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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!’ 

juni 2021:  5 effectieve inbraak   
      2 inbraakpogingen  
 

Overzicht per straat:    
 Denen          3           Lozenboer 2    
Antwerpsesteenweg     1  Palingstraat 1 
 

Er waren 3 inbraken/pogingen bij een privéwoning, 3 diefstallen 
in een winkel en 1 feit bij een horecazaak. 
Vijf inbraken werden kort na elkaar gepleegd eind juni. 
 
Er werd via een deur of poort het gebouw betreden waarbij het 
slot geforceerd werd. 

 
Juli 2021:  3 effectieve inbraken 
 
Overzicht per straat:    
 Antwerpsesteenweg     1  Koning Albertlaan 1 
Oude Veldstraat         1 
 

Bij privéwoningen werden 2 feiten gepleegd en er was 1 inbraak in 
een winkel. 
 

Daders opgepakt van overval in winkel 
 
Op 15 augustus werd een medewerkster van een binnenspeeltuin 
in Lochristi het slachtoffer van een diefstal met geweld. Na slui-
tingstijd werd de nog aanwezige bediende onder bedreiging ver-
plicht om geld uit de kassa te nemen. De verdachte, een gemasker-
de man volledig in het zwart gekleed, vertrok vervolgens in onbe-
kende richting. 

Verschillende patrouilles deden onmiddellijk nazicht kort na de 
feiten. De verdachte kon echter niet gevat worden. Na verder on-
derzoek, ondermeer op basis van de exploitatie van camerabeel-
den, kon de lokale politie een goeie beschrijving bekomen van de 
verdachte. Op basis van deze beschrijving kon de Politiezone Gent, 
naar aanleiding van een interventie, de link leggen met de verdach-
te van de feiten in Lochristi.  

De verdachte werd gearresteerd door de politiezone Regio Puyen-
broeck. Het betreft een 26-jarige man, woonachtig in Oostakker. 
Na verder onderzoek werd de man op vordering van het parket 
Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de Onderzoeksrechter in Gent. 
Deze besliste om de verdachte aan te houden en over te bren-
gen naar de gevangenis.  

 

 

Verantwoordelijke uitgever:   
 

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

www.binlo.be                       binlo@telenet.be                       
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10 inbraken op 4 dagen: blijf alert AUB! 
 
Tussen donderdag 16 september en zondag 19 september werden tien inbraken of inbraakpogingen vastgesteld in 
Lochristi en Moerbeke-Waas.  

Bij zes diefstallen werd het deurslot geforceerd, bij de overige vier is er sprake van inklimming. 

Op donderdag 16 september werd er ingebroken in een woning in de Toleindestraat te Lochristi, iets verderop in de-
zelfde straat werd een inbraakpoging vastgesteld.  

Op vrijdag 17 september werd een poging inbraak gemeld in de Hijftestraat te Lochristi en op zaterdag 18 september 
waren er twee inbraakpogingen en één effectieve inbraak in de Hospicestraat te Moerbeke-Waas. Op zondag 19 sep-
tember werd ingebroken in een woning in de Graslaan te Lochristi, in een woning in de Heidegrond en op twee adres-
sen in de Smalle Heerweg. 

Politiezone Regio Puyenbroeck zet anonieme patrouilles in om gerichte controles uit te voeren over het hele grondge-
bied. 

U kan zelf ook helpen door verdachte zaken, personen, voertuigen, ... onmiddellijk te melden via het nummer 101. 

 

Rijksdienst jaarlijkse vakantie: valse mails & sms berichten - let op voor phishing 
 
De RJV waarschuwt de mensen die frauduleuze sms’en en mails in naam van de instelling ontvangen. De RJV heeft het 
nodige gedaan om de valse sites te blokkeren maar er kunnen nog altijd sms’en en mails met nieuwe links circuleren. 
We vragen aan de bestemmelingen van het bericht om nooit op deze link te klikken. 
 

De RJV waarschuwt voor frauduleuze sms'en en mails die momenteel in omloop zijn. In de sms of mail wordt gevraagd 
uw rekeningnummer door te geven via een link die leidt naar een valse website van de RJV. Hierbij wordt ook ge-
vraagd uw DIGIPASS te gebruiken. Klik nooit op deze link die u ontvangt via sms! De RJV stuurt nooit sms-berichten en 
vraagt nooit om uw DIGIPASS te gebruiken. 
 

De link leidt naar een valse RJV-website. Als een persoon u opbelt om uw persoonlijke gegevens op te vragen en om 
uw DIGIPASS te gebruiken, doe dit dan zeker niet! 
Als u uw rekeningnummer wil meedelen of wijzigen, gebruik dan de online toepassing mijnvakantierekening.be of het 
online formulier op de officiële website www.rjv.fgov.be / www.rjv.be 
 
Wat moet u doen als u het slachtoffer van fraude bent: 

Indien u op de link geklikt hebt en uw persoonlijke gegevens hebt meegedeeld: 

 Contacteer uw bank en/of Cardstop op 070/344 344 als u uw bankgegevens overgemaakt hebt 

 Dien klacht in bij de politie door naar uw plaatselijk politiebureau te gaan 
 Stuur een bericht naar verdacht@safeonweb.be om de frauduleuze site snel te blokkeren  
 En meld de fraude aan een medewerkers van de dienst RJV via ons contactformulier (onderwerp: Phishing) 
 
Hoe raadpleegt u de informatie over uw vakantiegeld: 

Om de informatie over uw vakantiegeld te raadplegen, klik nooit op de links die u via sms of mail gekregen hebt. Voor 
meer veiligheid gaat u best via de officiële site van de onlinedienst van de RJV (www.mijnvakantierekening.be).  

http://www.police.be/
mailto:verdacht@safeonweb.be
https://www.rjv.fgov.be/nl/contactformulier-%E2%80%93-arbeiders-kunstenaars-studenten-en-andere
http://www.mijnvakantierekening.be/
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Enkele tips om inbraken te voorkomen 

70% van alle criminaliteit is diefstal! We stellen vast dat ongeveer 70% van de inbraken of pogingen zich voordoen aan 
de achterzijde van een woning. Jouw achterdeur en -vensters of schuifraam verdienen dan ook je volledige aandacht. 

Ook van belang is dat de potentiële inbreker al bij zijn verkenning ziet dat de woning goed beveiligd is. 85% van de in-
brekers zijn "gelegenheidsinbrekers". Dit wil zeggen dat je hem in één oogopslag moeten laten zien dat hij het moeilijk 
zal hebben. Door alle deuren en vensters langs binnen te vergrendelen ga je het hem op zijn minst moeilijk maken, 
maar doordat hij de grendels niet ziet zal hij het toch proberen. Met de braakschade als gevolg. Het is daarom zeker 
aan te bevelen om veiligheidsbeslag te voorzien aan voor- en achterdeur, maar ook die achterdeur te voorzien van een 
tweede slot dat te zien is aan de buitenzijde. 

De gewone inbreker schuwt licht, geluid en confrontatie. Hij neemt weinig tijd en geeft snel op wanneer hij ziet of 
denkt dat het langer zal duren dan hij gedacht heeft. Bij één van de vorige punten (licht, geluid, confrontatie) neemt hij 
snel de vlucht.  

Organisatorische maatregelen (kostprijs: zeer weinig, een beetje moeite) 
 

• Geen sleutels onder mat, bloempot of via koordje in brievenbus leggen 

• Geen sleutels langs binnen op buitendeuren laten zitten die men langs de buitenzijde kan zien (via het glas bvb.) 

• Je adres niet noteren op de sleutelhanger van je sleutel(bos) 

• Geen ladder onbeschermd laten liggen (hangslot eraan) 

• Geen gereedschap binnen bereik (denk zeker aan tuinhuisjes) 

• Geen berichten aan de deur dat je (even) weg bent                                                    
(ook niet op een antwoordapparaat) 

• Woning geen verlaten indruk geven: 
 Rolluiken - gordijnen - licht met tijdschakelaar 
 Auto van de buur overdag soms op oprit laten zetten 
 Brievenbus laten leegmaken 
 Gras (laten) maaien 
 Vuilzak laten buitenzetten 

• Aanplantingen laag houden - zichtbaarheid !! 

• Breng je huisnummer duidelijk zichtbaar aan op je brievenbus - dit maakt een politie of hulpinterventie sneller  

• Doe de achterzijde van je woning dicht als de deurbel gaat - dit is soms een techniek van dieven om je vooraan be-
zig te houden terwijl men achter je rug aan het stelen is 

• Hang je adresgegevens niet aan je vakantiekoffer - zowel in luchthavens als in hotels kunnen er mensen rondlopen 
die deze gegevens misbruiken. Zorg dat je adresgegevens in je koffer zitten 

• Nooit venster/deur/poort laten open staan, ook al ben je maar heel even weg. Laat je draai- kipraam nooit op kip-
stand staan. De meeste ramen hebben op deze wijze slechts één steunpunt en zijn direct te openen 

• Sluit geen binnendeuren of kasten in je woning als je niet thuis bent -dit vergroot enkel de schade 

• Registreer je kostbare voorwerpen (Registratiekaart voertuigen, registratiekaartjuwelen, registratiekaart algemeen) 

• En graveer ze indien mogelijk (check de data voor de fietsgravering) 

• Hou goede contacten met je buren - beter een goede buur dan een ver familielid 

• Praat met je buren - een losse babbel doet wonderen... 
Zorg steeds voor een telefoontoestel (liefst een GSM) in je slaapkamer dat NIET kan gesaboteerd worden vanaf een 
andere plaats (bvb. uittrekken van de stekker). Leg de belangrijke telefoonnummers van hulpdiensten bij de telefoon 

 

VERDACHTE  
SITUATIE?!  

TWIJFEL NIET,  
VERWITTIG ALTIJD  

DE POLITIE  

via het gratis  
nummer 101! 
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