Op 8 -1 te 18.46
Verdachte situatie Kampweg
Op de Kampweg werd door een melder gezien dat 2 mannen bij een aanhangwagen stonden en met
een bolderkar goederen in de aanhangwagen aan het laden waren. Ter plaatse heeft de politie de
mannen gecontroleerd. Bleek dat de mannen goederen aan het verhuizen waren omdat 1 van de
mannen zijn woning moest verlaten.

Op 12-1 tussen 07.30u en 16.00u
Diefstal vanuit garage Boerdonksedijk
Tussen genoemde tijdstippen werden vanuit een garage diverse gereedschappen waaronder een
zitmaaier weggenomen.

12-1 te 18.04
Insluiping in woning Steengraaf
Op bovengenoemde datum en tijdstip vond er een insluiping plaats op de Steengraaf. De bewoonster
trof een vrouw aan in de bijkeuken. De vrouw was door de achterdeur binnengekomen. De
bewoonster sprak de vrouw aan waarna de vrouw vroeg of ze bij de tandarts was. De bewoonster
heeft de vrouw weggejaagd. Er werden geen goederen vermist. De vrouw had het volgende
signalement: Vrouw, zigeunerachtig type, klein/stevig postuur, slonzig uiterlijk,lange donkere haren,
de vrouw droeg een lange jas. Opvallend was dat op dezelfde dag een insluiping had plaatsgevonden
in Venhorst waarbij het zelfde signalement werd opgegeven.

29-01 te 0.18u
Verdachte situatie Steengraaf
Kreeg de politie en melding dat er een verdacht voertuig stilstond op de Steengraaf. Ter plaatse werd
het voertuig aangetroffen. Geen bestuurder/eigenaar aanwezig. Zowel het kenteken als de eigenaar
werd nagetrokken. Geen bijzonderheden bij het voertuig of de eigenaar kunnen vinden.

Op 29-1 tussen 08.00u en 19.45u
Inbraak woning Koningsveld
In een vrijstaande woning op Koningveld werd ingebroken. Door het openbreken van een raam zijn
de dader(s) in de woning gekomen. De gehele woning werd overhoop gehaald. Het is nog onduidelijk
wat de dader(s) hebben weggenomen.

Op 30-1 te 18.51u
Winkeldiefstal Cruijgenstraat
Bij De AH werd een winkeldief betrapt op het stelen van diverse flessen alcoholische drank en diverse
andere goederen. Een getuige zag dit en volgde de dader. De dader liep de winkel uit via een kassa
weke niet bezet was. Buiten de winkel heeft de getuige samen met een omstander de dader
aangehouden en overgedragen aan de politie. De dader werd overgebracht naar het politiebureau.

