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Criminaliteitsgegevens
Verdeling van de verschillende feiten (Bron : ‘Criminaliteitsbarometer’, cijfers maart 2019)

Evolutie van de criminaliteit
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Verdeling van de verschillende feiten
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Top 5 van de inbreuken op nationaal niveau en toegespitst naar Lier
        2018  2017
1 Diefstal en afpersing     743  800
2 Geweldadige misdrijven tegen eigendommen 247  184
3 Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit  239  194
4 Verdovende middelen     162  218
5 Dronkenschap en alcohol    118  122
   
Het totaal aantal misdrijven daalde van 2556 in 2017 naar 2424 in 2018. Als we de vergelij-
king maken met 5 jaar geleden, daalde het aantal geregistreerde feiten met ruim 20%.
2018 : 2424
2017 : 2556
2016 : 2744
2015 : 2820
2014 : 2718
2013 : 2953

Vergelijking van de top 5 van de inbreuken

Diefstal en afpersing
2018 : 743
2017 : 800
2016 : 842
2015 : 990
2014 : 995
2013 : 1165

Verdovende middelen
2018 : 162
2017 : 218
2016 : 253
2015 : 225
2014 : 183
2013 : 215
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Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
2018 : 239
2017 : 194
2016 : 219
2015 : 230
2014 : 203
2013 : 232

Gewelddadige misdrijven tegen eigendommen
2018 : 247
2017 : 184
2016 : 248
2015 : 233
2014 : 271
2013 : 301

Dronkenschap en alcohol
2018 : 118
2017 : 122
2016 : 138
2015 : 137
2014 : 131

Belangrijke opmerking!!   
De criminaliteitsbarometer wordt opgesteld door de nationale gegevensbank en geeft een beeld van de geregis-
treerde feiten voor onze zone.
In deze gegevensbank komen de misdrijven terecht die bij de politie worden aangegeven of waarvoor klacht wordt 
neergelegd. Ook de misdrijven die de politie zelf vaststelt naar aanleiding van onze acties op het terrein komen in 
dezelfde statistiek terecht. Als gevolg van sensibilisering neemt soms de aangiftebereidheid toe.  Dit alles betekent 
dat men voorzichtig moet zijn met de interpretatie van dalende of stijgende cijfers omdat deze effecten elkaar kun-
nen versterken maar ook elkaar kunnen neutraliseren.  
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Buurtinformatienetwerken (BIN’s) 

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen bewoners van een bepaalde buurt 
en de politie.  Het doel is te komen tot een wederzijdse informatieuitwisseling.  Van de leden van 
een BIN wordt verwacht dat zij een verhoogd meldings- en aangiftegedrag aan de dag leggen, vb. 
melden van verdachte situaties, verdachte handelingen, verdachte voertuigen.  De politie enga-
geert zich om de aangesloten leden te verwittigen van bepaalde misdrijven als deze op heterdaad 
worden ontdekt (vb. inbreker die wordt betrapt maar gaat lopen).  Op zo'n moment wordt, afhan-
kelijk van de dringendheid van het feit, een ingesproken bericht verstuurd via de telefoon of een 
mail naar alle aangesloten leden. 
Lier beschikte tot voor kort over 3 BIN’s: 
- Zevenbergen
- Koningshooikt
- Kloosterheide.
Op 24 mei 2018 werd een vierde BIN opgericht, Bogerse veld.  Dit netwerk bestaat uit volgende 
straten:
- Pannenhuisstraat tot kruispunt met de Sterrenstraat;
- Gildestraat;
- Zodiakstraat;
- Groeningelaan;
- Plashoevestraat, servitudeweg richting Mallekotstraat met eerste 2 huizen 
 inbegrepen.
De communicatie met de netwerken verloopt via het Be-Alert platform.  Er wordt gebruik ge-
maakt van zogenaamde dringende spraakberichten ingeval van heterdaad situaties.  De minder 
dringende communicatie verloopt via mail.  Minstens één keer per maand is er ook mailverkeer 
tussen de verantwoordelijke bij de politie en de respectievelijke BIN-coördinatoren waarbij feed-
back wordt gegeven.  Deze laatste vorm communicatie verloopt buiten het Be-Alert platform.
De abonnements- en communicatiekosten worden volledig gedragen door de stad Lier. Daaren-
boven krijgt ieder BIN een jaarlijkse werkingstoelage van 200 euro. 
Berichten verspreid in 2018 via Be-Alert :
- BIN Zevenbergen: 3 dringende spraakberichten + 11 mails;
- BIN Koningshooikt: 6 mails;
- BIN Kloosterheide: 8 mails;
- BIN Bogerse Velden: 1 dringend spraakbericht + 3 mails.
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Camerabewaking

In 2018 werden onze camera’s vervangen door nieuwe multilens camera’s met als gevolg dat onze 
cameracapaciteit enorm werd verhoogd. De camera’s van het cellencomplex en het gebouw werden 
geïntegreerd in het nieuwe videoplatform GENETEC hetgeen de werking ten goede komt.
De 2 camera’s aan het gebouw werden vervangen door 2 multilenscamera’s. De capaciteit werd ver-
hoogd van 2 naar 8 camera’s. Er kwam een camera bij aan het onthaal en in het verhoorlokaal onthaal.  
De camera’s van het cellencomplex zijn nu veel gemakkelijker te gebruiken dankzij de integratie in 
GENETEC.

Ter hoogte van het ‘Moevement’ werden 3 multilenscamera’s geplaatst. Buiten de camera’s aan de 
voetgangerstunnel werd de bestaande camera’s vervangen door nieuwe. Alle camera’s behalve deze 
op de Arthur Vanderpoortenlaan werden multilenscamera’s.
De capaciteit werd verhoogd van 16 naar 51 camera’s.  

De filmfragmenten (217 in 2018) en foto’s (520 in 2018) werden gebruikt in gerechtelijke dossiers, 
waarvan het merendeel leidde tot positief resultaat met identificatie dader of daders.
Zoals : 
- Inbraak in de Telenet winkel aan de Antwerpsestraat 
- Vechtpartijen in de uitgaansbuurt
- Diefstal gepleegd op de Grote Markt
- Inbraak in de toeritische dienst van de stad
- Aanrijding vluchtmisdrijf in de Rechtestraat
- Fietsdiefstal aan het Leopoldplein
- Steekpartijen in de Antwerpsestraat/Rolwagenstraat en Zimmerplein
- Lastigvallen van een meisje aan het eopoldplein
- .......
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Automatische nummerplaat herkenning (ANPR) 
is sinds maart 2018 volledig operationeel.
 
In 2018 werden op vragen buiten onze zone (vnl. arrondissementeel informatiekruispunt) 4481 
nummerplaten nagezien in ons ANPR-systeem, waarvan 95 positief waren.
Er werd ook gestart met de opleiding ANPR voor alle leden van ons korps. Voor interventie, 
verkeer en recherche is deze opleiding volledig achter de rug.  De andere diensten kunnen deel-
nemen op vrijwillige basis.
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ORBIT

Er werden diverse analyses uitgevoerd voor o.a. de Zonale Veiligheidsraad en het BIVV (Bel-
gisch instituut voor de verkeersveiligheid) zoals :
- Evaluatie aanrijdingen fietspad Antwerpsesteenweg, Mechelsesteenwg
- Analyse van aanrijdingen op ons grondgebied m.b.t. groot wild.
- Analyse woninginbraken en fietsdiefstallen
- AnalyseVerkeer : aangaande aanrijdingen, zone 30 en parkeerproblematiek
- Analyse overlastfenomenen.


