BIN berichten april 2019
Op 5-4 omstreeks 17.00 uur
Verdachte situatie Lankveld
Door een bewoonster van Lankveld werd doorgegeven dat er een man aan de
deur was geweest die maaltijden kwam verkopen. De man had geen folders
oid bij zich. Ook klopte de opgegeven website niet. Bij navraag in de
buurt bleek de man bij niemand aan de deur te zijn geweest behalve bij
meldster.
Op 6-4 te 21.21u
Verdachte situatie Voorbolst
Op Voorbolst werd gezien dat een Audi meerdere keren voorbij reed. De
melder vertrouwde dit niet, noteerde het kenteken en belde de politie.
Bij een onderzoek in de omgeving werd de Audi niet meer aangetroffen. De
auto hoorde thuis in Veghel waar de tenaamgestelde bezocht werd. Bleek
dat de tenaamgestele interesse had in een bouwkavel en daar meerdere
keren was gaan kijken.
Op 9-4 te 0.3.35 uur
Diefstal voertuig Looieind
Op het Looieind werd een loader kleur rood weggenomen. Bij een onderzoek
in de omgeving werd de loader 100 meter van de plaats waar deze was
weggenomen aangetroffen. Vermoedelijk werden de daders gestoord.
Op 9-4 te 4.36u
Poging diefstal Landweerveld
Op het Landweerveld werd gepoogd een personenauto merk Toyota weg te
nemen. De eigenaar zag dat er 1 persoon in de auto zat en de andere
persoon met een soort kastje bij de voordeur stond. Bij het zien van de
melder renden beide personen weg.
Op 22-4 te 20.00u
Verdachte situatie Kraanmeer
Werd door een melder gezien dat een donkerkleurige BMW bij meerdere
huizen stopte en diverse personen uitstapten. De locaties werden
bekeken, geen bijzonderheden werden aangetroffen bij de woningen.
Op 23-4 omstreeks 01.30u
Verdachte situatie Kraanmeer
Ontving de politie een melding dat er zou worden ingebroken op
Kraanmeer. De politie is direct ter plaatse gegaan en trof onderweg 2
voertuigen aan met daarin meerdere personen. Tevens werd een onderzoek
ingesteld naar de inbraak. Er werden geen braaksporen aangetroffen en er
bleek niet ingebroken. In de voertuigen werden ook geen goederen of
werktuigen waarmee inbraken worden gepleegd aangetroffen. De
aangetroffen personen konden hun weg weer vervolgen.

Op 29-4 te 03.01 uur
Poging diefstal auto Landweerveld
Op het Landweerveld werd wederom een personenauto, merk Toyota weg te
nemen. De bewoners zag 2 personen proberen de auto weg te nemen. Vorige
maand werd tevens gepoogd deze auto weg te nemen. Dit betreft niet de
melding van 9-4.

