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‘Samen voor veiligheid!’

WE WENSEN IEDEREEN
EEN VEILIG, GELUKKIG,
GEZOND EN GEWELDIG
2020!!!

ALLE BINCOÖRDINATOREN

December 2019 :
3 inbraken en 2 inbraakpogingen
Overzicht per straat:
Bastelare
Beukendreef
Dorp-Oost
Ledebeekweg
Sint-Elooistraat

1
1
1
1
1

Valse controleurs rookmelders

bron:HLN

De gemeente Wetteren waarschuwt voor valse controleurs
die zogezegd in opdracht van de gemeente controles uitvoeren over de aanwezigheid van rookmelders in de woning.
De meeste inbraken waren op zaterdag.
“Het gemeentepersoneel voert geen huisbezoeken uit in
verband met de aanwezigheid van rookmelders. Wie
De woningen werden betreden door
‘iemand van de gemeente’ aan de deur krijgt, wordt geeen deur of (schuif)raam te forceren
vraagd onmiddellijk de politie te contacteren”, aldus de geaan het gebouw.
meente.

Diefstallen in 2019 in Lochristi
Totaal aantal
gepleegde diefstallen: 61
Waarvan

37 effectieve inbraken
24 pogingen diefstal

Ter vergelijking:
totaal aantal diefstallen in
2018 = 79
2017 = 62
2016 = 120
2015 = 108
2014 = 129

VERDACHTE SITUATIE?!
TWIJFEL NIET, VERWITTIG
ALTIJD DE POLITIE!
Verantwoordelijke uitgever: Ivan Buyle
BIN-coördinator Vaarlaars-Lieskensakker
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi

binlo@telenet.be
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Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning. “Toch willen wij de bevolking ervan op de hoogte
brengen dat het gemeentepersoneel geen huisbezoeken of
woningcontroles doet in verband met de aanwezigheid van
de rookmelders. De politie kreeg diverse telefoons van bezorgde burger die bezoek hadden gekregen van iemand van
de gemeente om hun woonst te controleren op de aanwezigheid van rookmelders. Al snel bleek dat er geen gemeentepersoneel langs was geweest bij deze persoon. De politie
werd onmiddellijk op de hoogte gebracht.”
Onmiddellijk politie bellen
Krijg je zulke personen aan de deur, laat deze in geen enkel
geval binnen in je woonst en verwittig onmiddellijk de politie. Wees waakzaam naar personen die van deur tot deur
gaan en verwittig eventuele (oudere) buren en familieleden
over het feit dat ze deze mensen niet mogen binnenlaten in
hun woning. Het gemeentepersoneel voert enkel woningcontroles uit op afspraak en in samenspraak met de bewoners. De politie vraagt om onmiddellijk 101 te bellen.

JANUARI
2020

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

www.binlo.be

BIN krant
BIN Lochristi

Politiezone regio Puyenbroeck
‘Samen voor veiligheid!’

pagina 2

Veilig Surfen: een QR-code die toegang geeft tot je rekeningen!
In Nederland is een nieuwe vorm van oplichting opgedoken die ook bij ons zou kunnen overwaaien.
Fraudeurs proberen je rekening over te nemen via een QR-code. Wees voorzichtig!
Onze Nederlandse buren hebben al te maken gekregen met dit soort oplichting. Als je iets verkoopt
op het internet, kijk dan uit wanneer je een QR-code ontvangt nadat je je rekeningnummer aan je
koper hebt meegedeeld.
“Het is geen normale situatie, want om een betaling te ontvangen volstaan je naam en rekeningnummer. In dit fraudescenario verwijst de code in feite niet naar een betalingsbevestiging, maar
naar een inlogportaal dat de fraudeur, in combinatie met het meegedeelde bankrekeningnummer,
rechtstreeks toegang zal geven tot je zicht– en spaarrekeningen”, zo waarschuwt commissaris Olivier Bogaert van de Federale Computer Crime.

Veiliger manueel
Zo loop je het gevaar dat er grote sommen geld van je rekening worden gehaald.
“In Nederland wordt deze techniek kennelijk veel gebruikt. ING moest de gebruikers van zijn applicatie waarschuwen omdat verkopers met een ING-rekening
toestemming gaven om een tweede applicatie aan hun rekening te koppelen door
deze QR-code te scannen.”
Neem dus je tijd en wees uiterst voorzichtig wanneer je een betalingsverzoek met een QR-code ontvangt. “De manuele overschrijving is altijd veiliger want zo vermijd je in een valse betalingsomgeving terecht te komen die soms moeilijk te herkennen is” aldus de politie.

