Op 3-8 tussen 21.00u en 22.30u
Diefstal fiets Simeonshof
Een elektrische fiets merk Trek type LM500+ werd nabij het Simeonshof weggenomen.
In de nacht van 4 op 5 augustus
Inbraken en pogingen tot inbraak in 5 woningen
Op het Heiveld werd in 4 woningen gepoogd dan wel daadwerkelijk ingebroken. Vanuit de woningen werden
diverse goederen weggenomen. Op het Lankveld werd gepoogd in een woning in te breken.
Op 6 augustus omstreeks 03.30 uur
Inbraak in een garage aan de Boterweg.
In een garage aan de Boterweg werd ingebroken. Vanuit de garage werd een KTM SFX 350 crossmotor
weggenomen.
Op 7 augustus te 14.50u
Verdachte situatie Klaverweide
De politie ontving een melding dat er verdachte man door de straat liep. De man opende en keek in
vuilcontainers. De politie heeft de man aangetroffen en overgebracht naar zijn woonadres. De man bleek
verward. De man was oorspronkelijk afkomstig uit Bulgarije en werkzaam voor een uitzendbureau. Geregeld zou
worden dat de man weer terug kon naar Bulgarije.
Tussen 14 en 19 augustus
Inbraak woning Molentiend
Op Molentiend werd ingebroken in een woning. Diverse goederen werden uit de woning weggenomen.
Op 17 augustus tussen 09.30u en 18.00u
Inbraak in een personenauto Bosscheweg
In een geparkeerd staande Fiat Seicento werd ingebroken. Een raam van de auto werd ingeslagen.
Op 18-08 te 01.30u
Poging inbraak woning Paus Joanneslaan
Op de Paus Joanneslaan werd gepoogd in te breken. Een ruitje werd vernield. De bewoonster zag hierop rond
haar woning een man staan die vervolgens wegrende. De man was ongeveer 25 jaar oud, blank en droeg zwarte
schoenen.
Op 18 augustus tussen 12.00u en 17.30u
Inbraak auto Veerstraat
In een geparkeerd staande Volkswagen Golf werd ingebroken. Een ruit werd vernield waarna diverse goeden
waaronder een CD speler werd weggenomen.
Op 23-08 te 02.49u
Diefstal vanaf bouwplaats Paus Joanneslaan
Een melder gaf door dat er 2 verdachte personen op een bouwplaats liepen. Tevens stond een vreemde auto
nabij de bouwplaats. Op aangeven van de melder kon de auto gecontroleerd worden. In de auto werden
bouwmaterialen aangetroffen. De verdachten werden aangehouden voor verder onderzoek.

