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S A M E N  Z O R G E N  V O O R   

E E N  V E I L I G E  B U U R T  

Politiezone regio Puyenbroeck 

‘Samen voor veiligheid!’ 

oktober 2019 :  
4 effectieve inbraken + 1 inbraakpoging   
 
Overzicht per straat: 
Berkenstraat  1 Denen 1 
Hijfte-center    1 Rivierstraat   1 
Veldstraat 1   
 

Er waren 2 inbraken bij een woning, 1 in een han-
delszaak, 1 in een bedrijf en 1 andere.  
Bij meerdere inbraken waren er meerdere daders en 
verplaatsten ze zich te voet. Er werd een aantal keer 
langs de achterzijde van het gebouw ingebroken, 
zelfs op goed verlichte plaatsen. 

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

Beperk je informatie op LinkedIn  
 

Uw Cybercriminelen passen hun strategieën constant 
aan. Firma's zijn echte doelwitten geworden. Schenk 
dus aandacht aan wat je op LinkedIn deelt! 
 
Hackers vinden zichzelf voortdurend opnieuw uit. Firma's zijn doelwitten 
geworden, onder meer via de op sociale media ingewonnen informatie. "De 
afgelopen maanden was er een enorme toename vast te stellen van gevallen 

van phishing, onder meer via LinkedIn", laat commissaris Oli-
vier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit ons weten. "De houder 

van een account die in een bepaalde sector werkt, krijgt een bericht van een 
ander lid met een gelijkaardig profiel. Hierin wordt voorgesteld om kennis te 
nemen van een verslag dat hem zou kunnen interesseren. Wanneer het verslag 

geopend wordt, zal het de computer waarop het verschijnt echter besmetten." 
 

Er is nog niet genoeg waakzaamheid op LinkedIn. In firma's beperkt maar 
20 % van de bedienden de toegang ertoe. "En er is aangetoond dat aanvallen 
via dit professionele sociale netwerk een klikfrequentie hadden die dubbel zo 

hoog is." 
 
Vink de vooraf aangevinkte vakjes uit 
De standaardinstellingen van LinkedIn zijn zo gekozen dat je de 
ontvanger bent van promotiemails in de mailbox die je aan je 
profiel hebt gekoppeld. "Concreet raden wij aan om alle vakjes 
van de pagina 'Instellingen en privacy' uit te vinken. Wees ook 
voorzichtig met binnenkomende mails waarin wordt gevraagd om 

een contact te aanvaarden. Hetzelfde geldt voor alle mails die een 
link bevatten", waarschuwt Olivier Bogaert. 

NIEUW: 
BEZOEK  
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Diefstallen uit voertuigen   
 
De voorbije dagen vonden enkele diefstallen uit voertuigen 
plaats te Zelzate. Bewoners van de Zonnebloemstraat, Vlasstraat, 
Lijsterlaan, Pelikaanlaan, Mezenlaan en de Krekelmuyter stelden 
vast dat er werd ingebroken in hun voertuig. In de Pelikaanlaan 
werd een Citroën Berlingo gestolen. De politiezone zet extra in 
op herkenbare en niet herkenbare patrouilles . 

 
Beveilig uw wagen tegen diefstal 

• Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of een andere 

veilige plaats. Kies in ieder geval voor een niet-afgelegen en 
goed verlichte parkeerplaats. 

• Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af: vergeet naast de portie-

ren ook niet de ramen, het open dak en de koffer goed te slui-
ten. Sluit uw wagen zelfs voor korte tijd en op uw private op-
rit 

• Neem altijd al uw waardevolle voorwerpen mee (gps, gsm, 
draagbare pc, handtas, portefeuille, jas, fototoestel, sleutels, 
...). 

• Neem steeds uw boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs, 
gelijkvormigheidsattest, het geldig keuringsbewijs en uw ver-
zekeringspapieren) uit het voertuig. Deze zijn geld waard in 
het criminele circuit. Dieven breken in om deze te stelen, 
wees hen te slim af. Verwijder steeds uw mobiele gps en gps-
houder uit de wagen. Veeg ook de zuignapafdruk uit op uw 
voorruit. Dieven breken in uw wagen in bij het zien van de 
gps en/of de gps-houder en/of de zuignapafdruk op uw raam, 
in de hoop zich een gps toe te eigenen. 

• Schakel dan steeds de bluetooth en wifi- functie uit (van uw 
gps, laptop, gsm..) opdat potentiële dieven dit signaal niet 
zouden kunnen opvangen en zo weet krijgen van aanwezig-
heid van uw waardevolle voorwerpen. 

• Voorwerpen die (per uitzondering) toch in de auto blijven 

liggen, kunt u bij voorkeur in de afgesloten koffer opbergen. 
Leg het voorwerp op de plaats van vertrek in uw koffer en 
niet op de plaats van bestemming, zodat een potentiële dief 

deze handeling niet ziet. 
Als u, ondanks alle voorzorgen, toch nog het slachtoffer wordt 
van diefstal, neem dan zo vlug mogelijk contact op met de poli-
tie, indien mogelijk met uw inventaris van waardevolle voorwer-
pen bij de hand. 

Merkt u verdachte personen of voertuigen op? Aarzel niet en 
verwittig ons via het nummer 101! 

 

Inbraak  Smalle Heer-
weg - dader opgepakt   
 

Zaterdagavond 16/11/2019 
omstreeks 22u40 werd in 
Lochristi een man op heter-
daad betrapt bij een inbraak 
in een woning in de Smalle 
Heerweg.  

Toen de bewoners thuis kwa-

men, zagen ze een bestelwa-
gen met Poolse nummerplaat 

van hun woning wegrijden. 
Ze vonden dit verdacht en 
zetten de achtervolging in 

terwijl ze de politie verwit-
tigden. 

De politie kon de bestelwa-
gen klemrijden in Oostakker. 
In het voertuig werd allerlei 
materiaal aangetroffen, 

waaronder een aantal zaken 
die uit de woning van de 
slachtoffers en hun tuinhuis 
werden ontvreemd (oa werk-
materiaal, visgerief en een 
grasmaaier). De herkomst 
van de andere aangetroffen 
goederen maakt deel uit van 
verder onderzoek. 

De verdachte, een 29-jarige 

man met de Poolse nationali-
teit, werd gearresteerd en 
werd op zondag 17/11/2019 
op vordering van het parket 
Oost-Vlaanderen voorgeleid 

voor de onderzoeksrechter in 
Gent. Hij werd aangehouden. 

Er wordt onderzocht of de 
verdachte in aanmerking 
komt voor andere inbraken 
in de regio. 


