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Persbericht: ondertekening charter BIN Bogerse velden
Ma 27.08.2018 - 13:49
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lo-
kale politie binnen een bepaalde buurt of wijk. De betrokkenen van het project zijn de bur-
gers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen). Het 
doel van een BIN is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te 
bevorderen en het belang van preventie te verspreiden.
Begin 2018 heeft een buurtbewoner contact opgezocht met de lokale politie van Lier. Na een 
persoonlijke ontmoeting en een buurtbevraging werd beslist om een BIN op te starten.   De 
politie is verheugd dat er nog altijd inwoners van onze stad zijn die zich willen inzetten voor 
dit initiatief, samen gaan we voor een veilig Lier!

Persbericht : Oplichting
Di 30.10.2018 - 11:01
Wij hebben melding gekregen dat er een dame zakdoeken zou verkopen, zogezegd ten voor-
dele van weeskinderen, aan 50 euro voor een pakje. Ze stelt zich voor als personeelslid van 
WZC Paradijs. Dit blijkt niet zo te zijn.
Het woonzorgcentrum distantieert zich van deze dame. Wij raden aan om waakzaam te zijn 
bij deze oplichtingspraktijken en ons te contacteren indien deze dame zich aanbiedt. 
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Persbericht : Resultaten nationale flitsmarathon
Do 18.10.2018 - 14:53
Onze zone deed ook mee aan de nationale flitsmarathon. 2422 voertuigen passeerden onze con-
troles waarvan 219 te snel reden. Topsnelheid die gemeten werd , was 89 km/u op de Waverse-
steenweg waar de maximale snelheid 50km/u bedraagt.
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Persbericht : 2 inbrekers gevat
Do 6.12.2018 - 9:50
Op vrijdag 30 november probeerden 2 inbrekers in te breken in een appartementsgebouw op de 
Berlaarsesteenweg te Lier. De gemeenschappelijke inkomdeur van het appartementsgebouw 
werd beschadigd maar de inbrekers geraakten niet binnen.
Door een goede persoonsomschrijving van één van de verdachte door een bewoner , kon de 
lokale politie van Lier iets later op die dag 2 personen aantreffen die voldeden aan deze be-
schrijving. Beide mannen werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Deze 
besliste om hen verder aan te houden. 


