Op 8-2 tussen 12.15u en 12.55u
Diefstal fiets Cruijgenstraat
Bij de AH aan de Cruijgenstraat werd een damesfiets van het merk Trek, TM 500 weggenomen.
Op 6-2 te 14.00u
Verdachte situatie Prinsenkamp
Door een melder werd doorgegeven dat hij 2 personen in zijn loods had gezien. De personen kwamen uit een
witte Nissan bus. De personen waren aan het rondkijken in de loods. Door de melder werd het kenteken
genoteerd van de bus. De melding werd later aan de politie doorgegeven. De politie heeft het kenteken
nagetrokken. De bus bleek vaker gebruikt te worden door criminelen uit de buurt van Utrecht.
Op 12-2 tussen 00.00u en 08.00u
Diefstal uit een auto Hesselereind
Uit een geparkeerd staande BMW werd een airbag weggenomen.
Op 14-2 te 0.10u
Insluiping Simeonshof
Door een medewerkster van Simeonshof werd een insluiper betrapt. De insluiper is vervolgens weggelopen
richting de voetbalvelden. De insluiper betrof een getinte man met zwart haar, ongeveer 2.m lang. De man droeg
een blauwe jas met een rode bies, een blauwe spijkerbroek en donkere sportschoenen.
Op 15-2 te 11.54u
Verdachte situatie Julianasingel
Door de melder werd gezien dat er 4 mannen al ruim een half uur rondliepen op de Julianasingel. Zij stapten in
een busje met een Luxemburgs kenteken.
Op 16-2 te 03.25u
Verdachte situatie Past v Schijndelstraat
Ontving de politie een melding dat er een busje met een Roemeens kenteken stilstond op de Past v
Schijndelstraat. Rond het busje liepen een aantal mannen. De politie trof het busje op de Boerdonksedijk en
heeft de inhoud en de inzittenden gecontroleerd. Het busje bleek een transportbusje te betreffen van een
Roemeens bedrijf. Het busje moest goederen afleveren op de Past v Schijndelstraat echter daar was niemand
thuis.
Op 20-2 te 20.30u
Poging inbraak woning Antoniusstraat
Op de Antoniusstraat werd gepoogd in te breken. De melder was thuis en hoorde geluiden. Hij is richting het
geluid gelopen en zag dat er 2 mannen hard wegrenden. Even later hoorde de melder een auto met piepende
banden wegrijden. Door de daders werd gepoogd om middels braak/verbreking de woning binnen te komen.

