Twee inbraakpogingen in drie maanden:
buurt De Poppelaer veiliger dan ooit
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Al op de eerste infovergadering van BIN Achter De Keyzershoeve was zaal ’t Goorhof
te klein om alle geïnteresseerde buurtbewoners een zitje te geven. FOTO: ELLA

BRECHT Met amper twee inbraakpogingen in het eerste kwartaal van dit jaar, is
de buurt aan het bos De Poppelaer op dat vlak een pak veiliger dan
vier jaar geleden. Toen is er een buurtinformatienetwerk opgestart dat
nu zijn vruchten lijkt af te werpen.
Op 16 april 2018 is het BIN Achter De Keyzershoeve officieel van start
gegaan. Het is het 44ste en grootste binnen politiezone Voorkempen.
“In die periode kregen we tussen november en februari wekelijks met drie
tot vier inbraken te maken. Van hieruit zijn er vele vluchtwegen naar Schilde,
’s-Gravenwezel, de E19 en het bos. De bewoners waren het beu. Er werden
wel verdachte auto’s en personen opgemerkt, maar men kon er nergens
mee terecht. Met de oprichting van het BIN kon dat wel”, herinnert
coördinator Ann Sutherland zich.
De nood werd al duidelijk op de eerste infovergadering in februari 2018.
“Diezelfde avond schreven al 368 bewoners zich in voor het netwerk.” Dat
aantal is intussen zelfs nog gegroeid tot een vierhonderdtal. “Er zijn de

afgelopen jaren huizen bijgebouwd, in totaal zitten we nu aan zo’n 1.800
brievenbussen in 42 straten. Mensen blijven lid van het BIN, de stickers zijn
overal goed zichtbaar. Bewoners hebben ook ondervonden dat de
meldingen effectief door de politie worden opgevolgd en dat geeft
vertrouwen. Ik geloof echt dat het inbrekers afschrikt. Het aantal meldingen
is sterk gedaald in deze buurt. Natuurlijk zijn de bewoners door corona
meer thuis en was er een avondklok. Dit zal ook een rol spelen.”
Helft minder inbraken
In het eerste kwartaal kreeg Brecht met zeventien inbraken (tien) en
pogingen (zeven) tot inbraken te maken. Dat is een halvering tegenover
2020, toen er 39 inbraken en inbraakpogingen werden vastgesteld.
“Dit eerste kwartaal hebben wij bijkomende gerichte acties gedaan naar
diefstallen in woningen. In de donkere maanden voorzien wij dit standaard
in onze zonale actieplannen. De cijfers zijn momenteel wel terug aan het
stijgen”, stelt medewerker Directie Operaties Renée Anthonissen van
politiezone Voorkempen.
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