt, stevige deurgrendel. 

 

Schuifdeur 

De zwakke punten bij een schuifdeur/-raam zijn:   

- opheffen, uitlichten en openschuiven van de deur 

-  ingooien glas om de deur te openen met de kruk 

Een eenvoudig hulpmiddel : plaats een STOK, LAT  

of  BALK in de geleiderrail van de schuivende deur. 

Hierdoor kan men de deur niet openduwen. 

 

Grendels op ramen en deuren 

Als u grendels plaats neemt u :    

 STEVIGE degelijke MATERIALEN en geen kleine onop-  

vallende grendeltjes die geen enkele weerstand bieden. 

         

 AANDACHT : GEBRUIK NOOIT DE BEUGEL ! ! ! maar laat  

de grendel in de vloer of kozijn van uw raam of deur  

schuiven. Hierdoor is de grendel dieper en steviger verankerd.  

 Gebruik ALTIJD voldoende LANGE SCHROEVEN. 
 

Grendels bestaan er in alle maten en soorten. Maar grendels zijn echt onmisbaar 

bij ieder raam of deur die kan geopend worden. De grendels zorgen ervoor dat 

een inbreker extra moeite moet doen om binnen te raken. Vaak maakt men een 

kleine opening in het glas om zijn hand erdoor te steken om zo uw raam of deur te 

openen met de kruk.  

Door extra grendels te plaatsen (bovenaan en/of onderaan raam of deur) met een 

sleutel heeft u een extra stevige vergrendeling en moet men zowel aan de 

raamkruk als aan de grendel het raam forceren om binnen te komen. 

 
deurstop 

 
Lat of stok  in geleiderrail 

 

 
grendel bevestigd 

in deurkozijn 
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