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Donkere dagen komen er aan ! 

In onze politiezone moeten we een lichte stijging van het aantal inbraken noteren.  
Vorige week woensdag 9 oktober waren inbrekers aan het werk in de Theo Verellenlaan te 
Gooreind. Daar werd omstreeks 18u vastgesteld dat er onder meer een ladder was gestolen. 
Diezelfde dag stelden onze diensten een inbraak vast in de Waterdreef. Daar verschaften de 
daders zich in de loop van de dag toegang tot de woning via een dakraam. 
Vrijdag 11 oktober omstreeks 10u15 werd BIN-Braken opgestart. Bewoners van de 
Loenhoutsesteenweg maakten melding van een inbraak die even voordien bij hen was 
gebeurd. De daders konden niet meer worden aangetroffen. Ongeveer gelijktijdig werd ook 
BIN sporthal opgestart naar aanleiding van een inbraak in de Kloosterstraat te Wuustwezel. 
Daar was een persoon weggevlucht nadat hij was betrapt. Het ging over een iets wat oudere 
man met een sportieve trui en een grijze kap. Hij vluchtte weg met een personenwagen met 
Nederlandse nummerplaat. Uit het onderzoek bleek later dat dit voertuig op 9 oktober 
gestolen werd in Nederland. 
Ook op zaterdag 12 oktober waren er daders actief in Wuustwezel. Tijdens deze nacht werd 
een inbraak vastgesteld in de Kruisdreef. Een deur werd opengebroken om toegang tot de 
woning te verkrijgen.  In de loop van zaterdag, rond 18u30, werden vaststellingen gedaan na 
een inbraak in een woning in het Geleeg te Gooreind. De daders verschaften zich toegang tot 
de woning via een raam. 
Preventie: 
Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak.  Zorg er daarom voor 
dat uw woning 's avonds verlicht is. Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan 
tijdens de donkere maanden. Hierna een aantal preventieve tips: 

 Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de 
verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens 
uw leefpatroon. 

 Installeer verlichting  met bewegingsdetectie rond uw woning. 
 Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even. 
 Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.  
 Geef uw woning een bewoonde indruk. 
 Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren die een inbraak kunnen 

vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuis af met een sleutel. 
 Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's, 

videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.  
 Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis. 

 Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen 
onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van onze 
lokale politiezone 03/620.29.29. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een 
verdachte wagen en geef dit door aan de politie. 

 



 
 

Vals briefje van 50 euro uitgegeven in Essen. 

In een frituur in Essen-centrum probeerde een Nederlander, volledig in het zwart gekleed 
met een opvallende oorbel, te betalen met een vals briefje van 50 euro. Bij de uitbaatster 
dring het door dat het om een vals briefje ging, om die reden nam ze het briefje dan ook niet 
aan.  Daarop verdween de dader. Bin Kammenstraat en omgeving werd nog opgestart om 
mee uit te zien naar deze persoon. De feiten deze zich voor op zondag 12 oktober omstreeks 
het middaguur. 

 
 
Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens 
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout 
Tel: 03/620.29.29 
Wil je ons mailen: 
info@pzgrens.be 
Meer nieuws over de Lokale politiezone Grens vindt je ook op onze website:  

www.pzgrens.be 
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