
 

 

Op 1-5  

Diefstal Christinastraat 

Vanuit een tuin gelegen in de Christinastraat werden planten vernield. De knoppen van de hortensia’s werden 

afgeknipt en weggenomen. 

 

Op 2-5 tussen 17.37uur en 18.32 

Poging inbraak Hool 

Op Hool werd gepoogd in te breken in een garage gelegen langs de woning. Een deur werd daar geopend. Er 

werden geen goederen weggenomen. 

 

Tussen 4-5 te22.00u en 5-5 te 22.00u 

Vernieling Kerisakkerstraat 

Op de Kerisakkerstraat werd een auto opzettelijk beschadigd. Op een geparkeerd staande Hyunai I10 werd een 

kras gezet. 

 

Op 5-5 tussen 7.30u en 14.00u 

Vernieling Horstakker 

Op Horstakker werd tevens een auto beschadigd. Op een geparkeerd staande Audi A1 werd een kras gezet. 

 

Tussen 6-5 te 17.00u en 19-05 te 08.00u 

Vernieling Past. Van Schijndelstraat 

Een ruit van de BS Nicolaas werd vernield.  

 

Tussen 7-5 te 16.00u en 8-5 te 02.00u 

Poging inbraak Beatrixstraat 

Er werd gepoogd in te braken in een woning aan de Beatrixtraat. Aan een kozijn was braakschade zichtbaar. De 

daders zijn niet in de woning geweest. Er worden geen goederen vermist. 

 

Aan bovenstaande wil ik graag nog toevoegen dat er maandelijks meerdere gevallen van computerfraude, 

cybercrime voorkomen in Erp, Keldonk en Boerdonk. Dit geldt niet alleen voor onze wijk maar betreft een landelijk 

beeld.  Voorbeelden hiervan zijn: 

• Goederen aanbieden via websites zoals Marktplaats en na betaling de goederen niet leveren 

• Mensen die zich voordoen als bankmedewerker en slachtoffers telefonisch benaderen om handelingen 

te verrichten met internetbankieren zodat er geld van de rekening kan worden geschreven. 

• Mensen die zich voordoen als bankmedewerker en aangeven dat er iets mis is met de bankrekening, 

overschrijving of bankpas en de bankpas komen ophalen bij de mensen thuis waarna er afschrijvingen 

plaatsvinden. 

 

Op www.politie.nl  staat meer informatie over phishing en internetoplichting. Op de website kunt u zoeken op 

deze onderwerpen voor meer informatie.  
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