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April 2019 : 2 effectieve inbraken en
4 inbraakpogingen
Overzicht per straat:
Burgemeester Vermeulenlaan
Haanhoutstraat
Koning Albertlaan
Lindestraat
Toleindestraat
Zevenekendorp

1
1
1
1
1
1

De inbraken werden 3 keer gepleegd in een
woning, 1 feit bij een bedrijf, 1 inbraak bij
een horecazaak en 1 in een bijgebouw aan
een woning.
Bij 2 inbraken werd een ruit stukgegooid
om zo binnen te geraken.

Nieuw: op afspraak bij
onze politiezone
Vanaf 1 juli werkt onze politiezone op afspraak voor aangiften en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen.
Een afspraak maken biedt heel
wat voordelen:
•snellere en betere hulp
•kortere wachttijd
•meer privacy
•Je weet op voorhand welke
documenten je moet meebrengen
Je zal vanaf 1 juli telefonisch of
online een afspraak kunnen
maken. U kan zich ook persoonlijk aanbieden aan het
onthaal.
Voor dringende meldingen en
politietussenkomst bel je uiteraard nog steeds naar 101.

Verdachte diefstallen gevat te Wachtebeke
Op zaterdag 4 mei werden verdachte handelingen gesignaleerd door een alerte buurtbewoner in Stekene.
Een man verving nummerplaten in een doodlopende straat en
reed vervolgens door. De titularis van de nummerplaat bleek
een 42-jarige man te zijn uit Wachtebeke.
Na onderzoek bleek hij verantwoordelijk te zijn voor verschillende diefstallen van aanhangwagens en werkmateriaal
in Stekene en Aalter. Er werden vier gestolen aanhangwagens aangetroffen die terug worden bezorgd aan de eigenaars.
De verdachte bekende de feiten en werd
in opdracht van het parket OostVlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Dendermonde. Hij werd
vrijgelaten onder voorwaarden.
Verantwoordelijke uitgever:
Ivan Buyle BIN-coördinator Vaarlaars-Lieskensakker
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi

binlo@telenet.be
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Malafide ontmossers
De laatste weken kreeg de politie te Lochristi verschillende meldingen over Franssprekende ontmossers.
Er waren meldingen over deze malafide ontmossers o.a. in de omgeving van de Pauwstraat en in de wijk
Lobos. Op sociale media circuleren hierover ook berichten.
Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen in de verschillende politiezones. Op een intimerende en opdringerige manier trachten malafide werklui om snel geld te verdienen. Ze proberen u te overtuigen om
uw gevel, dak of oprit te ontmossen. Er is geen bedenktijd en men zal vaak direct starten met de werkzaamheden.
Na uitvoering van de werken blijkt vaak dat er verkeerde of minderwaardige (schadelijke!) producten
gebruikt werden die schade toebrengen aan gevels, daken en afvoerpijpen. Deze minderwaardige producten komen bovendien nog eens terecht in de regenwaterput of riolering waar ze schade berokkenen
aan het buizenstelsel. Dit zadelt u achteraf op met extra kosten om alles opnieuw te reinigen.

•
•
•
•

Ga niet in op het voorstel om snel klusjes uit te voeren maar vraag offertes en vergelijk prijzen.
Laat u nooit onder druk zetten om onmiddellijk werken uit te voeren zonder bedenktijd.
Betaal nooit een voorschot voor deze werken.
Noteer de nummerplaat, neem foto's en bel onmiddellijk 101.
Hou hun eventuele folders of visitekaartjes bij voor sporen: het gaat vaak om onbestaande of onvolledige
adressen; valse BTW-nummers of nummers die uitgereikt werden voor andere activiteiten of toegekend
aan andere personen, onbestaande GSM-nummers,..

Enkele tips om diefstal met list te voorkomen
Er lopen personen met slechte bedoelingen rond die er niet voor terugdeinzen burgers te misleiden.
Wees daarom waakzaam!

•Als iemand aan de deur belt, tracht dan te achterhalen (door via het raam te kijken, via deurspion,
?) wie er voor de deur staat.Zorg er dus voor dat je van in je woning kan controleren wie er aanbelt.
Open nooit de deur voor verdachte personen.
•Doe de achterdeur steeds op slot wanneer je de voordeur openmaakt (met gebruik van de kierstandhouder) voor iemand die je niet kent. Het gebeurt wel eens dat dieven de bewoners aan de praat
houden aan de voordeur, terwijl een handlanger het huis via de achterdeur binnenglipt.
•Laat je niet misleiden door dieven of inbrekers die zich uitgeven voor brandweerlui, politieagenten, enz. Controleer nauwgezet de identiteitsdocumenten van de persoon in kwestie en bel, in geval van
twijfel, de politie.
•Trap niet in de val van mensen die aan de deur komen vragen naar water of geneesmiddelen en
doen alsof ze onwel of gewond zijn. Dit soort listen wordt wel vaker gebruikt door dieven, vooral door
vrouwen. Maar het kan uiteraard ook wel zijn dat de persoon in kwestie de waarheid vertelt. Daarom
kun je hem of haar zeggen dat je de hulpdiensten zal bellen en er professionele hulp onderweg is. Blijf
praten met de persoon in kwestie om op die manier hulp/bijstand te bieden.
•Medewerkers van een instelling zoals een bank, een verzekerings-maatschappij of zelf de thuiszorg komen nooit onaangekondigd. Zij maken altijd vooraf een afspraak.
•Laat een collectant buiten wachten en doe de deur dicht (of op de kierstandhouder) terwijl je geld
haalt. Neem je geldbeugel nooit mee naar de deur. Het is altijd handig om een klein geldbedrag vlakbij
de voordeur te leggen.
Bewaar thuis geen grote sommen geld of kostbare voorwerpen. Bewaar geld op een bankrekening en
kostbare spullen in een bankkluis (indien nodig).

