
 
 

 

 

  
 
 
 
 

Inbraken 

 
 

DENDERLEEUW 

DE.17.LA.002302/2019 
Tussen 08/05/2019 om 09 uur en 08/05/2019 om 18.06 uur – woning – Regentiestraat - dader forceert de achterdeur maar kan ze 
niet openen  
DE.17.LA.002361/2019 
Tussen 10/05/2019 om ?? uur en 11/05/2019 om 08 uur – Dorp – opslagplaats - dader slaat raam in, betreedt en doorzoekt gebouw 
 
DE.17.LA.002595/2019 
Tussen 10/05/2019 om 08 uur en 24/05/2019 om 11 uur - Steenweg – woning – achterdeur geforceerd, alles doorzocht  
 
DE.17.LA.002554/2019 
Tussen 21/05/2019 om 22.30 uur en 22/05/2019 om 16.40 uur – Dreef - individuele garage - dader probeert de garagepoort te 
forceren, doch slaagt hier niet in 
 
DE.17.LA.002553/2019 
Tussen 21/05/2019 om 22.30 uur en 22/05/2019 om 16.40 uur - Dreef - individuele garage – dader forceert de garagepoort en gaat 
de garage binnen 
 
DE.17.LA.002681/2019 
Tussen 28/05/2019 omstreeks 19,30 uur en 29/05/2019 om 9,00 uur – Kouterbaan – woning (niet bewoond) – dader klimt 
vermoedelijk over hek, richt schade aan maar raakt niet in woning 
 

mei 2019 
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VU: Lokale Politie – Politiezone Denderleeuw / Haaltert PZ 5439 – Vlamstraat 5 bus 6 – 9450 Haaltert  
T 053 840 800 – pz.denderleeuwhaaltert@police.belgium.eu – www.lokalepolitie.be/5439    |    facebook.com/PZ5439 
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DE.17.LA.002694/2019 
Tussen 29/05/2019 - 20:00 uur en 30/05/2019 - 08:00 uur – Rodestraat – woning - dader(s) klimt over omheining van omliggende 
weide en doorknipt draad van de tuin maar raakt niet in woning 
 
HAALTERT 

 

DE.17.LA.002415/2019 
Tussen 13/05/2019 om 21 uur en 14/05/2019 om 04.20 uur – Windmolenstraat – garage - dader forceert de toegangsdeur van de 
garage – nadeel oa fiets en werkgerief 
 
DE.17.LA.002443/2019 
Op 15/05/2019 tussen 07.30 uur en 13.12 uur – Lebeke – woning - dader(s) breekt de voordeur open met een scherp voorwerp en 
doorzoekt grondig de volledige woning – nadeel oa ICT materiaal 
 
DE.17.LA.002510/2019 
Tussen 20/05/2019 om 11.45 uur en 20/05/2019 om 12.45 uur – Eigenstraat – woning - dader schopt een stuk uit de houten 
voordeur maar slaagt er niet in de woning te betreden. 
 
Tussen 26/05/2019 om 14 uur en 27/05/2019 om 07.49 uur – Hollestraat – woning - achterdeur open gebroken – o.a. werkmateriaal 
en informaticamateriaal 
 

DE.17.LA.002627/2019 
Tussen ?? en 27/05/2019 om 08.30 uur - Rijstraat  - woning – onbekende wijze – o.a. werkmateriaal 

 

Aandachtspunten i.v.m. inbraken/diefstallen 

De achterdeur terug meest geviseerde toegang maar ook opvallend veel garagepoorten. Vijf inbraken langs de Steenweg van 
Denderleeuw. Garagepoorten kan je gemakkelijk beveiligen door iets te steken achter de wieltjes van de poort. 

Diefstallen uit voertuig 

Er waren drie diefstallen uit voertuig op 16.05.2019 in Roeveld, Spoorweglaan en onbekende plaats (slechts naderhand vastgesteld) 

Verstuurde code rood 

4 mei 2019: BIN Denderleeuw. code rood, diefstal, hoogstraat iddergem op 04/05 omtreeks 15.00 uur. 2 daders gevlucht mogelijks met 
grijze polo. beschrijving: zwarte huidskleur, jong, sportkledij, tenger, 160-170 cm groot. vluchtrichting onbekend. Onmiddellijk patrouille 
gedaan in de buurt maar de politie kon geen persoon of voertuig aantreffen. 

21 mei 2019: BIN DENDERLEEUW Overval op krantenwinkel in Welle door twee gemaskerde mannen. We krijgen nadien vanuit de BIN 
nog een tip. Het onderzoek loopt nog. 

27 mei 2019: BIN Denderleeuw Gelieve inzake verdachte handelingen in de Kouterstraat te Denderleeuw uit te kijken naar een grote zeer 
slanke man met een zeer bleke huidskleur en drager van een hoodi = pull met kap. We doen patrouille ken kunnen de verdachte thuis 
aantreffen. 

 

Iets verdacht gezien, twijfel niet, bel 101. Zo pakken wij de verdachte personen. Een alerte buurt schrik verdachten af die op 
verkenning zijn en zo dalen het aantal inbraken. 
 

Vakantietoezicht 

Velen onder jullie gaan met vakantie warme oorden opzoeken. Inbrekers gaan niet op 
verlof. Daarom raden wij het volgende aan om geen onaangename verrassingen te hebben 
na een schitterende vakantie: 



• Geef uw woning een bewoonde indruk (tijdschakelaars gebruiken, gras laten afrijden, brievenbus leeg) 

• Zorg dat inbrekers niet aan uw ladders of werkmateriaal kunnen 

• Spreek met uw buren af om een oogje in het zeil te houden 

• Verwijder juwelen, geld, elektronica, autosleutels en parfum van de gebruikelijke plaatsen 

• Vraag vakantietoezicht aan en/of een nazicht van uw wijkinspecteur op gevoelige inbraakplaatsen aan uw woning 

 
 

Op de website van de politiezone Denderleeuw/Haaltert kan u een aanvraagformulier voor vakantietoezicht aanvragen. 
Op de startpagina klikt u onderaan bij de rubriek “Afwezigheidstoezicht” op “Toezicht aanvragen”. 
Dezelfde formulieren vindt u ook op de websites van de gemeente Haaltert en Denderleeuw. 
 

 
 

INLICHTINGEN 

De identiteit en inlichtingen van BIN leden zijn steeds beschikbaar bij de coördinator. Iedereen kan op eenvoudig verzoek deze 

inlichtingen laten wijzigen of verwijderen. De inlichtingen zijn strikt beperkt tot de BIN werking. De gegevens staan op een 

veilige server in het BE ALERT BIN platform van de overheid. 

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 
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