
 

Essen, 21 december 2017 

Feedback na opstarten BIN 

 

 

        Naam BIN die werd opgestart: BIN Loenhout Dorp 

BIN Molenbos

 

        Datum en uur van de oproep: 20 december om 22.33 u 

 

 

        Relaas van de feiten: 

 

Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar aanleiding           

van een melding voor een diefstal in een woning gelegen in de Bloemenlaan             

te Loenhout. 

 

Wanneer de bewoners van de woning thuiskwamen zagen ze dat de           

garagepoort half open stond.  

Toen ze verder nazicht deden stelden ze vast dat de achterdeuren werden            

opengebroken.  

De hele woning werd doorzocht en er werden juwelen gestolen. 

 

Wanneer onze ploegen hun vaststellingen aan het doen zijn volgen er nog            

drie oproepen voor inbraken. 

 

Nog één in de Bloemenlaan. Hier werd het schuifraam aan de achterzijde van             

de woning geforceerd en werd het raam opengebroken. 

De dader(s) zijn hier enkel in de veranda geweest waar de laptop werd             

gestolen.  

Op het eerste zicht is hier geen ander nadeel. 

 

In de Sint-Annastraat werd het zijraam en rolluik geforceerd. Ook de           

achterdeur heeft schade maar deze hebben de dader(s) niet open gekregen. 

De woning werd doorzocht en er werden juwelen gestolen. 

 

Ook in de Oosteneindlaan werd er ingebroken. Hier hebben ze het raam van             

de achterdeur stukgeslagen. Ook hier werd de hele woning doorzocht. 

Hier werden juwelen gestolen. 

 

Wanneer onze ploegen nazicht doen in de omgeving vernemen ze van een            

buurtbewoner dat deze camera’s heeft. Bij nazicht op de beelden komen drie            

verdachten in beeld. 
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Twee van de verdachten komen niet goed in beeld maar de derde kan             

beschreven worden als een man van 25 à 35 jaar oud, normaal gebouwd en              

drager van donkere kledij en een lichte rugzak. 

 

 

        Deze beelden zullen door onze diensten verder worden onderzocht. 

 

Ook het Labo wordt ter plaatse gevraagd voor het uitvoeren van een            

sporenonderzoek. 

 

Onze ploegen deden nazicht in de omgeving van de feiten maar konden de             

verdachten niet aantreffen. 

 

 

 

        De PZ Grens onderzoekt de feiten. 
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