
 
 

 

 

  
 
 
 
 

Resultaten april - mei - juni 2018 

Beste BIN en BINZ-leden te Denderleeuw 
 
Hierbij de nieuwsbrief van de maand april, mei en juni 2018.  
 
  

Inbraken 

 DENDERLEEUW 

 

april 
Voor de maand april hebben wij  geen meldingen van inbraken!!  
 
 
Mei 
Landuitstraat  op 04/05/18 tss 21.08 en 23.57  effectief 
 
 
Juni 
Landuitstraat            op 04/05/18 tss 21.08 en 23.57  effectief 
Hoogstraat  op 13/06/18 omstreeks 15.24  poging 
Kiekenborrestraat op 23/06/18 tss 02.00 en 05.00  poging 
A.Rodenbachtstraat op 25/06/18 tss 19.30 en 20.00  poging 
 
 
Aandachtspunten i.v.m. inbraken/diefstallen 

Hierbij de manieren waarop werd ingebroken:  
 

• Dader komt via een trap op het terras van het appartement geraken. Aldaar stellen wij vast dat het onderste 
gedeelte van de achterdeur, bestaande uit een houten plank, ingetrapt is. 

• Daders verschaffen zich vermoedelijk toegang via de zijkant van de woning. Het betreft een halfopen bebouwing. 
De woning ligt ver achteruit van de straatzijde met een lange oprit. De rechterzijde van de woning is volledig 
afgeschermd door struikgewas. Via de voorzijde van de woning heeft men toegang tot de tuin via de zijkant die niet 
afgesloten is. De tuin achteraan is volledig afgeschermd door struiken.  Aan de achterzijde van de woning staat aan 
de keuken één raam op kipstand. De daders hebben vermoedelijk het raam opengeduwd om zo een naastgelegen 
raam te openen. Langs deze weg verschaffen ze zich toegang tot de woning.  

• De dader(s) hebben vermoedelijk gebruikt gemaakt van metalen werkgerei om de deur proberen open te krijgen. 
Mogelijks werd gebruik gemaakt van een schroevendraaier of een kleiner model koevoet. Ze slagen er echter niet 
in om de metalen voordeur te openen.  

• Verdachten stappen verschillende malen door de straat. Plots stoppen ze aan de woning in de A.Rodenbachstraat. 
Aldaar trachten ze op onbekende wijze de voordeur open te breken. Zij worden opgeschrikt door een 
buurtbewoner en nemen de vlucht. 

 
 
 
 

Verstuurde codes 

April - mei – juni 2018 
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DENDERLEEUW 

• APRIL 

Op 20/04/2018 omstreeks 21.27 uur werd een code rood verstuurd naar BIN-zone Denderleeuw en BIN Welle 

CODE ROOD 

uitkijken naar verdacht meisje (ongeveer 15 jaar) van vreemde origine. heeft interesse in de woningen en filmt deze. 
bijkomende info: adres te Liefkenshage + meisje heeft contact gehad met een witte bestelwagen. Beide vertrokken in 
onbekende richting.  

 

CODE GROEN 
 
ploeg ging ter plaatse.  Een meisje (+/-15j) van vreemde origine zou woningen hebben gefilmd in de 
Liefkenshage, te Denderleeuw.  Ter plaatse nog bijkomende info ontvangen: het meisje  riep  iets naar een witte 
bestelwagen. Dat voertuig stond iets verderop geparkeerd. Vervolgens zou het meisje weggefietst zijn in 
ongekende richting en de witte bestelwagen in andere ongekende richting.  Er wordt nog patrouille gereden in de 

nabije omgeving maar er wordt niemand meer aangetroffen. 

 

Op 22/04/2018 omstreeks 19.14 uur werd een code rood verstuurd naar BIN-zone Denderleeuw: 

CODE ROOD 

verdacht meisje leeftijd 14 jaar, 1.40 groot...draagt kleedje met veel kleurtjes. belt aan verschillende huizen in Haagbeuk.  

CODE GROEN 

onmiddellijk patrouille in de omgeving gedaan maar het meisje werd niet meer aangetroffen. Indien hieromtrent 
meer informatie is mag u dit via mail (kris.deneve@police.belgium.eu)  aan onze diensten bezorgen. 

 

• MEI 

Op 05/05/2018 omstreeks 19.34 uur werd de code rood verstuurd naar BIN-Welle 

CODE ROOD 

verdachte gedragingen in Kampstraat...man filmt huizen 

CODE GROEN 

het betrof een melding waarbij een vreemde jonge man met als beschrijving groot, jeans, slank, geen bagage op 
wandel was van de Kortestraat, zo richting Regentiestraat, Steenweg en overstak richting  Kampstraat. Hierbij zou hij 
ook huizen hebben gefilmd. Wij hebben patrouille gereden in de omgeving maar deze persoon kon niet worden 

aangetroffen. Er waren ook geen meldingen van inbraken in die periode en omgeving. Mocht u alsnog bijkomende 
informatie hebben rond deze melding dan mag u dit naar onze diensten overmaken per mail op het adres: 
Kris.deneve@police.belgium.eu. 

 

Op 14/05/2018 omstreeks 22.57 uur werd een code rood verstuurd naar BIN-zone Denderleeuw 

CODE ROOD 

3 personen zetten aantekeningen op de stoep omgeving Sterrenboslaan. 

 CODE GROEN 

patrouille gereden in omgeving. Negatief. Op het trottoir t.h.v. het baantje naar de kerk stond een pijl getekend.   
Iets verder stond "HA" geschreven. Nog iets verder stond "galgje" geschreven. De tekens waren redelijk 
opvallend. Er zijn geen inbraken gemeld.  
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• JUNI 

Op 13/06/2018 omstreeks 16.07 uur werd een code rood verstuurd naar BIN-zone Denderleeuw en BIN-Iddergem 

 

CODE ROOD 

 verdachte persoon - allochtone man, T-shirt die aanbelt en eigendom betreedt. Vraagt geld voor eetfestijn of bbq. Bij aantreffen 
101 verwittigen. 

CODE GROEN 

betrof een feit in de Hoogstraat te Denderleeuw. Ploeg is ter plaatse geweest maar de verdachte werd niet meer 
aangetroffen. Melders zouden op hun oprit zijn aangesproken door een man. Deze vroeg of ze hem geld wilden 
geven voor een barbecue voor vreemde kinderen. De man vertrok op zijn fiets. Kort nadien werd hij er opgemerkt 
aan de achterdeur uit hun appartement. Deze vluchtte weg met zijn fiets. 

Beschrijving persoon: man, licht getaande huidskleur, 25 jaar, 1m65, normaal/mager gebouwd, donker gekleed, 
kleine mountainbike.  

 

Op 14/06/2018 omstreeks 17.21 uur werd een code rood verstuurd naar BIN-Denderleeuw 

  

         CODE ROOD 

       gelieve uit te kijken naar zwarte VW-golf met Nederlandse nummerplaat, aan boord 1 man 170/180 cm, getaande   
 huid, zwart haar op staart, groene T-shirt, bel 101. 
 

 CODE GROEN 

patrouille in de omgeving gedaan maar verdachte werd niet meer aangetroffen. De verdachte werd in de 
Hoogstraat opgemerkt en reed weg richting centrum.  

Vraag: Mochten jullie  hieromtrent meer informatie hebben mag dit aan onze diensten worden overgemaakt: 
PZ.denderleeuwhaaltert@police.belgium.eu 

 

 

Bij een onmiddellijke melding aan onze diensten is de kans reëel is dat wij de verdachten nog kunnen aantreffen. Zie hierboven als 
voorbeeld.  Dus, aarzel niet indien jullie verdachte gedragingen zien maar bel ONMIDDELLIJK de 101.  

Na een code rood is alle info nuttig om de daders op te sporen.  Daarom vragen wij om via de dienst 101 zo vlug mogelijk alle verdachte 
gedragingen te melden, ook nadat jullie een code rood hebben ontvangen (vb. zien weglopen van personen in bepaalde richting, gegevens van 
een  voertuig enz.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INLICHTINGEN 

De zomer heeft zijn intrede gedaan en velen onder ons zien al uit naar de verlofperiode waarbij mogelijks een vakantie gepland staat.  

 

Weet dat jullie gratis vakantietoezicht kunnen aanvragen via onze politiediensten. Doe dit tijdig!  

 

Wij bieden ook vakantietoezicht aan. Daarbij komen wij dagelijks langs uw woning en verwittigen u bij verdachte zaken. 
Gemakkelijk aan te vragen via de website http://www.lokalepolitie.be/5439  of bij de lokale politie. 

Uw bijdrage is steeds welkom 

 De politie is verantwoordelijk voor de communicatie in de BIN’s. Ze stelt  de code rood en code groen op en stelt maandelijks een 
nieuwsbrief op. Daarom vragen wij om berichten in naam van een BIN, eerst voor te leggen aan politie.  
Items die nuttig zijn om te delen mag u steeds overmaken naar het algemeen e-mailadres van de politiezone: 
pz.denderleeuwhaaltert@police.belgium.eu 

http://www.lokalepolitie.be/5439/downloads/formulieren
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