Tussen 2-10 te 15.00u en 3-10 te 12.00u
Diefstal Kuilven
Van een fietsendrager werd een kentekenplaat weggenomen.
Op 8-10 te 12.00u
Verdachte situatie Hertog Janplein
Weekend van vrijdag 9-10 zondag 11-10
Inbraken woning Lourenshof/Kuyperveld/Boerdonksedijk
Werden 2 woninginbraken gepleegd op Lourenshof en 1 woninginbraak op Kuyperveld. Er werd gepoogd in te
breken op de Boerdonksedijk.
Op 10-10 te 18.17u
Verdachte situatie Cruijgenstraat
Op de Cruijgenstraat in de nabijheid van de AH zag melder een verdacht voertuig staan met hierin 4 personen.
Melder had hier een vreemd gevoel bij en belde de politie. De auto werd aangetroffen en de personen
gecontroleerd. Enkel personen hadden in het verleden winkeldiefstal gepleegd. Nadat het voertuig gecontroleerd
was werden de personen weggestuurd.
Tussen 15-10 te 18.00u en 16-10 te 07.20u
Inbraak bedrijf Hoogstraat
Op de Hoogstraat werd ingebroken in een bedrijf. Men is via het dak in het bedrijf gekomen en hebben uit het
bedrijf goederen weggenomen.
Tussen 17-10 te 20.00u en 18-10 te 05.00u
Vernieling Vaansingel
Op de Vaansingel stond een Opel Corsa geparkeerd waarvan de spiegel vernield werd dan wel tegen de spiegel
werd gereden. De auto werd hierdoor beschadigd.
Op 21-10 omstreeks 22.30u
Gevaarlijke situatie/mishandeling Gemertsedijk
Op het fietspad van de Gemertsedijk werd door onbekende(n) een boomstam neergelegd. Het gevolg was dat de
bestuurder van een scooter tegen de boomstam reed en ten val kwam. De bestuurder van de scooter liep enig
letsel op. De scooter was beschadigd.
Op 22-10 te 19.05u
Verdachte situatie Looieind
Door een hardloopster werd gemeld dat een voertuig langzaam door de straat reed . De meldster vertrouwde het
niet en belde de politie. Het voertuig werd aangetroffen in de Cruijgenstraat en gecontroleerd. Er werden geen
bijzonderheden aangetroffen.

Op 25-10 te 15.35u
Verdachte situatie Middelbosstraat
Door meerdere buurtbewoners werd gemeld dat er een verdacht persoon door de wijk liep en bij huizen naar
binnen keek. Ivm de inbraken voorgaande week werd de politie gebeld. In de wijk werd uitgekeken naar de
persoon, helaas niet aangetroffen.

