
D
ee

l  
5 

 O
nz

e 
w

ar
de

n

32  Jaarverslag 2019

Samen sterk!
Praten werkt!

Doen wat we beloven!
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PERSBERICHT
Drie daders geïdentificeerd na uitzending Faroek 
Vr 6.12.2019 - 15:47 
Wij hebben drie verdachten kunnen identificeren voor een diefstal met geweld op vrijdag 19 april 
in Lier. De doorbraak in het onderzoek kwam er na een oproep in Faroek dinsdagavond.Drie jonge 
mannen volgden op 19 april het slachtoffer en vielen hem aan in de Brouwerijstraat in Lier. Ze 
hadden het gemunt op de gsm van het slachtoffer, maar uiteindelijk gingen ze aan de haal met zijn 
portefeuille gestolen. Het slachtoffer werd bij de feiten zwaar toegetakeld.
Op dinsdag 3 december werden camerabeelden van de verdachten verspreid via het opsporings-
programma Faroek. Dankzij het programma zijn de drie verdachten nu geïdentificeerd. Twee ver-
dachten hebben zich dinsdagavond spontaan gemeld bij PZ Rupel. Een 17 -jarige man uit Boom en 
een 19-jarige man uit Temse hebben een verklaring afgelegd en ze werden gearresteerd.
De minderjarige verdachte werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Antwerpen. Hij werd vrijgelaten 
onder voorwaarden . De meerderjarige is in de loop van de dag bij de onderzoeksrechter in Me-
chelen voorgeleid en na verhoor aangehouden.
De derde verdachte , een 17-jarige man uit Mechelen, wordt verder opgespoord.
Bij deze willen wij graag Faroek en zijn medewerkers bedanken voor de uiterst succesvolle sa-
menwerking!

PERSBERICHT
Resultaten maandthema maart: hinderlijk 
parkeren 
Do 4.04.2019 - 12:52 
 
In maart was ‘hinderlijk parkeren’ ons maand-
thema. Onze collega’s controleerden dus extra 
op foutief geparkeerde voertuigen. Hieronder 
vind je de resultaten van deze actie terug.
Hinderlijk parkeren is nog steeds een veel-
voorkomend probleem dat voor veel frustratie 
zorgt. Daarom hebben wij in maart extra fo-
cus gelegd op fout parkeren. Afgelopen maand 
werden er, in kader van deze actie, 569 pv’s 
opgesteld. De meeste overtredingen gingen 
over parkeren op het voetpad, niet naleven van 
het parkeer- en stilstaanverbod en parkeren op 
voorbehouden plaatsen (bv. mindervaliden-
plaatsen).
Naast extra oplettendheid tijdens de gewone 
diensten, werd er 52 manuren gericht toezicht 
uitgevoerd. 


