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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!’ 

DANK U ROGER!!! 
 

In het voorjaar van 2000 waren er veel inbraken in 2 wijken, namelijk in de Molenberglaan in Beervel-
de en Vaarlaars in Lochristi. Om diefstallen te voorkomen werd er door de toenmalige rijkswacht een 
infovergadering ingericht om een Buurt Informatie Netwerk of BIN voor te stellen omdat dit reeds suc-
cesvol werkte in de Westhoek en de Vlaamse Ardennen.   
 

Eén van de initiatiefnemers en voortrekker van de BIN-werking in Beervelde was Roger Masselis uit de 
wijk Molenberglaan om zo het toenemend aantal woninginbraken in zijn buurt tegen te gaan. 
Hierdoor ontstond een samenwerking tussen de bewoners, de politie/rijkswacht en de gemeente waar-
bij Roger de BIN-coördinator voor zijn BIN Molenberglaan werd om dit uit te bouwen. 
Op korte tijd had hij bijna 90 % van zijn wijkbewoners geëngageerd voor deelname aan het BIN om 
samen te zorgen voor een veilige wijk en de strijd tegen de inbraken. 
 

Er werden op korte tijd heel wat resultaten geboekt: enkele daders van meer dan 50 inbraken werden 

opgepakt en opgesloten in de gevangenis, het aantal inbraken zakte enorm, de bewoners voelden zich 
veiliger in hun wijk, de woningen werden beter beveiligd, er werd aan preventie gedaan,…. 
 

Roger heeft bijna 20 jaar de BIN Molenberglaan geleid met veel inzet, gedrevenheid, enthousiasme,… 
met steeds een grote bezorgdheid voor de algemene veiligheid in zijn wijk. De aanwezigheid van de E 
17 met vaak rondtrekkende bendes die Beervelde een bezoekje brachten, heeft voor meerdere telefoon-
tjes gezorgd met Bin-berichten vaak midden in de nacht. Door deze telefonische berichten werd de gan-
se buurt verwittigd van inbraken, was men waakzaam, werd er nuttige info over de daders doorgege-
ven aan de politie en zorgde men zo voor een sterk dalende trend van het aantal diefstallen. 
 

Met pijn in het hart, hebben Roger en zijn vrouw Liliane beslist om hun geboortedorp te verlaten. Ze 

zullen, in het najaar, hun woning verlaten om in een appartement te gaan wonen buiten onze gemeen-
te.  
 

Namens de BIN-leden uit zijn wijk, alle BIN(mede)-coördinatoren, de politiezone Puyenbroeck en het 
gemeentebestuur willen we Roger een hele DIKKE MERCI geven voor zijn jarenlange vrijwillige inzet 
voor het BIN Molenberglaan. Tevens een welgemeende hartelijke DANK voor zijn jarenlange actieve 
medewerking om groot-Lochristi veiliger te maken door zijn bezorgdheid om een veilige buurt en zijn 
positieve inbreng in de BIN-werking door nieuwe ideeën, goede opvolging en bijsturing, zijn ervaring, 

zijn wil om de inbraken een halt toe te roepen, … 
 

Hij heeft door zijn ijver en wilskracht er voor gezorgd dat het aantal inbraken en inbraakpogingen 

spectaculair daalde in zijn wijk BIN Molenberglaan, in Beervelde, in onze ganse gemeente en hij heeft 

steeds gehamerd op de nood aan preventie en het vaak toepassen van eenvoudige tips en hulpmiddelen 

om uw woning veiliger te maken en zo inbraken te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

mei 2020: 3 inbraken en 2 pogingen  
 

Berluyck          1        Boekweitlaan       1                 
Ganzenhof        1        Pelikaanweg        1 
Ommegangstraat      1        
Alle inbraken zijn in woningen gepleegd. 
De woningen werden meestal betreden via een 

raam of schuifraam, er werd ook een cilinder uit-
geboord om zo toegang tot de woning te krijgen.  
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Verdachten poging diefstal met wapen gevat 
 

Op 24 juni omstreeks 1u. 15 werd een man te Beervelde bedreigd in de garage van een wo-
ning. Tijdens het uitvoeren van enkele klusjes werd het slachtoffer plots bedreigd door twee ge-
maskerde verdachten die in het bezit waren van een handvuurwapen. De gemaskerde verdachten 
namen echter zonder buit te voet de vlucht. Een uitgebreide patrouille leverde geen resultaat op. 

Tijdens het plegen van nieuwe feiten te Sint-Amandsberg in de nacht van 26 op 27 juni, kon de po-
litiezone Gent naar aanleiding van verder onderzoek drie verdachten in kaart brengen. Het gaat om 
een 44-jarige man en 2 minderjarigen, allen woonachtig te Lochristi. De meerderjarige verdachte 
werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Gent. 
De man werd aangehouden. De twee minderjarige verdachten werden beiden geplaatst in een ge-
sloten jeugdinstelling  

Controleactie transmigranten Beervelde 

 

Er werd dinsdagavond 23 juni een gecoördineerde actie georganiseerd door de Federale en Lo-
kale politie. Dit werd gedaan in het kader rond transmigratie, een actiepunt in ons zonaal vei-
ligheidsplan. De Politiezone Regio Puyenbroeck kreeg hierbij steun van de collega’s van de po-
litiezones Lokeren, Wetteren-Laarne-Wichelen, Gent, de Federale Politie, Securail en de dienst 
vreemdelingenzaken. 

In de nacht van dinsdag op woensdag werd er een actie georganiseerd waarbij ondermeer de 
treinen met bestemming Beervelde werden gecontroleerd. Tijdens deze actie werden er in to-
taal 41 transmigranten bestuurlijk van hun vrijheid beroofd. 9 personen werden van hun vrij-

heid beroofd bij het verlaten van het station van Kwatrecht richting snelwegparking Wetteren. 

Vervolgens werden er nog groepjes van respectievelijk 5 en 27 transmigranten op de trein 

richting Beervelde gearresteerd.  

“Onze politiezone heeft dagelijks af te rekenen met transmigranten die vanuit Brussel via de 
spoorwegverbindingen naar het station van Beervelde reizen om vervolgens de nabijgelegen 

snelwegparking langs de E17 te Beervelde/Kalken te bereiken. Op deze parking zoeken ze naar 

een vrachtwagen waarvan ze vermoeden dat hij zich richting Engeland zal begeven. “Het poli-
tiecollege en de politieraad hebben reeds herhaaldelijk aan de hogere overheden gevraagd om 
dit met een geïntegreerde aanpak te proberen beheersen.”, zegt Koen Van Poucke, Korpschef 

van de politiezone Regio Puyenbroeck. 

In het nieuw zonaal veiligheidsplan van de politie is “transmigratie” als een van de actiepun-
ten opgenomen. Hiervoor worden ontradende patrouilles uitgevoerd. Er wordt daarbij inten-
sief samengewerkt met gemeentelijke diensten, intercommunales en het Agentschap Wegen en 
Verkeer om de verschillende sluikstorten op te ruimen. Dit vraagt een grote inspanning van de 
betrokken diensten. Met het mooie weer van de laatste weken nemen de gevolgen van de sluik-

storten grotere proporties aan. We willen daarnaast ook alertheid vragen van omwonenden om 

verdachte personen en/of handelingen te blijven melden via het nummer 101.” 
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Geniet van een zorgeloze vakantie 
 geef uw verblijfsadres en een telefoonnummer aan familie  

 Schakel eventueel uw vaste telefoon door naar uw GSM   

 zeg alleen aan personen die u echt vertrouwt wanneer u op vakantie gaat en voor hoelang 

 meld aan uw buur wie hij kan contacteren bij problemen en “hoe en waar” uzelf bereikbaar bent  

 

 Besteed aandacht aan het etiket aan uw bagage, dit kan vaak door iedereen gelezen worden    

 houd uw bagage voortdurend in het oog en draag uw handtas gesloten 

 portefeuilles, gsm, fototoestel zijn vaak het doelwit van dieven 

 

 zorg voor geldige identiteits– en reisdocumenten; ook voor de kinderen (KidsID) 

 neem ook copies mee van identiteitskaart, rijbewijs, bankkaart, …       

 bel bij diefstal van uw bankkaart onmiddellijk CARD STOP 070 344 344 (in België) of + 32 70 344 

344 (vanuit het buitenland) 

 

 wees alert voor zakkenrollers of onbekenden die u aanspreken of verdachte verkopers vooral op 

plaatsen waar veel volk is: winkelstraten, markten, toeristische trekpleisters,...  

 laat ook geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter in uw auto 

 parkeer liefst op plaatsen waar er sociale controle is   

 neem niet te veel contant geld mee 

 

Aanvraag vakantietoezicht 

 De politie biedt U gratis vakantietoezicht aan tijdens uw afwezigheid 

 De politie doet overdag, ‘s nachts en in het weekend op onregelmatige tijdstippen controle van uw 

woning  

 U registreert zich via Police-on-Web of vult een aanvraagformulier in en mailt naar de politie via  

pz.regiopuyenbroeck@police.belgium.eu of u drukt het af en bezorgt het aan het onthaal: Dekenij-

straat 3 te Lochristi  

 Toezicht mogelijk vanaf 2 dagen tot 1 maand 

 

Uw vakantie op sociale media 

 

  let op bij het verspreiden van uw vakantieplannen en periode via sociale media zoals Facebook,….  

 aan iedereen verkondigen van wanneer tot wanneer u op reis gaat en dit samen met uw naam, 

adres,… vermelden, is niet aan te raden  

 vaak geeft ook uw e-mail en uw voice-mail nuttige info over uw reis   

 zet geen adresgegevens in een automatische antwoordmail bij uw vakantie  

 een vakantieweblog of info via Twitter geeft (teveel) nuttige informatie over uw afwezigheid of 

verblijf in het buitenland    
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Veilige vakantie = uw woning goed afsluiten + een bewoonde indruk geven 

 
  

 beveilig uw woning met goede sloten en grendels 

 sluit alle ramen en deuren, tuinhuis, garage,...  

 laat geen ladders, gereedschap, tuintafels,…. in uw tuin staan  

 laat geen sleutels op de sloten  

 laat uw rolluiken tijdens de dag nooit volledig naar beneden 

 

 geen volle brievenbus 

 zorg voor automatische verlichting  

 vraag uw buren om de nodige sociale controle   

 verlaat uw woning langs de deur of poort met de meeste sociale controle  

 activeer uw alarmsysteem en informeer de contactpersoon/alarmcentrale over uw vertrek 

 

 geef uw woning een bewoonde indruk   

 laat uw gras maaien en de bloemen water  geven 

 af en toe eens op uw oprit een wagen plaatsen  

 zorg voor licht in huis op verschillende plaatsen en verschillende tijdstippen  

 vraag iemand voor het openen/sluiten van gordijnen en/of rolluiken 

 

 zet tweewielers binnen  

 alle achtergebleven voertuigen zijn slotvast 

 schakel zoveel mogelijk alle elektrische apparaten uit  

 geef de niet-gebruikte (huis)sleutels aan een vertrouwenspersoon 

 uw woning is geen uitstalraam, geen waardevolle voorwerpen zichtbaar   

 

 verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen : laptop, gsm, gps,…  

 berg waardevolle goederen (juwelen, geld, …) op in een kluis of geef ze in bewaring bij een ver-

trouwenspersoon 

 zet geen bericht van uw afwezigheid op uw voicemail  

 Laat geen briefjes achter op de deur  

BIN Lochristi en de politiezone Regio Puyenbroeck 
wensen u  

alvast een zorgeloze en deugddoende vakantie toe! 

 

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

binlo@telenet.be                      www.binlo.be 

mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/

