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Januari 2019 : 10 diefstallen:
5 inbraken en 5 pogingen
Overzicht per straat:
Antwerpsesteenweg
Kapelleken
Dekenijstraat
Kleine Heidestraat
Moststraat
Lichtelarestraat
Reigersstraat
Moleneinde
Schoolstraat
Watermuntweg
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De inbraken werden gepleegd bij 7
woningen, 1 bedrijf, 1 gezondheidsinstelling en 1 andere locatie.

Bij 5 inbraken werd een deurslot geforceerd. Ook werd er via “gaatjes
boren” op 1 plaats ingebroken.
Bij 1 diefstal werden
de daders gestoord
Aandacht voor oplichters die zich uitgeven voor Microsoft
door thuiskomst van
de bewoners.
Onze politiezone ontving de laatste weken meerdere aangiftes van oplichting door personen die zich uitgaven als medewerkers van Microsoft.
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Verantwoordelijke uitgever:
Ivan Buyle
BIN-coördinator VaarlaarsLieskensakker
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi
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Deze oplichters gaan als volgt te werk:
-Er wordt telefonisch contact opgenomen met de slachtoffers met de
vraag om een aantal handelingen te stellen op de computer waarna de
verdachten de computer van het slachtoffer overnemen. Er wordt vervolgens gevraagd om via de pc een bedrag te betalen ter verlenging van
een licentie. Er wordt ook een scan gevraagd van de identiteitskaart van
het slachtoffer.
-Slachtoffers ontvangen een mail van iemand die zich voordoet als medewerker van Microsoft met de vraag om het wachtwoord van hun emailadres door te geven. Hierop werd het e-mailadres gehackt. De oplichters vroegen vervolgens aan de contacten van het slachtoffer om
geld over te schrijven.
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Nieuw telefoonsysteem voor BINberichten
Door de stopzetting van ons
huidig telefoonsysteem, dat
we gebruiken om de berichten van politie door te sturen naar de BIN-leden,
moeten we overschakelen
naar een nieuw oproepsysteem bij diefstallen.
Het huidige Enoxusplatform stopt eind februari en wordt vervangen door
het AlarmTilt-systeem.
Dit alles vraagt veel programmatiewerk zowel bij
de nieuwe operator alsook
bij het CIC-OV van de Federale Politie die alle Binberichten inspreekt voor
onze politiezone.
De huidige telefoonlijsten
moeten vervangen worden,
nieuwe oproepnummers,
inlogcodes, andere procedures, ..
Voor de Bin-leden blijven
de telefonische berichten
op ongeveer dezelfde manier verlopen. U zal de BINberichten ontvangen op uw
vaste telefoon of gsm enkel
zal de aanspreking, bevestiging,… anders zijn. Ook de
indeling in de huidige groepen blijft behouden.
Meer exacte informatie
volgt zodra we alles uitgetest hebben en alles geprogrammeerd is.

Aanhouding drugsdealer



Op vrijdag 18 januari 2019 werd een 58-jarige man uit
Lochristi opnieuw op heterdaad betrapt in de Ommegangstraat in
Lochristi bij het dealen van cannabis.
De man werd een tweetal weken eerder reeds gearresteerd voor dezelfde feiten. Hij werd toen door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.
De verdachte werd op 20 januari op vordering van het parket OostVlaanderen opnieuw voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.
Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden en overgebracht
naar de gevangenis.



Op donderdagavond 31 januari werd tijdens een
verkeerscontrole in Beervelde een 39-jarige man uit Lochristi in het
bezit gevonden van 9 gripzakjes cannabis.
Tijdens de daaropvolgende huiszoeking in zijn woning werd door de
politie bijkomend een kilo cannabis aangetroffen. De man werd gearresteerd. De verdachte werd op vordering van het parket OostVlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van handel in drugs. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Aanhouding winkeldieven
Woensdagnamiddag 16 januari 2019 omstreeks 17u werden twee mannen door het winkelpersoneel van een warenhuis in Deinze herkend als
zijnde de daders van een eerdere winkeldiefstal in een filiaal van dezelfde warenhuisketen in Lochristi. Het personeel was hierdoor extra
waakzaam.
De twee mannen poogden deze keer meerdere flessen wodka te ontvreemden uit de winkel maar toen ze opmerkten dat ze in de gaten
werden gehouden, kwamen ze op hun stappen terug. Ze werden staande gehouden door het winkelpersoneel.
Eén verdachte poogde te vluchten maar kon op de openbare weg worden tegengehouden door het winkelpersoneel. Op dat moment kwamen
de interventieploegen van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem ter
plaatse. De twee verdachten werden opgepakt en meegenomen voor
verhoor. Het parket bevestigde hun arrestatie.
Uit verder onderzoek bleek dat de verdachten in aanmerking komen
voor gelijkaardige feiten in Lier en mogelijk ook in andere filialen van
deze winkelketen elders in het land.
De verdachten, twee mannen van respectievelijk 26 en 49 jaar met de
Franse nationaliteit werden op vordering van het parket OostVlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens diefstal, poging diefstal en het deel uitmaken van een criminele organisatie. De onderzoeksrechter heeft beide verdachten aangehouden.

