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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!’ 

Verdachte opgepakt te Wachtebeke 

  
Op 14/11 iets voor middernacht werd een bewoonster uit  
de Ramonshoek te Wachtebeke opgeschrikt door een inbraak in  
haar voertuig. De verdachte, een man, zette het op een lopen   
toen hij betrapt werd. Er werd een telefonisch BIN bericht verstuurd naar aanleiding van deze feiten.  
Uit verder nazicht bleek dat er goederen gestolen werden uit de woning.  

De politie deed uitvoerig patrouille in de onmiddellijke omgeving van de feiten. Na een sweeping van de nabijgele-                       
gen weilanden kon een verdachte gevat worden. 
Het betreft een 34-jarige man van Engelse natio-
naliteit. De verdachte bleek in het bezit te zijn 
van het gestolen materiaal. Het Parket Oost-
Vlaanderen werd in kennis gesteld van de feiten. 
Deze besliste om betrokkene te arresteren in 
het kader van het verder onderzoek. 

oktober 2020: 1 effectieve inbraak en 1 inbraakpoging  
 

Overzicht per straat:    
                     
Voordestraat        1  
Oude Veldstraat        1  
 
De 2 feiten werden bij privé-woningen gepleegd. 
 
De daders hebben meerdere hindernissen overwonnen om de woning te 
betreden: door een haag, forceren deuren en raam. 
Ze handelden tijdens de afwezigheid van de bewoners en haalden alles          

overhoop bij het doorzoeken van de woning. 

november 2020:  
1 effectieve inbraak   
 

Overzicht per straat:   Zavel   1  

Verantwoordelijke uitgever:   
 

Ivan Buyle  (BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker) 
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
        

binlo@telenet.be                      www.binlo.be 

We wensen jullie fijne warme Kerstdagen  
en een zorgeloos en gezond 2021  

met veel liefde voor elkaar!  

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

verdachte personen en voertuigen via het 

nummer 101!  

Noteer zoveel mogelijk informatie 

(nummerplaten, persoonsbeschrijving,..)  

Het wordt donker: 

• sluit gordijnen 

• laat rolluiken zo goed 

als volledig naar bene-

den 

• maak licht  

(vb. via tijdschakelaar) 

Avondinbraken 

 

Tijdens de donkere maanden van het jaar, krijgt de politie opnieuw af te rekenen met een jaarlijks terugkerend fe-
nomeen: de avondinbraken. Zoals elk jaar stellen wij ook nu weer een stijging van het aantal inbraken vast in het 
ganse land, inbraken die steevast in de loop van de vooravond worden gepleegd.  
 
Waarom wordt er nu juist in een bepaalde woning ingebroken en niet die er naast? Wel, ook inbrekers bereiden 
zich voor alvorens hun slag te slaan, houden een voorverkenning en kiezen welbewust hun doelwit uit. 
 
Hoe de kans verkleinen dat uw woning als doelwit wordt uitgekozen? Eenvoudig: we moeten de woning een be-
woonde indruk geven! 
 
Wanneer men bij valavond of de eerste donkere uren van de avond op de woningen let dan springen de potentiële 
doelwitten dadelijk in het oog: 

 Woningen waarvan de rolluiken omhoog zijn, de gordijnen geopend en nergens een licht te zien is; woningen 

met andere woorden waarvan u in een oogopslag ziet dat er niemand thuis is. 
 

 Woningen met fel verlichte woonkamers waarbij u van ver ziet welke waardevolle voorwerpen aanwezig zijn 

(flatscreen aan de muur, elektronica op de kast, …) vormen mogelijk een toekomstig doelwit. 
 
Enkele tips om de kans op inbraak in een woning te verkleinen: 
 

Het wordt donker: Sluit de gordijnen en/of laat de rolluiken naar beneden. Uw woonkamer is geen etalage van 
waardevolle voorwerpen 

 
U vertrekt bij valavond: Zorg voor een bewoonde indruk, laat de woning niet donker achter. Waar licht brandt, 

maar geen doorkijk is, zullen potentiële daders minder vlug toeslaan 
 
U komt pas bij donker thuis: Spreek een buurman/vrouw aan die eventuele onregelmatigheden in de gaten 

houdt en bij onraad de politie kan verwittigen en doe hetzelfde voor hen; werk met tijdschakelaars zodat er 
bij valavond toch ergens een licht begint te branden. 

 
Zorg er dan ook voor dat de woning rondom goed verlicht is waarbij vooral de achterzijde een gekende 

‘zwakke’ plek is. 
 
Zorg voor goede sloten die inbrekers automatisch afschrikken 
  

Inbrekers vrezen LICHT, vrezen LAWAAI en vrezen LANG WERK 

VOORKOM  

AVONDINBRAKEN 

 

GEEF uw WONING 

een BEWOONDE  

INDRUK! 


