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Politiezone regio Puyenbroeck 

‘Samen voor veiligheid!’ 

juni 2020: 1 inbraakpoging  
 
Overzicht per straat: Zevestraat          1         
 
De poging was bij een sportinfrastructuur, de deur werd geforceerd. 

Fraudeurs elektriciteitsmaatschappij 
 

Begin september belden twee mannen aan bij een woning en verklaarden 
aan de bewoonster dat ze van de elektriciteitsmaatschappij waren. Zij 
controleerden de elektriciteitsmeter en maakte de dame wijs dat ze nog 
maar enkele dagen elektriciteit zou hebben. De mannen probeerden haar 
een betaling afhandig te maken, maar dat ging gelukkig niet door. 
 
Nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit,..) vragen nooit om een directe betaling en zeker niet 
in cash. Bij twijfel laat je best niemand binnen, vraag je steeds hun legitimatiekaart of bel je eerst 
naar de nutsmaatschappij ter bevestiging of er meteropnames of werken zijn.  
 

Diefstal en vernietiging in tuin woning Lobos 
 

Tijdens de nacht van vrijdag 28 naar zaterdag 29/8 werd er een betonnen eend gestolen uit de tuin 
bij een woning aan de Boskapellaan. Er werd ook een boompje aan de straatkant vernield door het 
omver te trekken. 
 

juli 2020: 3 inbraken en 4 pogingen  
 

Overzicht per straat:    
                    Persijzerstraat  1         
Bedrijvenlaan        1 Heistraat           1  
Hijfte-center        1 Hoekstraat        1 

Meerhout                  1 Pachtgoed         1 
 
Er was 1 inbraak bij een bedrijf, de 6 andere feiten werden bij 
privéwoningen gepleegd.  
 

De meeste inbraken werden gepleegd tijdens de afwezigheid van 
de bewoners. Bij 2 feiten waren  de bewoners aanwezig of kwa-
men thuis en hebben de dader(s) de vlucht genomen.   

 
Hoofdzakelijk werd een deur of een (schuif)raam opengewron-

gen om de woning te kunnen betreden. 

Augustus 2020: 2 inbraakpogingen  
Overzicht per straat:  

Krommendonck         1         Ruilare 1 
 
Hierbij poogde men de deur te forceren bij een woning en een bijgebouw.  
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Dader opgepakt  
 

Op 23 juli kreeg onze Politiezone omstreeks 
7u. 57 een oproep binnen dat er iemand 
binnengedrongen was in een woning te 
Lochristi. De bewoners van de woning kon-
den de man op heterdaad betrappen waar-
door hij in een nabijgelegen maïsveld weg-
vluchtte. De politie was snel ter plaatse en 
kon het desbetreffende maïsveld omsinge-
len. Met behulp van de politiehelikopter kon 
de dader gelokaliseerd en gearresteerd wor-

den rond 9 uur. Bij fouille van de verdachte 
werd er geld aangetroffen. Het gaat om een 
42-jarige man woonachtig te Antwerpen. 
Op vordering van het parket Oost-
Vlaanderen werd de man voorgeleid voor de 
onderzoeksrechter in Gent. 

************************************** 

Op woensdag 19 augustus omstreeks 11u.20 
betrapten de bewoners van een woning uit 
de Tulpenlaan te Wachtebeke twee inbre-
kers. Deze hadden zich via het keukenraam 

toegang verschaft tot de woning. 

Verschillende interventieploegen van de Po-
litiezone Regio Puyenbroeck, bijgestaan 
door een interventieploeg van de politiezo-
ne Assenede-Evergem, deden onmiddellijk 
nazicht in de directe omgeving van de fei-
ten. Amper tien minuten na de melding 
werd een verdacht Frans voertuig onder-
schept ter hoogte van het centrum van 
Zaffelare. De twee inzittenden werden van 
hun vrijheid beroofd. Het betreft een 23-
jarige man en een 18-jarige vrouw van Ar-
gentijnse nationaliteit. Het Parket Oost-

Vlaanderen werd in kennis gesteld van de 
feiten en arresteerde de beide verdachten 
met het oog op verder onderzoek. 

De politiediensten werden verwittigd van 
gelijkaardige feiten in Krommendonck te 
Zaffelare. Een bewoner betrapte er dezelfde 
twee verdachten die de vlucht namen door 
over een hek te klauteren.    
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Verantwoordelijke uitgever:   
Ivan Buyle       BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker 
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
        

binlo@telenet.be                      www.binlo.be 

Valse berichten sociale media of via sms  
 

Opgelet! De laatste tijd krijgt de politie veel aan-
giftes binnen van mensen die opgelicht zijn door 
valse sms'jes die zogezegd afkomstig zijn van 
hun bank. Laat je niet vangen! Klik niet op de 
links in het bericht en verwijder het meteen.  

Deze berichten vragen vaak dringende actie: uw 
bankkaart wordt geblokkeerd door de bank of 
door cardstop, … u moet snel reageren door op 
de bijgevoegde link te klikken. DOE DIT NIET!  

Geef deze info ook aan mensen in je omgeving 

die misschien minder vlot werken of kennis heb-
ben van de sociale media en hierdoor vaak mak-
kelijke slachtoffers zijn voor deze oplichters.      

Meer info:  www.stat.federalepolitie.be 

mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/
http://www.stat.federalepolitie.be
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Geef inbrekers geen kans     

De beveiliging van je woning moet niet te veel kosten 

Dat de beveiliging van je woning veel moet kosten is niet waar! Met enkele 

eenvoudige maatregelen maak je het inbrekers al heel wat moeilijker. Pas ze 

toe in onderstaande volgorde: 

 

Organisatorische maatregelen 
 

Goede gewoonten aanleren = eenvoudig en goedkoop 
 

Sluit je woning goed af bij je vertrek. Geef je huis een bewoonde 

indruk wanneer je er niet bent. En laat je sleutels nooit rond-

slingeren.  

Het zijn kleine gewoonten waarmee je de eerste en belangrijke 

stap zet naar een goed beveiligde woning. Alleen: je mag ze 

niet vergeten! 

 

Bouwkundige/fysieke maatregelen 
 

Maak het inbrekers moeilijk! 

 
Verstevig je ramen en deuren met stevige sloten en in- 

braakwerend glas. Die vind je in zowat alle maten en gewich-

ten. Weet je niet wat je moet kiezen? Vraag dan gratis advies 

aan je diefstalpreventieadviseur (meer info: zie website politie)  

 

Elektronische maatregelen 
 

Niemand komt ongezien in je woning 

 
Elektronische beveiligingssystemen voorkomen niet dat inbre-

kers je woning binnendringen. Wel zorgen ze ervoor dat jij ze 

sneller opmerkt. Zo hebben ze minder tijd om naar waardevolle 

voorwerpen te zoeken. Elektronische beveiliging is dus een 

belangrijke aanvullende maatregel. Naast je organisatorische 

en bouwkundige initiatieven. 

 
Investeren in nieuwe sloten of camerabewaking heeft géén zin als je je ra- 

men en deuren wagenwijd openzet. Begin dus bij stap 1! 

1 

2 

3 
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Beveiliging je woning optimaal 

Verstevigen van je deur? Dat doe je zo: 
 

Een deur die flink wat weerstand biedt, moet gemaakt zijn van stevig materiaal, en uit-

gerust zijn met een veiligheidsslot A en veiligheidsbeslag (langschild B of  rozet C )  met 

kerntrekbeveiliging. Laat de deur verankeren in de muur door een vakman.  

Opgelet: met maar één maatregel bescherm je je huis nog niet totaal. Breng dus alle zwak-

ke punten in kaart en beveilig ze correct. Weet je niet hoe daaraan te beginnen? Vraag raad 

aan de diefstalpreventieadviseur in jouw buurt. 

NIET DOEN! 
• Leg geen reservesleutels in je brievenbus. 

• Verstop je sleutels nooit onder de deurmat of in een bloempot! Vertrouw ze 

toe aan een betrouwbare buurman. 

• Laat je autosleutels niet rondslingeren. Inbrekers stelen niet alleen je in- 

boedel, maar gaan ook met je auto aan de haal. 

• Hang geen naam- en adreslabels aan je sleutelbos. Een dief die hem in han-

den krijgt, weet meteen waar je woont. 

 DOEN! 
• Doe je deuren altijd op slot, ook als je maar even weg bent! Dieven gaan 

met een haakje door bv. de brievenbus en bedienen zo de deurkruk om bin-

nen te geraken. De enige remedie hiertegen: deuren volledig op slot draai-

en en de sleutel eraf halen! 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 
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Voorzie de buitendeuren van een meerpunt- 
sluiting met minstens drie sluitpunten. En 
kies voor nachtschoten van minimaal 2 cm 
lang.  
 
Cilinders die meer dan 2 mm uitsteken vormen 

een potentieel inbraakrisico. Zorg daarom voor 

een stevige cilinderbescherming (langschild of rozet) en 

bevestig de schroeven in de deur, zonder zichtbare 

schroeven aan de buitenzijde. Zo steken de cilinders 

niet uit aan de buitenzijde en kan de dief ze niet afbre-

ken of uitboren. 

 
Kies voor een veiligheids-

cilinder met vei-
ligheidskaart. Een veiligheids-

cilinder voorkomt dat de dief het 
slot uit boort. De veiligheids-

kaart verhindert dat ie-
mand je sleutel laat     

namaken. 
 

 

Heb je geen veiligheids-           

slot? Plaats dan een opbouw-

slot om extra weerstand te 

bieden. 

 

 

Wil je verhinderen dat een dief jouw 

nachtschoot bedient of afbreekt? Kies 

dan voor een sluitplaat (op het ko-

zijn) of voor een sluitkom (in het ko-

zijn) mét lange schroeven. 
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Controleer altijd wie er bij je aanbelt. Kun je 
de bezoeker niet zien door het raam? Instal-
leer dan een kierstandhouder of een deur-
spion. wat meer kosten? Opteer dan voor 
parlofoon of videofoon. 
 

Kamp je met een grote 

speling tussen de deur en 

de deurlijst? Plaats dan 

een metalen beveili-

gingsstrip. Die belet dat 

de dief de deur open-

breekt met een schroe-

vendraaier of koevoet. 

 

 
Installeer dievenklau-
wen: die voorkomen dat 
de inbreker jouw deur uit 
zijn scharnieren heft. 

Zeker nuttig als je 

deur naar buiten 

opendraait. 

 

Gebruik je jouw ach-

terdeur maar weinig? 

Kies dan voor een hal-

ve cilinder aan de 

binnenkant van de 

deur, en een blinde af- 

werkingsplaat aan de 

buitenkant. 

 

 


