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Praten werkt!
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Samen sterk!
                                                               

Buurtinformatienetwerken (BIN’s) 
                                                                      
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een sa-
menwerking tussen bewoners van een bepaalde 
buurt en de politie.  Het doel is te komen tot een                                                 
wederzijdse informatie- uitwisseling.  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 handelin-
gen, verdachte voertuigen.  De politie engageert 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, afhankelijk van de dringendheid van het feit, 
een ingesproken bericht verstuurd via de telefoon of een mail naar alle aangesloten leden. 
We hebben 3 BIN’s in Lier : : Zevenbergen, Koningshooikt en Kloosterheide.
De algemene tendens is dat in wijken waar een BIN actief is het aantal inbraken daalt :  
BIN Zevenbergen :  in 2014 : 18 inbraken, in 2015 : 7 inbraken en in 2016 : 8 inbraken
BIN Koningshooikt : in 2014 : 5 inbraken, in 2015 : 2 inbraken en in 2016 : 1 inbraak.
BIN Kloosterheide : in 2014 : 4 inbraken, in 2015 : 2 inbraken en in 2016 : 3 inbraken.

Camerabewaking
Verschillende filmfragmenten en foto’s werden gebruikt in gerechtelijke dossiers, waarvan het 
merendeel leidde tot positief resultaat met identificatie van de dader(s) zoals : een gewapende 
overval op een winkel in de Antwerpsestraat, een vechtpartij in de Eikelstraat, de identificatie 
van verdachten i.v.m. vermeende radicalisering en enkele  aanrijdingen met vluchtmisdrijf.

Taskforce Operationele Samenerking (TOS-acties)
In een notendop komt het erop neer dat er tijdens weeknachten interventiepatrouilles van de  zones Lier, Bern, 
Bodukap en Heist in één van deze zones samenkomen om daar gedurende drie à vier uur nachtelijke controles uit 
te voeren.  
Deze controles zijn specifiek gericht op de aanpak van de zogenaamde vermogenscriminaliteit.  Het is de bedoe-
ling om inbrekers af te schrikken en te vatten.  Ze kunnen bestaan uit het innemen van vaste controleposten, het 
uitvoeren van gerichte patrouilles op inbraakgevoelige plaatsen of een combinatie van beiden. 
Tijdens 10 acties werden 72 voertuigen en 91 personen aan een controle onderworpen.  Er 
werden verschillende processen-verbaal opgesteld voor dronken voeren, niet verzekerd voeren, 
rijden zonder rijbewijs, 2 op te sporen personen werden gevat en 1 lokaal geseind voertuig met 
Italiaanse nummerplaat die al 48 keer de ANPR op de Grote Markt had genegeerd, werd gevat.
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Drugs
Op maandag 4 juli werd een gecoördi-
neerde actie uitgevoerd onder leiding 
van de recherche.  Er werden op een 
zevental plaatsen huiszoekingen uitge-
voerd gericht tegen organisatoren van 
weedplantages,  Deze actie was een ge-
volg van een doorgedreven onderzoek na de ontdekking van een plantage in Lier in het najaar 
van 2015.  Er werden 3 verdachten opgesloten in de gevangenis.  4 operationele plantages 
werden ontmanteld, 820 planten werden vernietigd en 450 gram geoogste marihuana werd in 
beslag genomen evenals een kleine 3000 kilogram aan materiaal voor het opzetten en uitbaten 
van de plantages.
Op 07 oktober werd opnieuw een actie uitgevoerd in een dossier van teelt van zogenaamde 
‘cannabis voor geneeskundig gebruik’.  Bij een huiszoeking werd een plantage met 89 planten 
en alle mogelijke attributen voor de exploitatie ervan gevonden en ontmanteld.  Tevens werd 
200 gram geoogste marihuana in beslag genomen.

Zone 30
Er werden 106 controles uitgevoerd. Met een marge van 37 km/u werden 14 controles uitge-
voerd en met een marge vanaf 42 km/u werden 92 controles uitgevoerd.
Er passeerden 16762 voeruigen waarvan 1864 in overtreding waren, dit is 11,12%.

Opruimactie sluikstorten wijk Herderin door stad en politie
Sluikstorten en zwerfvuil zijn een probleem waar veel gemeenten last van hebben. Ook in Lier 
zijn er spijtig genoeg heel wat hardnekkige sluikstorters.  
In 2016 vond een proefproject plaats in de wijk Herderin. Op initiatief van de wijkagent werd 
in samenwerking met de stadsdiensten een opruimactie sluikstorten en zwerfvuil georganiseerd  
Het opzet van de actie was om eerst de wijk op te ruimen. Daarna ontvingen alle buurtbewoners 
een sensibiliserende brief met de vraag om hun wijk proper te houden.  De actie en de samen-
werking met de gemeenschapswachten en de technische dienst van stad Lier waren een groot 
succes, er werd heel wat afval verzameld en opgeruimd.  Na een positieve evaluatie kwamen 
ook andere wijken aan de beurt.  De burgemeester benadrukte dat de stad de acties tegen sluik-
storten zal verder zetten op deze manier en met behulp van camera’s. De  inspanningen van de 
stad en politie leveren immers positieve resultaten op!
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Graffitispuiter gevat in samen-
werking met verschillende po-
litiezones na achtervolging van                                          
20 kilometer
Op 12 april rond middernacht kreeg de po-
litiezone Hekla een melding binnen dat er 
beschadigingen d.m.v. graffiti aangebracht 
werden op een gebouw in Kontich. Op het ogenblik dat een interventieploeg van deze poli-
tiezone ter plaatse kwam, merkten zij een voertuig op dat met hoge snelheid wegreed. Een 
deel van de nummerplaat kon genoteerd worden. Hieruit bleek dat de wagen ingeschreven 
stond op naam van een 48-jarige man uit Lier.  Kort nadien kwamen er nog meldingen bin-
nen van gelijkaardige beschadigingen in Duffel en Lier.  
De interventieploeg van de politiezone Berlaar-Nijlen trof het betrokken voertuig aan in 
Lier. Wanneer de ploeg het voertuig wou benaderen, reed dit met hoge snelheid weg. Hierop 
kwamen interventieploegen van de politiezones Lier en Heist in bijstand.  Zij raakten echter 
het spoor van het voertuig kwijt in Kessel.  Vervolgens stelde een gemengde interventie-
ploeg van de politiezones Heist en Berlaar-Nijlen in Nijlen vast dat er vier interventievoer-
tuigen van de politiezone besmeurd werden met graffiti.  Hierop zijn de interventieploegen 
van Lier, Heist en Berlaar-Nijlen opnieuw een zoeking gestart in de omgeving. Het voertuig 
werd opnieuw opgemerkt in Lier door een anoniem voertuig van de politiezone Lier. Wan-
neer de collega’s het voertuig staande wilden houden, vluchtte het opnieuw met hoge snel-
heid. Er werd een achtervolging ingezet door de verschillende politiezones. Uiteindelijk 
kon het voertuig klemgereden worden in Westerlo door de ploegen van de politiezone Zui-
derkempen, Lier, Berlaar-Nijlen en Heist.  De bestuurder stelde zich verbaal zeer agressief 
op en werd aangehouden.  Een mooi staaltje van : ‘Samen sterk!’

Onveilig en hinderlijk parkeren
Er werden 3207 voertuigen geverbaliseerd (2015 : 2573).  Daarboven op werden nog eens 
213 voertuigen in overtreding genomen voor het parkeren op plaatsen voorbehouden voor 
mindervaliden (2015 :127).


