! Opgelet voor listen !
De volgende vermelde feiten, vanuit de diverse politiezones, verdienen ieders aandacht en
alertheid:
• Een man van iets oudere leeftijd (ongeveer 60 jaar), met een deftig voorkomen, biedt
zich aan bij een garage te Evergem (Gent). Daar vraagt hij een proefrit aan met een
bepaald (nieuw) voertuig. Hij laat zijn voertuig, waarmee hij ter plaatse is gekomen,
achter als borg.
De man keert na de proefrit echter niet meer terug naar de garage. Uit onderzoek blijkt
dat het achtergelaten voertuig op dezelfde manier ontvreemd was bij een vorig feit in een
andere garage in de streek. Bij dit feit was de man in gezelschap van een oudere vrouw
en zo deden ze zich voor als koppel.
Gezien de leeftijd van de man en zijn manier van ‘onderhandelen’, komt hij heel
overtuigend en zeker niet verdacht over, waardoor verschillende handelaren dus al
slachtoffer van zijn oplichting zijn geworden.
Op het voertuig dat de man achterliet, waren 2 verschillende nummerplaten bevestigd.
Het is dus zeker aan te raden dit toch te controleren bij elk voertuig dat als borg wordt
achtergelaten, gezien dit zeker als verdacht moet aanschouwd worden!
Gelieve dus uit te kijken naar een dergelijke man (of koppel) en indien u
geconfronteerd wordt met gelijkaardige feiten, waarschuwt u best onmiddellijk uw
lokale politie.
•

In de regio Sint-Niklaas merkte de lokale politie een nieuwe variant van de ‘Romadiefstallen’ (zijnde diefstallen met list) op:
De doelwitten zijn (oudere) boerderijen, meestal met oudere bewoners. Eén persoon belt
aan en vraagt naar verkoop van groenten. Op deze manier probeert hij de bewoner naar
de stallingen of schuur te lokken. Wanneer de verdachte daarin slaagt, glippen er één of
meerdere andere medeplichtigen binnen en gaan snel op zoek naar geld en juwelen of
klein draagbare buit. Indien ze worden betrapt, slaan ze heel snel op de vlucht.
Er is een groot vermoeden dat de verdachten zich zouden verplaatsen met auto’s met
Nederlandse nummerplaten.
Gelieve dus alert te blijven voor dergelijke verzoeken aan uw woning/bedrijf, en bij
het opmerken van gelijkaardige verdachte omstandigheden onmiddellijk uw lokale
politie in te lichten.

Wist je dat www.binkammenstraat.tk ook een gastenboek heeft waar je op of aanmerkingen
kan plaatsen?

