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februari 2020: 2 inbraken en 4 pogingen
Overzicht per straat:
Vaarlaars
2
Hoekskensstraat
1
Rapaartakkerlaan 1

Dorp-West
Rivierstraat

1
1

Alle inbraken waren in woningen, of een bijgebouw aan een woning of een woning in aanbouw. De meeste feiten zijn op vrijdag en zaterdag gepleegd.
De woningen werden meestal betreden via een
raam, zelf een raam aan een balkon. Op 1 plaats
werden de daders betrapt tijdens hun inbraak.
Er werden meerdere omheiningen met draad
open geknipt of omgeplooid om zo de tuin van
de woning te kunnen betreden. Bij 1 woninginbraak waren er meerdere inbrekers.

Verdachten van inbraak aangetroffen
in Moerbeke
In de nacht van 2 naar 3 maart werd de politie omstreeks middernacht verwittigd voor een inbraak
in een woning in de Molenstraat te Moerbeke-Waas. Volgens de melder waren de verdachten nog
aanwezig in de woning.
De interventieploegen troffen ter plaatse een lichte vrachtauto aan, van de inbrekers was er op het
eerste zicht geen spoor.
In overleg met het parket Oost-Vlaanderen werd er beslist om over te gaan tot een gerechtelijke
takeling van het voertuig. Tijdens het takelen kwamen plots twee verdachten tevoorschijn. Een 43jarige man uit Gent en een 20-jarige man uit Moerbeke-Waas werden gearresteerd. De verdachten
hadden ook een kleine hoeveelheid drugs op zak.

Verdachte voertuigdiefstallen aangetroffen in Lochristi
In het kader van onze prioriteit woninginbraken zetten wij elke nacht een TAC-team in. Dit team
werkt specifiek op toezichten, ANPR en doet gerichte controles naar aanleiding van meldingen of
verdachte omstandigheden. Ze maken hiervoor gebruik van een anoniem voertuig.
Op vrijdag 28 februari trof het TAC-team van Politiezone Regio Puyenbroeck omstreeks 20u een
verdacht voertuig aan in het verlengde van de Smalle Heerweg te Lochristi. Een Peugeot met Franse nummerplaat bleek als gestolen geseind te staan. In de omgeving van het voertuig
(Drieselstraat, Oostakker) kon enige tijd later een verdachte geïntercepteerd worden. Een 30-jarige
man uit Kortrijk werd van zijn vrijheid beroofd en gearresteerd door het Parket OostVlaanderen. Gedurende de nacht patrouilleerden verschillende ploegen in de buurt, doch er werden
geen andere verdachten meer aangetroffen. Het verder onderzoek wordt gevoerd door de Federale
Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen.
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maart 2020: 4 inbraken en 2 pogingen
Overzicht per straat:
Dijkgracht
1
Koning-Albertlaan 1
Moleneinde
1

Dorp-West
Leemstraat
Raveschoot

1
1
1

Er waren 4 inbraken in woningen, 1 in een bedrijf en 1 in
een cultuurgebouw. De meeste feiten zijn op donderdag
gepleegd.
De woningen werden meestal betreden door een deur te
forceren. Er was ook een inbraak via een balkon en ook 1
door een dakraam.

april 2020: 2 inbraken en 2 pogingen
Overzicht per straat:
Bosdreef
1
Fazantenstraat
Ganzenhof
1
Kan. P.J. Triestlaan

1
1

Er waren 2 inbraken in woningen, 1 in een school en 1
in een jeugdlokaal.
Bij deze inbraken werd de methode van het gaatjesboren gebruikt. Er werd ook een voorverkenning gedaan
door de daders.
Eind april kregen bewoners in het Ganzenhof ongewenst bezoek. In het cilinderslot van de keukendeur
werd een gaatje geboord. De inbreker(s) maakten vervolgens een gat in het raamkozijn. Het bleef bij een poging.
In de Fazantenstraat werd een buitenkeuken doorzocht
en werden er gaatjes geboord in het keukenraam. Hier
bleef het ook bij een poging.

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

binlo@telenet.be

In de Bosdreef werden enkele jeugdlokalen doorzocht,
er werd drank gestolen.

www.binlo.be

Gezien het om dezelfde modus operandi gaat door gaatjes te boren, vragen wij om extra alert te zijn hiervoor.
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Verdachten van inbraak aangetroffen in Zelzate
Maandag 13 april werd tijdens een grenscontrole door de federale en lokale politiediensten een 37
jarige man aangetroffen die verdacht wordt van een diefstal met braak in een seinhuis in Zelzate.
Eerder die dag had een getuige gezien hoe twee mannen het leegstaande seinhuis binnen gingen en
allerlei goederen meenamen. Er ging een ploeg van Politiezone Regio Puyenbroeck te plaatse maar
er kon niemand meer aangetroffen worden. Na verder onderzoek kon op basis van het ANPRcameraschild een verdacht voertuig geïdentificeerd worden.
De verdachte, een Poolse onderdaan die in Zelzate woont, werd gearresteerd en overgebracht naar
de politiecellen. In zijn voertuig werd een verboden wapen, verdovende middelen en inbrekersmateriaal teruggevonden.
In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen voerden onze politiediensten een huiszoeking uit op
het adres van de verdachte. Tijdens deze huiszoeking werden verschillende verboden wapens, drugs
en geld teruggevonden. De verdachte komt bovendien ook in aanmerking voor koperdiefstallen.
Het parket Oost-Vlaanderen vorderde voor deze feiten een onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter in Gent besliste om de verdachte onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, waarna hij werd overgebracht naar de gevangenis.

2 Verdachten van tuindiefstal op heterdaad betrapt
Op 12 mei in de ochtend werd onze politiezone Regio Puyenbroeck ingelicht dat er in de Sparrenstraat in Zelzate verschillende zaken uit een tuin werden ontvreemd, meer bepaald 5 led-lampjes,
een bamboo-vanger en een buiten thermometer.
Toen de politie ter plaatse aankwam troffen zij 2 verdachten, een 40-jarige man zonder vaste verblijfplaats en een 38-jarige vrouw uit Gent, aan in een nabijgelegen leegstaand pand. De gestolen
zaken konden inmiddels gerecupereerd worden.
Beide verdachten werden in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen gearresteerd. De man staat
tevens geseind voor een bevel tot gevangenneming. Hij wordt na verhoor overgebracht naar de gevangenis.

Info uit het jaarverslag 2019 van onze politiezone
In 2019 waren er voor onze politiezone 12638 oproepen via de 101 waarbij er een politietussenkomst nodig was. Daarvan werden er 7289 effectief opgevolgd door een interventieploeg van onze
politiezone. Niet alle meldingen vragen dringende tussenkomst van de interventieploeg, deze werden op een later tijdstip uitgevoerd, door onder andere de wijkinspecteurs.
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Info uit het jaarverslag
2019 van onze
politiezone — vervolg

Er is een duidelijk verschil in de soort tussenkomst per gemeente.
De gemiddelde aanrijtijd bedraagt 19 minuten, de gemiddelde duur van de
interventie 46 minuten. Bij 65 % van de interventies is de politie binnen de 20 minuten ter plaatse.

In 2019 werden 150 inbraken en inbraakpogingen vastgesteld in woningen. Bij 52 feiten bleef het
bij een inbraakpoging. In vergelijking met 2018 was er een daling met 12 inbraken. De grootste daling t.o.v. 2018 is in de gemeente Lochristi, in Moerbeke en Zelzate was er een stijging.
Er werd het meest ingebroken tijdens de maand februari (17 inbraken) en januari (16 feiten).

Het merendeel van de inbraken was bij woningen, namelijk 116 in totaal. De andere feiten waren in
vakantiewoningen, winkels, horecazaken, sportclubs en scholen. Er werden hoofzakelijk juwelen en
geld gestolen. Het gebouw werd het vaaks betreden door een deur of raam tijdens de afwezigheid
van de bewoners.

In onze politiezone zijn er 16 palen met 29 ANPR camera’s in de 4 gemeenten die de nummerplaten
van alle wagens lezen die voorbijrijden. De gegevens worden vergeleken, verwerkt en zijn een handig hulpmiddel in de strijd tegen rondtrekkende dadergroepen en inbrekers.
Bij 22,8 % van de raadplegingen leverde het systeem elementen op die konden leiden tot het oplossen van een misdrijf of tot het aanreiken van essentiële informatie in het onderzoek.
Meer info jaarverslag 2019: https://www.politie.be/5416/ https://www.facebook.com/polzonepuy
zie onze politiezone

