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ACTIVITEITEN RAPPORT 

Week 40 : van 04 tot 10 oktober 2021 
Afkortingen: 

VO =  verkeersongeval 

SS =  stoffelijke schade 

LL = lichamelijk letsel 

Vlucht =  met vluchtmisdrijf 

 

S/Z = Scherpenheuvel-Zichem 

GERECHTELIJK 

Diefstallen 

 Geslaagd Poging 

Gewone diefstal 3  

Inbraak 1 2 

Diefstal fiets / bromfiets 3  

Diefstal uit voertuig 1  

Diefstal auto   

Diefstal geweld   

 

04 oktober S/Z Prins Alexanderstraat – diefstal laptop en sleutels 

04 oktober DIEST Leesthof – poging inbraak appartementen 

05 oktober S/Z Lobbensestraat – diefstal uit voertuig (bestelwagen) 

05 oktober DIEST Leuvensesteenweg - huisdiefstal 

07 oktober S/Z Stationsstraat – diefstal fiets 

08 oktober DIEST Peetersstraat – diefstal fiets 

08 oktober S/Z Lobbensestraat – diefstal fiets 

10 oktober S/Z Oranjestraat – diefstal scootmobiel 

10 oktober DIEST Bogaardenstraat – inbraak appartement 

10 oktober DIEST Turnhoutsebaan – poging inbraak woning 

Diverse interventies 

04 oktober DIEST - vechtpartij 

In het kader van stalking kwam het voor het commissariaat tot een 

vechtpartij tussen 2 partijen – één man werd voor verzorging naar 

het ziekenhuis overgebracht. 

04 oktober S/Z – dronkenschap 

Dronken man maakte kabaal op straat – opgesloten ter 

ontnuchtering. 

LOKALE POLITIE 

DEMERDAL DSZ 

Leuvensestraat 92 

3290 DIEST 

 013-35.05.00 

 013-32.23.07 
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05 oktober S/Z – gedwongen opname 

4 personen namen de vlucht via de achterzijde van een woning en 

3 van hen sprongen in de Demer om aan de politie te ontsnappen – 

zij werden er uit gevist. Eén persoon werd overgebracht voor een 

gedwongen opnamen, 2 minderjarigen bleken ontvlucht uit een 

instelling te Mol, 1 jongedame was niet gezocht. 

06 oktober S/Z – geseind persoon 

Aantreffen van een ontvluchte minderjarige. Op 07 oktober voor 

de jeugdrechter geleid en overgebracht naar een instelling te 

Antwerpen. 

07 oktober DIEST – dronkenschap 

Man belaagde opnieuw zijn ex en werd ter ontnuchtering 

opgesloten.  

07 oktober DIEST – dronkenschap 

Dronken man werd thuis afgezet maar bleef er voor kabaal zorgen 

zodat hij ter ontnuchtering werd opgesloten.  

08 oktober S/Z – voorleiding 

Uithaling van een minderjarige en voorleiding bij jeugdrechter 

Antwerpen – overgebracht naar gesloten instelling te Mol. 

08 oktober 

 

 

09 oktober 

S/Z – dronkenschap 

Dronken vrouw zorgde voor overlast en werd ter ontnuchtering 

opgesloten. 

DIEST – schietincident 

Man had telefonisch een melding gedaan – bij aankomst van de 

politie schoot hij in de richting van de politie met een 

luchtdrukwapen en ging terug zijn woning in – hij werd telefonisch 

aangemaand om terug buiten te komen – hij kon worden 

overmeesterd en opgesloten. 

VERKEER 

Ongevallen 

 Aantal vluchtmisdrijf 

Lichamelijk letsel 2 1 

Stoffelijke schade 8 1 

 

05 oktober VO SS vlucht S/Z Koophandelstraat  

06 oktober VO SS DIEST Begijnenstraat#Vestenstraat 

06 oktober VO SS DIEST Statiestraat  

06 oktober VO LL S/Z Westelsebaan  

07 oktober VO SS S/Z Westelsebaan  

07 oktober VO SS DIEST Diestsesteenweg 

07 oktober VO SS S/Z Prattenborgstraat 

08 oktober VO SS DIEST Schaffensestraat  

08 oktober VO LL  DIEST Valleilaan#Weerstandsplein 
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09 oktober VO LL vlucht  DIEST Nijverheidslaan  

10 oktober VO SS DIEST Leuvensestraat  

10 oktober VO SS S/Z Basilieklaan 

 

Rijden onder invloed 

08 oktober Alcohol Inhouding rijbewijs 3 uur 

09 oktober Drugs in verkeer Intrekking rijbewijs 15 dagen 

09 oktober Alcohol Intrekking rijbewijs 15 dagen 

09 oktober Drugs in verkeer Intrekking rijbewijs 15 dagen 

10 oktober Drugs in verkeer Intrekking rijbewijs 15 dagen 

OPENBARE ORDE 

09 oktober Grootschalige verkeerscontrole te Diest - 26 eigen medewerkers en 

32 in versterking. 

OVERLAST 

08 oktober S/Z Houwaartstraat – 2 mannen slaan glas stuk van een 

bushokje 
 


