OKTOBER
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!’

september 2020: 2 inbraken en 1 inbraakpoging
Overzicht per straat:
Beeweg
Kapelstraat

1
1

Dorpsstraat

1

De 3 inbraken werden bij een woning gepleegd.
De daders hebben de woning betreden door een slot te forceren, een
raam open te breken en door valse sleutels te gebruiken.
Bij 1 woning waren de bewoners thuis tijdens de inbraak.
Op 1 plaats was er 1 dader en deze nam de vlucht met een fiets.

Verdachten winkeldiefstallen gearresteerd
Op zondag 25 oktober werd de politie opgeroepen voor een diefstal door twee verdachten in een
plantenzaak aan de Antwerpse Steenweg te Lochristi.

Toen de politie ter plaatse kwam konden zij het verdachte voertuig met een mannelijke inzittende
aantreffen. De vrouw werd aan een andere winkel aan de Antwerpse steenweg aangetroffen. Tijdens een doorzoeking in het voertuig werd er kledij teruggevonden die gestolen bleek te zijn uit
een kledingszaak die zich eveneens op de Antwerpse Steenweg bevindt. De verdachten, een 56jarige man en een 38-jarige vrouw uit Gent zijn beiden reeds gekend bij de politie en het parket.
Één van de verdachten bleek in het bezit te zijn van
een verboden wapen en hun voertuig bleek niet
meer geldig verzekerd. Het werd in de klem gezet.
Beiden werden gearresteerd in opdracht van het
Parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent.

Gestolen werkmateriaal terug bezorgd
aan eigenaar
Op 25/09/2020 ontdekte een bewoner van de Dorpstraat in Lochristi dat er tijdens bouwwerkzaamheden aan zijn huis werkmateriaal was ontvreemd.
Na onderzoek werden er reeds twee verdachten opgepakt en verhoord. Het gestolen werkmateriaal
werd grotendeels teruggevonden en aan de eigenaar
teruggegeven.
Verantwoordelijke uitgever:
Ivan Buyle
BIN-coördinator VaarlaarsLieskensakker
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi
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Ramen: verraden vaak of je al dan niet thuis bent

DOEN!
•

Vergrendel je ramen. Ga je op stap? Sluit dan alle ramen – ook die van het toilet en de
garage.

NIET DOEN!

. Leg kostbare voorwerpen niet op plaatsen die men door het raam ziet.
• Laat geen voorwerpen rondslingeren die de dief kan gebruiken als klimmateriaal
naar jouw ramen zoals een stapel houtblokken, ladders en tuinmeubelen.
• Ben je niet thuis? Laat je ramen dan zeker niet open in een kantelstand.
• Laat geen sleutels op je raamsloten zitten, zeker niet als de dief die van buitenaf ziet.
Anders moedig je hem aan om het raam in te slaan, of een gaatje te boren in de stijl
ter hoogte van de kruk. Langs die smalle opening geraakt hij gemakkelijk bij het slot.
Bewaar je sleutels dus op een veilige plaats!

Je ramen verstevigen? Dat doe je zo:
Plaats opbouwsloten C op het frame van je ramen. Als die goed zichtbaar
zijn, ontmoedigen ze de inbreker. Vergeet natuurlijk niet om de sleutels
eraf te halen!
Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor gelijksluitende sloten. Zo open
je al je raamkrukken- en sloten met één sleutel.

C
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Plaats je binnenkort nieuwe ramen? Verstevig ze zo:
Kies voor gelaagd glas. Dat is moeilijk in te slaan en vormt voor de inbreker een extra hindernis.

Voorzie voldoende paddenstoelnokken. Ze
beletten dat de dief de ruimte tussen het
raam en het kader als hefboom gebruikt
en zo het raam manipuleert.

C

Ga voor vergrendelbare raamkrukken.
Let erop dat het raamkader stevig verankerd zit in het
metselwerk.
Vraag je bij de aankoop van ramen af of ze open en dicht
moeten kunnen. Is dat niet nodig? Dan kies je het best
voor vaste exemplaren.
Tip: Kies voor kwaliteitsvolle producten die voldoen aan de Europese
normen ‘1627-1630’ (minimale weerstandsklasse 2).

