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Maak je huis inbraakveilig voor de vakantie
Zomer. Vakantie. Eindelijk op reis! Je gaat er een tijdje tussenuit en je laat je dagelijkse leven
achter ... maar ook je huis. De zomervakantie is een periode waarin woninginbraken vaker
voorkomen. Maak je woning, samen met ons, klaar voor je afwezigheid. Zo kan je met een
gerust hart op reis vertrekken. Een inbraak kan je nooit helemaal uitsluiten. Maar je kan het
de inbreker wel heel wat moeilijker maken.
● Sluit alle vensters en buitendeuren af en zorg ervoor dat de sleutel niet meer aan de binnenkant
van de deur zit. De inbreker kan zo gewoon door een deur terug naar buiten, kan meer en grotere
spullen meepakken... Hij houdt namelijk rekening met hoe gemakkelijk hij opnieuw weg geraakt als
hij een huis kiest.
● De achterkant van je woning is het meest kwetsbaar . Installeer een tuinpoortje dat op slot kan,
ook al is dat maar een meter hoog. Erover springen met gestolen spullen is moeilijk. En de buren
weten ook meteen dat er iets mis is als iemand erover springt.
● Laat een bewoonde indruk achter : laat iemand je brievenbus leeg maken en het gras afrijden of
de rolluiken openen en sluiten. Gebruik ook lampen met timers.
● Verwittig ook je buren en familie en vraag zeker afwezigheidstoezicht aan bij de politie.
Daarover lees je meer verderop in dit artikel.
● Help de inbreker niet! Laat geen ladder slingeren en sluit je tuinhuis af. Inbrekers gebruiken zelfs
tuinmeubelen als opstap. Als ze zien dat die op slot liggen, weet de inbreker ook dat je ermee bezig
bent geweest. Dat schrikt af.
● Maak een inventaris op . Merk, type en serienummer zijn dikwijls niet voldoende. Zet er je
rijksregisternummer op en maak foto’s. Zo kunnen teruggevonden spullen geïdentificeerd worden.

● Wees discreet op sociale media over je vakantie.
Let ook op met antwoordapparaten en automatische e-mailberichten.
Nog meer tips vind je op de website www.besafe.be

Extra inspanningen politiezone Grens
Onze politiezone zet extra in op preventie en controle tijdens de zomermaanden. Je kan bij hen
terecht voor diefstalpreventief advies en afwezigheidstoezicht .
Voor diefstalpreventief advies maak je een afspraak met een gespecialiseerde adviseur.
Die komt gratis bij je langs om tips op maat te geven. Samen met de adviseur maak je een rondgang
door en rond je huis. Hij wijst je op mogelijke tekortkomingen of risico’s. Achteraf overloop je alles nog
even met hem. Je krijgt ook een handige brochure met tal van tips.
Diefstalpreventief advies is er niet enkel voor wanneer je op vakantie vertrekt.
Het advies is ook handig als je gaat bouwen of verbouwen . Zo weet je waarop je moet letten als
het gaat over woningveiligheid. En je kan met meer kennis onderhandelen bij leveranciers van deuren,
ramen of andere zaken die te maken hebben met de veiligheid van je woning. Ben je voor korte of
langere tijd afwezig? Dan kan je afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politiezone Grens.
Je vraagt het toezicht best digitaal aan . Dat doe je via de website of je mobiele telefoon.
Het is belangrijk dat je de aanvraag zo volledig en juist mogelijk invult.
Aanvraag gedaan en op reis vertrokken? Dan houdt de wijkinspecteur je woning extra in de gaten.
Ook de interventieploegen houden een oogje in het zeil wanneer ze geen dringende opdracht hebben.
Daarnaast krijg je, als je opnieuw thuis bent, specifieke feedback met informatie over het uitgevoerde
toezicht: er stond nog een raam open, je brievenbus werd niet leeggemaakt...
-----------------------------------------------------------

Brandstichters geklist dankzij camerabeelden
23 juni 2021
De brandstichting in het Sportpark Hemelrijk te Essen, van zaterdag 12
op zondag 13 juni
is opgelost. De politie kon twee mannen van 19 en 20 jaar en beiden wonend in Essen
arresteren.
De daders konden door de politie worden geïdentificeerd op basis van camerabeelden.
Het gaat over twee mannen van respectievelijk 19 en 20 jaar en beiden wonend in Essen.
De feiten speelden zich af in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 juni omstreeks 01.05 uur.
Politiewoordvoerder Patrick De Smedt : “Politiezone Grens beschikt over mobiele camera’s.
Op dat moment stond er een camera opgesteld in het sportpark.
Toen we de beelden raadpleegden, herkenden we vrijwel onmiddellijk de twee mannen
die brand hadden gesticht. De brand veroorzaakte schade aan een zithoek en een tafel.”
Het duo werd opgepakt en na verhoor bekenden de twee mannen de feiten. Ze werden nadien
vrijgelaten. “We hebben aan de gemeente gevraagd om een factuur op te stellen. Dat wordt een
stevige rekening die de twee moeten betalen. Het parket beslist wat er daarna met de twee gaat
gebeuren. Wanneer ze de factuur betalen, speelt dat natuurlijk in hun voordeel bij de beoordeling
door het parket”, aldus nog woordvoerder De Smedt.” (evdw)
-----------------------------------------------------------

Nieuw fenomeen via zogenaamde bitcoinbedrijven
Politie en parket willen waarschuwen voor een nieuw fenomeen dat een opmars bezig is binnen
onze provincie. Mensen worden online gerekruteerd door zogenaamde bitcoinbedrijven om een
opleiding te volgen om het tot makelaar in bitcoins te schoppen. Dat is onwettig, want om als makelaar
te mogen optreden is een specifieke vergunning vereist.
Aangifte bij de PZ Grens:
Een vrouw had klacht ingediend bij PZ Grens na zo’n rekrutering. Ze zou op haar rekening
investeringsgeld krijgen van de klanten van het bedrijf en moest deze dan verder investeren in
bitcoins. Ze kreeg een contract en een beperkte opleiding, maar ze kreeg argwaan omdat er
stortingen van Duitse rekeningen kwamen. Gelijkaardige meldingen liepen binnen in Mechelen,
maar ook in de provincies Limburg en Oost – en West-Vlaanderen.
De gelden bleken afkomstig van een fake Duitse websites, waarbij gelden van Duitse mensen werden
doorgestort naar zogenaamde bitcoinezels in België.
Meestal investeerden ze niet zelf in bitcoins, maar schreven ze de gelden over naar een professioneel
bedrijf. De communicatie tussen bitcoinezels en aanstokers verliep volledig versleuteld via Telegram.
Blijf alert: een professioneel bedrijf zal je nooit vragen je eigen rekening te gebruiken of een rekening
aan te maken en dergelijke bitcoininvesteringen te doen met minimale opleiding.

Helpdeskfraude: Oplichters komen aan huis om je op te lichten!
Cybercriminelen gaan verder en verder in hun zoektocht naar slachtoffers. Helpdeskfraude is een
nieuw fenomeen dat komt overgewaaid uit Nederland. Oplichters bellen mensen op en doen zich voor
als medewerkers van hun bank. Ze laten mensen vanop afstand inloggen op hun account, maar dan
zeggen de oplichters dat de telefoonverbinding niet goed is en dat ze iemand ter plaatse zullen sturen.
Even later staat er dan ook echt iemand aan de deur. De criminelen maken hun slachtoffers wijs dat er
iets met hun bankkaart is. Vervolgens stellen ze voor om de bankkaart door te knippen en een nieuwe
te nemen. De bankkaart wordt doorgeknipt voor het oog van het slachtoffer, maar de oplichter knipt de
chip niet door. Vervolgens vragen ze om jouw pincode door te geven zodat ze de nieuwe bankkaart
kunnen activeren. Eens de fraudeur je persoonlijke codes heeft, kan hij verschillende verrichtingen
doen.
De oplichters zien er vaak heel professioneel uit en weten perfect hoe ze dit moeten aanpakken.
In de gemeente Brecht is er vorige maand een koppel 80-plussers opgelicht voor meer dan 100.000 €.
Wees alert en geef nooit je persoonlijke codes door! Geen enkele bank vraagt dit soort gegevens.
Laat niemand binnen die je niet vertrouwt.
Ben je toch in de val getrapt? Doe dan onmiddellijk aangifte bij het lokale politiekantoor.

Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail: info@pzgrens.be - Website: www.pzgrens.be
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