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gebouwen = woningen, bedrijven, appartementen, winkels,…

effectief = als de daders het gebouw effectief hebben betreden.

poging = als er sporen zijn, maar de daders er niet in geslaagd zijn om binnen te dringen.

1. De cijfers van 2017
In 2017 werden in totaal 249 inbraken gepleegd in onze 
politiezone, pogingen inbegrepen. Dit is een minieme 
stijging met 8 feiten tegenover 2016 (241). Het aantal 
blijft evenwel nog altijd aanzienlijk lager dan in de jaren 
vóór 2014.

Van deze 249 inbraken gaat 163 keer om een effectieve 
inbraak en in 86 gevallen om een inbraakpoging. Dat 
betekent dat inbrekers in ruim 1 op de 3 gebouwen niet 
binnen geraakt zijn! 
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Het eerste en vierde kwartaal zijn klassiek de maanden 
waarin meest ingebroken wordt, de ‘donkere’ maanden. 
Inbrekers breken immers liefst in wanneer het hen het 
makkelijkst gemaakt wordt. En in de wintermaanden 
zijn ze uiteraard veel minder zichtbaar. Daarom contro-

leren en patrouilleren we extra van oktober tot februari 
(zie ook: Donkere Dagen Campagne, p. 13). Op de kaart 
onderaan wordt duidelijk dat vooral de N60 en N43 wor-
den gevolgd om in te breken in de aanpalende wijken en 
dorpskernen.
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Tijdstip

Populaire dagen 
om in te breken zijn 
vrijdag, zaterdag en 
maandag. 

Het tijdstippen 
waarop het meeste 
wordt ingebroken, 
zijn vrijdag- en za-
terdagavond tussen 
17 uur en 20 uur.

Hoe gaan inbrekers te werk?

Methode 

Het openbreken 
van ramen en deu-
ren (60%) is klas-
siek de meest ge-
bruikte methode 
om in te breken. Op 
de tweede plaats 
staat glasbreuk 
(18%). 

Plaats 

Bij 45% van de in-
braken werd achter-
aan ingebroken, via 
deur, raam of schuif-
raam. 
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woninginbraken

Aandeel woninginbraken

Op de 248 inbraken was 
een woning 180 keer het 
doelwit in 2017. Goed 
voor een aandeel van 
72% op het totaal aantal 
inbraken in onze politie-
zone.

In de politiezone Schelde-Leie zijn 
vooral de woningen een gegeerd 
doelwit. Dit is vooral toe te schrij-
ven aan het semi-residentiële 

karakter van onze gemeenten. 
Bovendien werden De Pinte en 
Sint-Martens-Latem in de pers 
genoemd in de lijst van rijkste 

gemeenten van Oost-Vlaanderen. 
tot slot zorgt ook de nabijheid van 
de E17 en de E40 ervoor dat da-
ders onze politiezone vaak viseren.
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woninginbraken in de Pinte

72 +30% 32%
inbraken t.o.v. 2016 pogingen

woninginbraken in gavere

34 -23% 59%
inbraken t.o.v. 2016 pogingen
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woninginbraken in Nazareth

77 -10% 31%
inbraken t.o.v. 2016 pogingen
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woninginbraken in sint-martens-Latem

66 +6% 30%
inbraken t.o.v. 2016 pogingen
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Het semi-residentieel karakter van onze gemeenten en de nabij-
heid van grote verkeersassen maken onze zone aantrekkelijk voor 
criminelen. Daarom heeft politiezone Schelde-Leie een actieplan 
woninginbraken. 

Dit betekent dat er, naast de dagelijkse werking, extra inspannin-
gen gedaan worden om woninginbraken tegen te gaan:

•	 Preventie.
•	 Controleacties.
•	 Gespecialiseerd onderzoek.
•	 Integrale aanpak: samenwerking met gemeente, BIN’s,…

In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het nieuwe 
zonale veiligheidsplan (zie ook p. 23). We hoeven er niet over te 
twijfelen dat woninginbraken ook in het volgende zonale veilig-
heidsplan als prioriteit zal opgenomen worden. 

2. Actieplan inbraken
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#1  preventie

gratis afwezigheidstoezicht

gratis diefstalpreventieadvies

816 inwoners deden een beroep op afwezigheidstoezicht. In totaal ging de interventie- en wijkpolitie 16.406 keer 
langs om een oogje in het zeil te houden. Voor 99% (= 807 aanvragen) van de aanvragen konden wij per vakantieweek 
de woning twee keer bezoeken. In 2016 vroegen 778 inwoners vakantietoezicht aan, toen goed voor 15.429 controle-
bezoeken.

De Pinte Gavere Nazareth Sint-Martens-Latem

aanvragen 238 140 164 274

Controlebezoeken 5.005 2.921 3.388 5.092

Norm gehaald 98% 99% 100% 99%

In totaal werden in 2017 79 diefstalpreventieadviezen en 20 nacontroles uitgevoerd. Dit aantal ligt aanzienlijk lager 
dan de jaren daarvoor (2016: 156 en 44) door langdurige afwezigheid van onze diefstalpreventieadviseur.

+6%

We promoten diefstalpreventie-
advies op zoveel mogelijk mo-
menten en via allerlei kanalen. 

De meeste aanvragen (43%) 
volgden na een inbraak. Jammer 
genoeg dus vaak  na de feiten. 

Onder andere kanalen rekenen 
we o.a. via het onthaal in onze 
commissariaten, contact@
pzschelde-leie.be, n.a.v. één van 
onze publicaties,...
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#2  controleActies

integrale controleacties (iCa)

donkere dagen Campagne (oktober-februari)

Tijdens de ICA’s focussen we ons op de zones waar de meeste inbraken gebeuren. Ze zijn een mix van statische con-
troleposten en patrouilles.

2014 2015 2016 2017

aantal ICa’s per jaar 11 10 10 10

aantal gecontroleerde voertuigen 638 761 736 725

aantal gecontroleerde personen 501 628 616 569

aantal personen of voertuigen gekend in onze databank 31 30 27 32

aantal personen  of voertuigen geseind 11 9 3 5

Op 27 oktober, tijdens 1dagniet, startte de politie van Schelde-Leie naar jaarlijkse gewoonte met haar Donkere Dagen 
campagne. Tot eind februari zijn we nog meer in het straatbeeld zichtbaar en trachten we inbrekers te ontmoedigen en 
- in het beste geval - te onderscheppen. Want, de ‘donkere maanden’ blijven traditioneel de populairste voor inbrekers.

Concreet zetten we dagelijks een controlepost op, op verschillende momenten én locaties. Hierbij gaat onze bijzondere 
aandacht uit naar verdachte voertuigen en inzittenden. Wanneer nodig, worden ze door onze politiemensen grondig 
gecontroleerd. Dit is een aanvulling op onze gebruikelijke controleacties en onze deelname aan de anti-inbrakenacties 
binnen het arrondissement.

goliath-acties

Vijf keer per jaar organiseert het gerechtelijk arrondissement Gent een Goliath-actie. Omdat alle politiezones van het 
arrondissement hieraan meewerken, is het afschrikkende effect naar de daders heel groot. De acties geven ook het 
signaal aan de bevolking dat wij begaan zijn met het onveiligheidsgevoel op vlak van inbraken. 

Ook in 2017 nam de politiezone Schelde-Leie deel aan deze acties. We werkten met gerichte patrouilles in risicowijken, 
gecombineerd met een statische controle t.h.v. de op- en afritten van de E17 en andere invalswegen.

controleren = identiteitsgegevens of nummerplaten nagaan in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). 

gekende (personen of voertuigen) = gekend bij de politie door vroegere feiten.

geseinde (personen of voertuigen) = worden gezocht door de politie, voor bv. verhoor in een bepaald dossier of bepaalde maatregelen (bv. fouillering).

2017

aantal gecontroleerde personen 165

aantal personen gekend in onze databank 54

aantal personen geseind 3

aantal gecontroleerde voertuigen 512

aantal voertuigen gekend in onze databank 6

aantal voertuigen geseind 1
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Fenomeenteam

1dagniet

Het fenomeenteam houdt extra toezicht en controles, vooral gericht op woninginbraken. 

2014 2015 2016 2017

aantal controles 63 80 71 103

aantal gecontroleerde personen 416 300 256 583

aantal personen gekend in onze databank 119 119 109 304

aantal personen geseind 15 18 16 35

aantal gecontroleerde voertuigen 573 447 541 971

aantal voertuigen gekend in onze databank 16 13 16 21

aantal voertuigen geseind 8 1 3 6

Onze politiezone nam op vrijdag 27 oktober deel aan de nationale 
campagne ‘1dagniet’ met allerhande acties. 

Controleactie
We deelden ruim 1.000 preventiezakboekjes uit in onze 4 gemeen-
ten. 90-tal passanten werden uitgebreid gecontroleerd: 10 perso-
nen stonden gekend bij het gerecht en 1 stond geseind, we troffen 
ook 2 illegalen aan. Daarnaast werden 11 chauffeurs beboet voor 
verkeersinbreuken (rijden met gsm, vervallen keuring, parkeren). 

De  burgemeester van Sint-Martens-Latem en de hoofdcoördinato-
ren van De Pinte en Sint-Martens-Latem brachten ons hier een be-
zoekje.

Rood of groen duimpje?
Op 1dagniet verplaatsten onze wijkinspecteurs zich in de rol van 
een inbreker en gingen ze op zoek naar huizen die niet voldoende 
inbraak’proof’ waren. Op 130 adressen kregen de bewoners na de 
korte veiligheidscheck een groen of rood duimpje in de bus. 

28 woningen bleken niet voldoende beveiligd:
•	 Geen veilige sloten (cilinderslot, veiligheidsrozet): 7x
•	 Speling tussen kader en deur: 1x
•	 Losliggende ladders: 4x
•	 Niet-slotvaste aanhangwagens: 12x
•	 Openstaande garagepoort: 1x

2014 2015 2016 2017

aantal gecontroleerde voertuigen 2.200 1.700 1.000 1.000

aantal personen of voertuigen gekend in onze databank 14 13 21 10

aantal personen of voertuigen geseind 2 0 3 1
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#3  GespeciAliseerD onDerzoek

2016 (geen volledig jaar) 2017

aantal tussenkomsten 173 249

aantal sporen opgenomen 191 422

Geen sporen aangetroffen 52 26

als slachtoffers een inbraak melden, dan komt eerst onze interventieploeg langs. Zij 
gaan de situatie na en geven hun eerste vaststellingen door aan ons eigen team Inbra-
ken. Dat is een team van vier medewerkers die zich specialiseerden in de sporenopname 
na een inbraak. Binnen de 24 uur gaan zijn langs voor de sporenopname.

Wat doet het Team Inbraken precies?

Het team Inbraken gaat na of er bruikbare sporen zijn. Zo ja, dan gaat het team de sporen op de best mogelijke manier 
opnemen voor verder onderzoek door het labo. Het team Inbraken heeft daarvoor de deskundigheid én gespecialiseerd 
materiaal: poeders, gellifters, borstels, swabs (stalen), fotoapparaat,... tot slot beheert het team het dossier en is zo het 
aanspreekpunt voor de slachtoffers.

team inbraken
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Na een uitvoerige testperiode, gingen we begin 2017 voluit aan de slag met 
onze ANPR-camera’s. Nu, ruim een jaar later zien we dat de camera’s meer 
dan hun nut bewijzen. Niet alleen zijn ze een waardevol instrument voor ons 
eigen Team Inbraken in hun strijd tegen inbraken. Ook in andere dossiers, 
zoals bijvoorbeeld vluchtmisdrijven of domiciliefraude, maakten ze al meer-
maals het verschil.

Extra hulp voor Team Inbraken
In 2016 richtte onze politiezone een eigen team Inbraken op: specialisten in 
de sporenopname na een inbraak. Dit team zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de aNPr-camera’s. Ze kunnen niet beletten dat er ingebroken wordt, 
maar de aNPr-camera’s worden vaak gebruikt bij het verder onderzoek na 
een misdrijf.

Het speurwerk levert nu merkelijk meer op: verklaringen worden ermee 
bevestigd of ontkracht, onderzoekspistes worden verder bewandeld of uitge-
sloten, we krijgen een beter zicht op het tijdstip van de feiten, we kunnen 
makkelijker linken leggen met andere dossiers (binnen én buiten onze poli-
tiezone),... Dit alles helpt om inbrekers op te pakken of hun wagens te seinen.

Voornaamste succesverhalen
Na een o.a. een ramkraak in De Pinte, konden we een bende oprollen. Dat 
gebeurde i.s.m. collega’s van de federale politie en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in het najaar konden we de verdachten identifice-
ren. Deze onderzoeken lopen momenteel bij de federale gerechtelijke politie 
in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera’s voor extra bewijzen na een inbraak en -pogin-
gen in de Beekstraat en kerkstraat. Ze maakten ook het verschil in het oprol-
len van een drugsbende die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april de ’apotheekdieven’ vatten. En in 4 andere dos-
siers (inbraken en drugs) wordt er nog heel gericht gezocht naar de daders en 
hun wagens.

Het team Inbraken droeg door haar doorgedreven sporenonderzoek bij tot 
het oprollen van de villabende. Deze maakte o.a. slachtoffers in Sint-Martens-
Latem. In nog 3 andere inbraken- en diefstaldossiers werden de daders dank-
zij de aNPr-camera’s geïdentificeerd. Zij en hun wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een verwarde bejaarde dame met haar wagen. 
Dankzij de camera’s werd ze tijdig gevonden, want was onderkoeld.

Meer dan inbraken alleen
De aNPr-camera’s bewijzen ook hun nut in een andere belangrijk politie-
bezorgdheid: verkeersveiligheid. Niet-gekeurde of -verzekerde wagens en 
chauffeurs met rijverbod worden nu makkelijker opgespoord en uit het ver-
keer gehaald.

In 2017 hadden we te maken met 186 ongevallen met vluchtmisdrijf, waarvan 
11 met gewonden. Ook hier konden de camera’s het verschil maken: 14 ver-
keersongevallen met vlucht werden zo opgelost (waarvan 2 met gewonden).

tot slot bleken de aNPr-camera’s ook een nuttig hulpmiddel in andere onder-
zoeken, zoals bv. domiciliefraude.

aNPr-camera’s: 1 jaar later...
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Twee winkeldieven gesnapt in Nazareth

- Ma 30.01.2017 - 
Vrijdagnamiddag 27 januari werden 2 personen op he-
terdaad betrapt op een winkeldiefstal in de OKAY in 
Nazareth. Uit het eerste onderzoek bleek dat de beide 
personen ook in aanmerking kwamen voor 2 diefstallen 
diezelfde namiddag in de OkaY-winkel in Zomergem en 
Nevele.

In hun voertuig werden heel wat voorwerpen gevonden 
die mogelijks afkomstig zijn van diefstal. Het gaat om 2 
mannen uit Georgië van 34 en 38 jaar oud. Beide personen 
werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Gent en 

aangehouden.

Inbreker gevat in Nazareth/Zingem

- Di 31.01.2017 -
Op vrijdagmiddag 27 januari kreeg onze interventiepo-
litie een melding binnen uit de Steenweg Deinze in Na-
zareth. Een alerte bewoner had bij een overbuur in de 
Oude Deinse Baan (Zingem) een man zien rondhangen 
die zich verdacht gedroeg. De politie ging ter plaatse en 
trof een man aan die voldeed aan de beschrijving. Uit 
verder onderzoek bleek dat er effectief ingebroken werd 
in de woning.

De man werd meegenomen naar het politiekantoor. Hij 
kon gelinkt worden aan de inbraak. De verdachte, een 
31-jarige man met de roemeense nationaliteit, werd 
nog dezelfde dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter 
in Oudenaarde. Hij werd aangehouden.

Twee apotheekdieven gesnapt via ANPR

- Di 11.04.2017 - 
Op zaterdagnamiddag 8 april kregen we een melding via 
de aNPr-camera’s van een wagen die geseind stond voor 
winkeldiefstal in de politiezone kastze (kampenhout, 
Steenokkerzeel, Zemst). Onze interventieploeg zocht de 
omgeving af en trof de wagen aan in de Steenweg Dein-
ze in Nazareth. 

De inzittenden en hun wagen werden gecontroleerd 
en de politie trof o.a. meerdere schoonheidsproducten 
aan. De twee mannen van 31 jaar werden meegenomen 
naar het commissariaat. Na verder onderzoek bleken de 
schoonheidsproducten eerder die dag uit twee apothe-
ken gestolen te zijn, in Merelbeke en Gavere.

De twee mannen werden de dag erop voorgeleid bij de 
onderzoeksrechter in Gent en opgesloten in de gevange-
nis. Op woensdag 12 april verschenen ze voor de raad-
kamer.

Oorspoor leidt naar 25 inbraken

- Wo 06.06.2017 - 
Op 6 juni wordt in een appartement in Nazareth inge-
broken. Het team Inbraken vindt op de toegangsdeur 
een oorspoor. Dit spoor kon later gelinkt worden aan een 
25-tal inbraken in appartementen in heel België. 

Twee winkeldieven gevat in Eke

- Wo 07.06.2017 - 
De politie van Schelde-Leie kon zaterdagavond 27 mei in 
de Makro in Eke twee verdachten van winkeldiefstallen 
vatten. De security verwittigde onze interventieploeg en 
de politie probeerde hen aan de uitgang tegen te hou-
den. Ze sloegen echter op de vlucht en gooiden hun buit 
(voornamelijk rookwaren) weg. 

Eén van hen, een 22-jarige man, kon na een korte achter-
volging gevat worden. De tweede verdachte, een 30-ja-
rige man, kon op aanwijzen van getuigen even later gevat 
worden op een lijnbus die enkele straten verder halt hield.
Beide verdachten werden gearresteerd. Verder onder-
zoek wees uit dat de twee mannen ook gelinkt kunnen 
worden aan eerdere winkeldiefstallen in Makro-filialen 
in Deurne, Sint-Pieters-Leeuw, Machelen en Eke. Ze wer-
den zondag 28 mei voorgeleid bij de onderzoeksrechter 
in Gent en werden aangehouden. De raadkamer in Gent 
bevestigde hun aanhouding. Ze blijven in de cel.

Bende opgepakt voor ramkraken

- Vr 09.06.2017 - 
De federale en lokale recherche hebben woensdagmorgen 
7 juni een bende opgerold die verdacht wordt van meer-
dere ramkraken en inbraken. Bij de inval in het kraakpand 
te Merelbeke trof de politie 14 roemenen aan, waarvan er 
11 zijn verhoord. De onderzoeksrechter te Gent plaatste 
zes van hen onder aanhoudingsmandaat. 

N.a.v. een inbraak in Gavere en een ramkraak op een ben-
zinestation in De Pinte, is de federale recherche van Oost-
Vlaanderen in april samen met lokale recherche van de 
politiezones Schelde-Leie en regio rhode&Schelde een 
onderzoek gestart naar een bende die verdacht werd van 
deze feiten en vermoedelijk in Merelbeke verbleef. 

Het parket van Oost-Vlaanderen vorderde de onder-
zoeksrechter te Gent en na intensief onderzoek kregen 
de recherchediensten zicht op een bende die verdacht 
wordt van meerdere diefstallen en ramkraken op onder 
meer benzinestations en GSM-winkels in De Pinte, Gent, 
Deinze, temse, asse en ternat. Vaak gooide zij met een ri-
ooldeksel de deur of het raam in en gingen ze vervolgens 
met de buit aan de haal.

Enkele succesverhalen
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Woensdag 7 juni in de vroege ochtend zijn de drie recher-
chediensten binnengevallen in het kraakpand te Merel-
beke. Ze troffen er 11 mannen, 2 vrouwen en een kind 
aan met roemeense nationaliteit. Drie mannen probeer-
den te ontsnappen aan de politiediensten maar werden 
kort nadien ingerekend. alle 11 mannen zijn meegeno-
men voor verhoor. De onderzoeksrechter te Gent besliste 
om zes van hen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

De goede samenwerking tussen de Federale Gerechte-
lijke Politie Oost-Vlaanderen en de lokale recherche van 
de politiezones Schelde-Leie en regio rhode & Schelde 
heeft ervoor gezorgd dat deze bende op korte termijn 
kon opgepakt worden.

Vluchter verkeerscontrole gevat

- Ma 26.06.2017 - 
Op 25 juni hield onze verkeersdienst op de N60 in Naza-
reth een controleactie. Omstreeks 13u30 passeerde een 
Mazda met Duitse nummerplaat aan zeer hoge snelheid. 
Onze motard reed de wagen achterna om hem te onder-
scheppen. Daarop crashte de vluchter op de rotonde van 
de Begoniastraat. De bestuurder, een 29-jarige man uit 
Dendermonde, vluchtte te voet verder.

Na een grootscheepse zoekactie, waarbij ook de collega’s 
van PZ Deinze-Zulte en de Federale Politie in bijstand 
kwamen, werd de vluchter een uur later aangetroffen in 
een tuin onder het dekzeil van een houtstapel. Zijn voer-
tuig was niet in orde met de nodige regelgevingen. Bij de 
fouille werden ook drugs aangetroffen.

Batterijdieven opgepakt

- Do 06.07.2017 - 
tijdens een patrouille merkte de politie van Schelde-Leie 
op 5 juli om 23u40 een verdachte wagen op met Franse 
nummerplaat. Bij controle werden er een 40-tal batterij-
en in de koffer gevonden. Na onderzoek bleken ze gesto-
len uit het containerpark in Sint-Martens-Latem.

De verdachten werden meegenomen naar het commis-
sariaat voor verhoor: een man van 22 jaar, een man van 
25 jaar en een vrouw van 22 jaar. De drie verdachten 
kregen een dagvaarding en moeten zich op 17 augustus 
voor de rechtbank verantwoorden.

Batterijdieven opgepakt

- Do 06.07.2017 -
Op 22 juli werd ingebroken in een camionette in Gavere 
en werden diverse machines gestolen. Het slachtoffer 
had een vermoeden van de dader. Op de autozetel vond 
het team Inbraken een schoenspoor. Bij een huiszoeking 
werden schoenen gevonden met een identiek motief op 
de schoenzolen.

Winkeldief gevat in Nazareth

- Ma 31.07.2017 - 
De politie van Schelde-Leie kon zaterdagavond 29 juli in 
de OKAY in Nazareth een verdachte van winkeldiefstal 
vatten. De security verwittigde onze interventieploeg en 
deze kon hem aan de uitgang tegenhouden. 

De man van 36 jaar werd meegenomen naar het com-
missariaat en gearresteerd. Uit verder onderzoek bleek 
dat hij ook aan diefstallen in andere OkaY-winkels kon 
gelinkt worden. Hij werd intussen voorgeleid bij de on-
derzoeksrechter en blijft aangehouden.

Drugsverdachten opgepakt in Gavere

- Ma 02.10.2017 - 
tijdens een controleactie van de politie van Schelde-Leie 
werd zaterdagavond 30 september aan de Brandweer-
straat in Gavere een Volkswagen Golf opgemerkt die zich 
trachtte te onttrekken aan de controle. De wagen kon te-
gengehouden worden in de Scheldestraat. De twee inzit-
tenden bleken gekend voor druggerelateerde feiten. Na 
fouillering werden er verschillende kleine hoeveelheden 
drugs gevonden.

De twee mannen, van 31 en 32 jaar, werden gearresteerd 
en meegenomen naar het commissariaat voor verhoor.

Zes aanhoudingen na vondst tien kilo speed

- Vr 13.10.2017 -
Bij vijf huiszoekingen dinsdag in Brakel, Ronse, Gavere 
en Waregem heeft de politie maar liefst tien kilo speed 
aangetroffen. De politie heeft bij de actie zeven verdach-
ten opgepakt, van wie de onderzoeksrechter er gisteren 
effectief zes heeft aangehouden.

De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen voerde 
dinsdag tegelijk vijf huiszoekingen uit in Brakel, ronse, 
Gavere en Waregem. Woensdag vielen speurders op nog 
drie plaatsen binnen in Brakel en Lessen. De buit was vrij 
indrukwekkend: maar liefst tien kilogram speed en hon-
derd xtc-pillen zijn bij de invallen in beslag genomen.

De politie pakte bij de twee acties zeven mensen op. “Ze 
werden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Ou-
denaarde”, zegt Julie van Hoorebeke, woordvoerder bij 
het parket Oost-Vlaanderen.

Zes verdachten zijn aangehouden. “Het gaat om een 
29-jarige vrouw uit Geraardsbergen en vijf mannen tus-
sen de 26 en 30 jaar afkomstig uit Brakel, Gavere en Wa-
regem. Een 31-jarige vrouw uit Brakel werd vrijgelaten 
onder strikte voorwaarden”, zegt Van Hoorebeke. Volgens 
het parket zijn de verdachten geen onbekenden voor het 
gerecht. 
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‘Villabende’ opgerold

- Do 19.10.2017 - 
Het gerecht in Mechelen heeft een professionele inter-
nationale dievenbende kunnen oprollen. De inbrekers vi-
seerden vooral woningen in residentiële villawijken, o.a. 
in Lier en Sint-Martens-Latem. Bij elke inbraak werd een 
venster op de eerste verdieping van de woning ingesla-
gen. Gaandeweg werd de structuur en de organisatie van 
de villabende in beeld gebracht. 

Het team Inbraken van politie Schelde-Leie droeg door 
haar doorgedreven sporenonderzoek bij tot het oprol-
len van deze villabende. Uiteindelijk konden 7 inbraken 
gelinkt aan hen gelinkt worden in Sint-Martens-Latem, 
tussen 2013 en 2017.

typerend voor deze bende was dat ze telkens via de eer-
ste verdieping konden binnendringen. Bij elke inbraak 
werd een venster op de eerste verdieping van de woning 
ingeslagen. Omdat meestal enkel de benedenverdieping 
beveiligd werd, konden ze zo de het alarmsysteem om-
zeilen. De inbrekers maakten ook gretig gebruik van los-
liggende ladders en opeengestapelde tuinmeubelen. 

Inbrekers opgepakt in Gavere

- Di 21.11.2017 - 
Op vrijdag 17 november, omstreeks 18u20, kreeg de in-
terventiepolitie van Schelde-Leie een melding van een 
poging tot inbraak in de kriephoekstraat in Gavere. Bij 
aankomst bleek dat inbrekers hadden getracht om in 
twee woningen in te breken. Bij één van de inbraakpogin-
gen ging het alarm echter af en ze sloegen op de vlucht.

Het buurtinformatienetwerk werd opgestart en de poli-
tie organiseerde een zoekactie in de buurt, ondersteund 
door de verkeersploeg van politiezone Schelde-Leie, 
een helikopter van de federale politie en de collega’s 
van de politiezones regio rhode & Schelde en Deinze- 
Zulte.

Een alerte inwoner spotte later de verdachten in de Borg-
walstraat in Gavere, waar ze een aanhangwagen aan het 
verplaatsen waren. Dankzij deze snelle tip kon de politie 
een tweetal uur later de verdachten opsporen in de trek-
weg in Merelbeke, twee albanese mannen van 29 en 41 
jaar. Ze werden gearresteerd en verhoord. 

Verder onderzoek leverde bekentenissen op van de ver-
dachten. Zo vond het team Inbraken meerdere schoen-
sporen van inbraken in Gavere op 13 en 17 november. 
Ook kwam een DNa-staal overeen met een spoor bij een 
inbraak in Heusden-Zolder in juni. 

De verdachten werden op 18 november 2017 voorgeleid 
voor de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden. Ze 
verschenen woensdag 22 november 2017 voor de raad-
kamer in Gent.

Geseind persoon aangetroffen

- Vr 24.11.2017 - 
Op donderdag 23 november, kort na middernacht, werd 
tijdens een controle in het kader van onze Donkere Da-
gen Campagne een BMW opgemerkt op de N60. De wa-
gen reed aan hoge snelheid van Oudenaarde naar Gent. 
De interventieploeg van Schelde-Leie kon de BMW on-
derscheppen op het grondgebied Gent.

De bestuurder, een 21-jarige man uit Gent, had geen 
identiteitspapieren bij zich maar verklaarde eigenaar te 
zijn van het voertuig. Betrokkene werd ter controle mee-
genomen naar het commissariaat. Een tweede interven-
tieploeg van politie Schelde-Leie observeerde ondertus-
sen het voertuig. Plots bood de werkelijke eigenaar van 
het voertuig zich aan. Blijkbaar kenden de eigenaar en de 
aangetroffen persoon elkaar.

De persoon die inmiddels naar het hoofdcommissariaat 
was overgebracht, had een valse identiteit opgegeven. 
Bij controle van de vingerafdrukken bleek het te gaan om 
een persoon die geseind stond met een bevel tot gevan-
genneming. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar de 
gevangenis.

Gevatte inbreker Gavere stond geseind

- Ma 04.12.2017 -
In de nacht van 1 op 2 december betrapte de bewoner 
in de Kerkstraat in Dikkelvenne (Gavere) een inbreker 
in haar appartement. De inbreker vluchtte weg, maar 
de medewerkers van de bakkerij onder het apparte-
ment zetten de achtervolging in. Ze belden snel naar het 
101-nummer en konden hem tegenhouden tot de po-
litie aankwam. De verdachte, een 37 jarige man uit het 
antwerpse, werd meegenomen naar het commissariaat 
voor verhoor.

Verder onderzoek - o.a. met behulp van de aNPr-came-
ra’s - kon hem later linken aan een andere inbraak in 
de kerkstraat én een inbraak in Melle. De wagen die hij 
gebruikte, werd eveneens gestolen, eerder die avond in 
Zottegem. Hij stond ook geseind wegens niet naleven 
voorwaarden in antwerpen.

De verdachte werd op zaterdag 2 december voorgeleid 
bij de onderzoeksrechter te antwerpen en onder aan-
houdingsmandaat geplaatst.

Geseinde man opgepakt in Nazareth

- Di 19.12.2017 -
Aan het kruispunt van de Stationsstraat en de N60 in 
Nazareth merkte onze interventieploeg zaterdag 16 de-
cember rond 17u30 een verdacht voertuig Opel astra 
op met Franse nummerplaat. toen de politie de wagen 
wou doen stoppen, vluchtte deze weg. De achtervolging 
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werd ingezet, bijgestaan door de collega’s van de politie-
zones regio rhode & Schelde en Zottegem/Herzele/Sint-
Lievens-Houtem. De achtervolging eindigde in Vlierzele, 
toen de wagen zijn band lek reed op een stoeprand.

De bestuurder, een 53-jarige man uit Gent, stond ge-
seind met bevel tot gevangenneming. Zijn wagen stond 

niet ingeschreven, was niet verzekerd en werd daarom 
inbeslaggenomen. De politie nam de man mee naar het 
commissariaat en hij werd aangehouden. Hij zit intussen 
opgesloten in de gevangenis van Gent.
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3. samenwerking met Bin’s
Een BIN - buurtinformatienetwerk - is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Ze zorgen voor 
extra ogen en verspreiden mee de preventiegedachte in hun wijk. 

Inspecteur Melissa Beulens is in onze politiezone de gemandateerde beambte. Dat betekent dat zij instaat voor:
•	 Begeleiding en administratieve ondersteuning bij de opstart van een nieuwe BIN.
•	 regelmatig overleg met de BIN-hoofdcoördinatoren.
•	 Verspreiden van preventietips via de BIN-hoofdcoördinatoren.
•	 Informeren van de BIN-hoofdcoördinatoren over bepaalde fenomenen en inbrakencijfers.

Opstart BiN’s in 2017

BIN-leden melden misdrijven en verdachte gedragingen aan de politie, enkel en alleen via het noodnummer 101. 

Van daaruit wordt een politieploeg ter plaatse gestuurd. Op basis van de situatie ter plaatse beslist de politieploeg of 
een BIN al dan niet opgestart wordt. Dit hangt hoofdzakelijk af van de snelheid van de melding en de concrete info die 
de melder kan geven (persoonsbeschrijving, gegevens van de vluchtwagen,...).

als een BIN opgestart wordt, wordt via de 101 centrale een automatisch telefonisch bericht verspreid onder de BIN-
leden. In dit bericht wordt gevraagd om extra waakzaam te zijn voor bepaalde personen, voertuigen of situaties.

In 2017 noteerden we in totaal 824 meldingen van verdachten personen of voertuigen via het noodnummer 101 
(2016: 862). Dit is ongeveer 1/8 van alle meldingen die via deze weg bij onze interventiedienst binnenkomen.

Binnen de politiezone Schelde-Leie zijn er momenteel 31 buurtinformatienetwerken (BIN) actief en 2 buurtinforma-
tienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z). Totaal aantal BIN-leden voor de ganse politiezone: 4.482

De Pinte/Zevergem Gavere Nazareth/Eke
 + BIN Z

Latem/Deurle
+ BIN Z

aantal leden 661 535 1.949 1.183 + 63
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“in 2017 werden 
de Bin’s 64 keer 
opgestart.”

De Pinte 15

Gavere 8

Nazareth 12 + 2 BIN-Z

Sint-Martens-Latem 27

• Driemaandelijks nodigt de politie de hoofdcoördinatoren uit. Op deze vergaderingen 
wordt onze samenwerking besproken, wordt de opstart van nieuwe BIN’s georgani-
seerd,...

• De hoofdcoördinatoren kunnen nu inloggen op onze app inbraken. Daar zien ze per gemeente alle cijfers die bij-
gehouden worden (aandeel pogingen, modus,...).

• We wisselen systematisch resultaten, succesverhalen en preventietips uit met de hoofdcoördinatoren. Op die 
manier brengen we een consistent verhaal en versterken we elkaars boodschap.

structurele informatie-uitwisseling met hoofdcoördinatoren

+39%
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plAnnen voor 2018

In 2017 plande inspecteur Beulens haar speed-DPA’s. Door omstandig-
heden lukte dit niet en wordt dit in 2018 opnieuw opgevist.

Tijdens een speed-DPA gaat ze langs de huizen om een korte check langs 
de buitenzijde te doen; is alles goed gesloten, liggen er geen waardevolle 
zaken in het zicht, slingeren er geen ladders rond,... Wie 5 op 5 scoort, 
krijgt een groen duimpje in de bus. Wie niet, een rood. En wie een totaal-
advies wenst, krijgt meteen (of op een ander moment naar keuze) gratis 
diefstalpreventieadvies op maat.

Waarom deze speed-DPA? 

Eén van de belangrijkste schakels in de strijd tegen inbraken is de goede 
beveiliging van huizen. Want, als een inbreker binnen de drie minuten 
niet binnengeraakt, druipt hij meestal af. Goede sloten en eenvoudige 
maatregelen kunnen dus het verschil maken. Daarom promoten we 
diefstalpreventieadvies bij onze inwoners. Een gratis service waarvoor je 
in De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem een gemeentepremie kan 
verkrijgen (zie voorwaarden op de website van je gemeente).

In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het nieuwe zonale veiligheidsplan 2019-2025. Hierin bepaalt de 
politie haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, 
de prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekommernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging

We verwachten dat het actieplan woninginbraken opnieuw deel uitmaken van de prioriteiten van onze politiezone. 

Bevolkingsbevraging najaar 2018

De bevolkingsbevraging dit najaar zal gaan over verschillende veiligheidsthema’s: (on)veiligheidsgevoel, buurtproble-
men, preventie, het slachtofferschap, de kwaliteit van het politieoptreden. We vinden het belangrijk om een zicht te 
krijgen op het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Jullie zijn immers onze 
belangrijkste klanten.

De verzamelde informatie zal dus mee ons veiligheidsbeleid bepalen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zo-
dat we ze kunnen opnemen in het zonaal veiligheidsplan 2019-2025.

speed-dPa

Zonaal veiligheidsplan 2019-2025
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