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Politiezone regio Puyenbroeck
‘Samen voor veiligheid!’

september 2019 :
2 effectieve inbraken + 3 inbraakpogingen
Overzicht per straat:
Ambachtenlaan 1
Dorp-Oost
1
Patrijsweg
1

Beerveldsebaan 1
Kapiteinsstraat 1

Er waren 2 inbraken bij een bedrijf en 1 in een handelszaak.
Bij meerdere inbraken handelden de daders tijdens
de afwezigheid van de bewoners. Bij 1 inbraak werd
een metalen rolluik geforceerd, bij andere feiten verschaften de daders zicht toegang via een
(schuif)raam.
Op 1 plaats lieten de daders voorwerpen achter.

Maand van de Cyberveiligheid
Uw veiligheid op het internet blijkt een groot probleem.
Vooral het misbruik van persoonlijke gegevens door malafide organisaties stijgt exponentieel.
Het meldpunt verdacht@safeonweb.be kreeg dit jaar al meer
dan 1 miljoen phishingmails doorgestuurd. De voorbije dagen loopt het aantal meldingen zelfs op tot 12.000 mails per
dag. Dankzij de talrijke meldingen kunnen er zo’n 140 verdachte website’s per dag offline gehaald worden.
Oktober werd uitgeroepen tot de maand van de cyberveiligheid, daarom enkele tips:

•
•
•
•
•

In een phishingmail moet je altijd doorklikken op een link. Doe dit nooit!
Men maakt gebruik van overtuigende en opdringerige boodschappen, vaak met een tijdlimiet, denk maar aan ‘klik nu’, ‘beperkt geldig’
Phishingmails zijn meestal onpersoonlijk, ze worden naar duizenden ontvangers tegelijk
gestuurd.
Verwijder mails waarvan je de afzender niet kent.
Maak enkel gebruik van de online klantenruimte van je eigen bank. Gebruik altijd het webadres (geen link!) en log in met je gegevens. Banken en andere officiële instanties sturen
geen mails waarin je persoonlijke informatie moet verzenden. Neem bij twijfel steeds contact op met je bank, bel naar het officiële telefoonnummer of ga langs in het kantoor.

Stuur verdachte mails door naar verdacht@safeonweb.be

Verantwoordelijke uitgever: Ivan Buyle BIN-coördinator Vaarlaars-Lieskensakker - Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi
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Neem goede gewoonten aan

2

Installeer mechanische beveiligingsmaatregelen

•
•
•

•
•
•

•
•

Voorzie de buitendeuren van een meerpuntssluiting met minstens drie sluitpunten.
Cilinders die meer dan 2 mm uitsteken, vormen een potentieel inbraakrisico. Zorg
daarom voor een stevige cilinderbescherming (langschild of rozet).
Kies voor een veiligheidscilinder met veiligheidskaart.
Heb je geen veiligheidsslot? Plaats dan een opbouwslot.
Kies voor gelaagd glas. Dat is moeilijk in te slaan en vormt voor de inbreker een
extra hindernis.
Let erop dat het raamkader stevig verankerd zit in het metselwerk.
Ga voor vergrendelbare raamkrukken.
Zorg voor buitenverlichting die aanspringt wanneer iemand je woning nadert.

Het beveiligingsmateriaal zal jouw deuren en ramen versterken tegen inbraken.

•

•

Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als je maar voor even afwezig bent.
Plaats aantrekkelijke voorwerpen zoals gsm, laptop, GPS, televisie, hifi-keten,
enz. uit het zicht van voorbijgangers.
Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is: werk met tijdschakelaars voor de
verlichting, laat bij afwezigheid je brievenbus leegmaken en vraag aan je buren
om de rolluiken op en af te laten. Vermeld vooral niet op jouw blog of sociaal
netwerk dat je op reis bent.
Berg materiaal dat de inbreker van pas zou kunnen komen op, zoals een ladder,
tuingereedschap, enz.

Elektronische beveiliging
als aanvulling op de vorige maatregelen
OKTOBER
2019

www.binlo.be

Elektronische systemen kunnen een inbraak in je woning niet voorkomen! Zij detecteren
wel de aanwezigheid van inbrekers die minder tijd zullen hebben om waardevolle
voorwerpen te zoeken.
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•

•

•

De diefstalpreventieadviseur
helpt je bij het beveiligen
van je woning.

Als je niet bent aangesloten op een alarmcentrale, moet je je systeem aanmelden
op www.police-on-web.be .
Een jaarlijks onderhoud en een jaarlijkse validatie van de conactgegevens is
wettelijk verplicht.
Zet het alarm aan telkens je je woning verlaat (zelfs al is het maar voor even).

Als je een alarm laat installeren, houd dan goed rekening met de volgende elementen:
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•
•

Deze maatregelen zijn eenvoudig, efficiënt, gemakkelijk toe te passen en kosten
bijna niets!
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In België worden maar liefst 8 inbraken per
uur geregistreerd! Ontdek wat je moet doen
om je woning te beveiligen en geen slachtoffer
te worden.
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Het wordt DONKER :
• SLUIT GORDIJNEN
• LAAT ROLLUIKEN
naar beneden
Uw living is GEEN
ETALAGE van waardevolle voorwerpen

In een FEL VERLICHTE woonkamer ziet u van ver welke
er
voorwerpen
waardevolle
aanwezig zijn. Men kan uw doen en
laten bekijken van buitenaf zonder
dat u zelf iets zal merken.

1. DOORKIJKWONING :
Zorg ervoor dat voorbijgangers,
maar ook voorverkenners en/of
inbrekers NIET in of door uw
woning kunnen kijken.

➔ 3.GESLOTEN WONING = veilig
➔4. ALERTE BUREN + BIN= veilig

Waar licht brandt zullen
potentiële daders minder
vlug toeslaan.

Met TIJDSCHAKELAARS kan
u zorgen voor verlichting in
uw woning.(vb. in de hal of
achter een mat glas)

Deze WONING VALT tijdens het
voorbijrijden onmiddellijk op als
niemand
en
“onbewoond
aanwezig”.
Dus een mogelijk interessant
doelwit voor een avondinbraak. De
daders mogen een raam ingooien,
lawaai maken, …
3. GESLOTEN WONING

Er is GEEN BEWEGING waar te
nemen, u ziet niemand in het huis.

De rolluiken zijn niet neergelaten
en de gordijnen zijn NIET DICHT.

U kan vaststellen dat er NIEMAND
THUIS is: buiten is het donker en in
huis brandt er nergens geen licht.

➔ 1. DOORKIJK WONING =
➔ 2.ALLES DONKER in huis =

KANS OP INBRAAK

2. ALLES DONKER in HUIS
= NIEMAND THUIS

U rijdt een willekeurige straat in
en u zal volgende woningen zien :

Bel 101
Geef een goede
beschrijving

Persoon : M/V, leeftijd,
kledij, gestalte, haar, …

Voertuig : nummerplaat,
merk, type, inzittenden,…

•
•

Verdacht voertuig/ persoon

Uw buur is een alert BIN-lid, die bij
abnormale waarnemingen aan uw
woning onmiddellijk de politie zal
bellen.

Uw buur kan na de ophaling van
het huisvuil uw afvalcontainer
weghalen van de straat en uit het
zicht plaatsen, zodat het niet opvalt
dat er nog niemand thuis is.

v.u. Ivan Buyle, BIN Lochristi, binlo@telenet.be

U vertrekt bij valavond :
• Zorg voor een
BEWOONDE INDRUK
• Laat uw woning NIET
DONKER achter =
zeggen “ er is niemand
thuis”
• Zorg voor automatische
verlichting en plaats
deze hoog genoeg

De automatische verlichting slaat
aan wanneer er iemand de oprit of
tuin van deze woning betreedt.
4. ALERTE BUREN + BIN

Voorverkennners zullen deze
woning vermoedelijk overslaan als
mogelijk doelwit voor een inbraak.

Er speelt een RADIO of een TV die
u kan horen aan de voordeur.

Er is een LICHTPUNT in de hal en U
vermoedt dat er iemand thuis is.

Er is NIETS te zien van de
binnenzijde van de woning
aangezien de rolluiken en/of
gordijnen gesloten zijn.

Indien u iedere werkdag pas na
donker thuis komt, meld dit aan uw
buur.
Uw buur kan dan onregelmatigheden opmerken(vb. een voertuig
op uw oprit, uw automatische
verlichting gaat aan, …).

VOORKOM AVONDINBRAKEN : GEEF UW WONING EEN BEWOONDE INDRUK ! ! !

