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Resultaten april – mei - juni 2018
Beste BIN en BINZ-leden te Denderleeuw
Hierbij de nieuwsbrief van de maand april, mei en juni 2018.
Inbraken
HAALTERT
April
Voor de maand april hebben wij geen meldingen van woninginbraken!!

Mei
•
•

Stationsstraat
Stationsstraat

op 19/05/2018 omstreeks 01.22 uur
op 18/05/2018 omstreeks 00.30 uur

effectief
poging

Juni
Voor de maand junil hebben wij geen meldingen van woninginbraken!!

Aandachtspunten i.v.m. inbraken/diefstallen
Hierbij de manieren waarop werd ingebroken:
•

•

Daders begeven zich vermoedelijk via de achterzijde langs de aangrenzende weides. Dader(s) nemen een ladder en plaatsen
deze tegen de voorgevel van de woning alwaar zij zich een toegang verschaffen via een openstaand raam op de eerste
verdieping.
Dader(s) klimmen over de omheining en begeven zich korter naar de woning.
Dader(s) doen nazicht door middel van zaklampen in de woning. De dader(s) schijnen van buiten de woning in de woning
voor onbekende reden.

Verstuurde codes
HAALTERT
Er waren geen meldingen in Haaltert voor de maand april, mei en juni 2018.
Bij een onmiddellijke melding aan onze diensten is de kans reëel is dat wij de verdachten nog kunnen aantreffen. Zie hierboven als
voorbeeld. Dus, aarzel niet indien jullie verdachte gedragingen zien maar bel ONMIDDELLIJK de 101.
Na een code rood is alle info nuttig om de daders op te sporen. Daarom vragen wij om via de dienst 101 zo vlug mogelijk alle verdachte
gedragingen te melden, ook nadat jullie een code rood hebben ontvangen (vb. zien weglopen van personen in bepaalde richting, gegevens van
een voertuig enz.).

INLICHTINGEN
De zomer heeft zijn intrede gedaan en velen onder ons zien al uit naar de verlofperiode waarbij mogelijks een vakantie gepland staat.

Weet dat jullie gratis vakantietoezicht kunnen aanvragen via onze politiediensten. Doe dit tijdig!

Wij bieden ook vakantietoezicht aan. Daarbij komen wij dagelijks langs uw woning en verwittigen u bij verdachte zaken.
Gemakkelijk aan te vragen via de website http://www.lokalepolitie.be/5439 of bij de lokale politie.

Uw bijdrage is steeds welkom
De politie is verantwoordelijk voor de communicatie in de BIN’s. Ze stelt de code rood en code groen op en stelt maandelijks een
nieuwsbrief op. Daarom vragen wij om berichten in naam van een BIN, eerst voor te leggen aan politie.
Items die nuttig zijn om te delen mag u steeds overmaken naar het algemeen e-mailadres van de politiezone:
pz.denderleeuwhaaltert@police.belgium.eu

