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2018 2019 2020 2021

Voltooid 54 50 41 15

Poging 49 23 28 11

Totaal 103 73 69 26
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De geregistreerde feiten van informaticacriminaliteit zijn de afgelopen jaren gestegen. Opvallend hierbij is 

dat er vooral meer gevallen geregistreerd worden van "phishing", waarbij dieven gebruikersgegevens 

stelen door mensen bijvoorbeeld naar een valse website te lokken. 

ENKELE BELANGRIJKE TIPS: 

• Deel geen persoonlijke gegevens.  

• Laat u niet vangen en klik niet op de link.  

• Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook.  

https://safeonweb.be/nl/home 

Bron: Criminaliteitsbarometer (voorlopige cijfers voor 2021) 

BIN Lede Spoor Oost 

 

Sinds 18/06/2021 is onze politiezone een buurtinformatienetwerk rijker. BIN Lede Spoor Oost werd 

officieel opgericht met het ondertekenen van een charter tussen de verschillende partners: 

gemeentebestuur Lede, Politiezone Erpe-Mere/Lede en de BIN-coördinator Melissa Rasschaert. 

Stuurgroep: Isabelle Van der Veken en Niels Verbraekel 

Contact:  binledespooroost@gmail.com 

Meer info: https://www.politie.be/5441/nieuws/bin-lede-spoor-oost 

https://safeonweb.be/nl/home?fbclid=IwAR0QcmEKLc6ZsPBIzeCma0u4h5OKFNGn16Gfu-gtSnYoo3Enp--VA02Yhrk
mailto:binledespooroost@gmail.com
https://www.politie.be/5441/nieuws/bin-lede-spoor-oost


Feedback 

BIN Aaigem 
 

 04/05/2021 om 9:37 uur (via SMS-tools) 

 

BIN: Het aantal inbraken in onze politiezone is gedaald. Goed nieuws! Blijf steeds op uw hoede 

en bel 101 bij een verdachte situatie. 
 

BIN Bamburst 

 

 26/06/2021 om 01:11 uur 

Sluitwerk goed nakijken en verdacht personen en voertuigen melden n.a.v. diefstal te Burst, 

Dorent. 2 jongeren opgemerkt, weggelopen richting Steenweg. 1 met rode jas en kap op en 1 met 

pet. Geen verdere info. Onmiddellijk 101 verwittigen aub. 

Feedback 

In de nacht van vrijdag 25/06/2021 op zaterdag 26/06/2021 werd ingebroken in twee 

handelszaken. Bij één inbraak bleef het gelukkig bij een poging. Bij de andere inbraak werd het 

wisselgeld uit de kassa ontvreemd. Mogelijk hebben deze beide inbraken verband met een inbraak 

te Haaltert, Bosstraat in een handelszaak. 

 

BIN Vlotterondegem 

  

 Geen CODE ROOD (preventief bericht 22/06/2021) 

 

BIN Oordegem 
 

 04/05/2021 om 9:37 uur (via SMS-tools) 

 

BIN: Het aantal inbraken in onze politiezone is gedaald. Goed nieuws! Blijf steeds op uw hoede 

en bel 101 bij een verdachte situatie. 
 

07/06/2021 om 22:04 uur 

CICOV: Gelieve contact op te nemen met de noodcentrale 101 als u meer info heeft i.v.m. 

paraglider die neergestort zou zijn omgeving van BENEDENSTRAAT IMPE LEDE 



07/06/2021 om 23:15 uur 

 

FEEDBACK:  

CICOV: Feiten inzake paraglider zijn opgelost – bedankt voor de informatie en samenwerking 

 

 

BIN Lede Spoor Oost 
  

Mail via Be-Alert op 21/06/2021: Nieuwsbrief start 

21/06/2021 om 18:30 uur 

 

Testbericht BIN Lede Spoor Oost: Iets verdacht gezien? Bel 101! Tips tegen woninginbraak: 

www.1dagniet.be  

 

 

ALLE BIN‘s 
 

22/06/2021 om 19:30 uur 

Er werd naar de 1446 leden van de 5 buurtinformatienetwerken een SMS verstuurd en dit naar 

aanleiding van een anti-inbraakactie in de politiezone Erpe-Mere/Lede. Er was verhoogde 

aanwezigheid van ploegen op het terrein die avond. Doelstelling: preventief optreden tegen daders 

van woninginbraken en diefstallen in het algemeen. Ter info: het aantal tekens per sms is beperkt 

tot 160 tekens.  

 

 

 

 
 

http://www.1dagniet.be/


Andere (via facebook Pz Erpe-Mere/Lede) 

 

#ErpeMere, Krielhoek | 11/06/2021 - WONINGINBRAAK 

Afgelopen nacht werd tussen 23.30 uur en 05.30 uur ingebroken in een woning te Burst Krielhoek. Daders 

boorden een gaatje in een raam aan de voorzijde van de woning en konden alzo woning betreden en 

benedenverdieping doorzoeken. Nadeel betreft o.a. smartphone, multimedia en geld. 

Onderzoek loopt. Alle nuttige info is welkom. 

 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

 

Preventieve tips 

Tips om uw woning te beveiligen tegen inbrekers 

 

Met deze eenvoudige maatregelen maakt u het inbrekers al heel moeilijk. 

• Sluit steeds uw woning wanneer u vertrekt. 

• Geef uw huis een bewoonde indruk wanneer u er niet bent. 

• Verstop uw sleutels nooit onder de deurmat of in een bloempot. 

• Hang uw naam en adres niet aan uw sleutelbos. 

• Zet uw dure spullen (zoals gsm, laptop, televisie, …) uit het zicht. Zet ook de verpakking ervan 

niet zichtbaar op de stoep. Noteer de serienummers van de toestellen. 

• Plaats nooit berichten over uw reisplannen of waardevolle aankopen op het internet. 

 

Meer info vindt op Besafe.be. 

 

Stelt u vast dat er in uw woning werd ingebroken, neem dan onmiddellijk contact op met de politie op het 

nummer 101. 

 

Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur 

 
De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman of 

gemeenteambtenaar (vrijwilliger) die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. Hij komt gratis op 

huisbezoek en bekijkt samen met u uw woning. Hij geeft u tips over de te nemen maatregelen. 

 

Waarom zou u een beroep moeten doen op een diefstalpreventieadviseur? 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVdWLwfwjr27tk-EoV22hrupFZvk7TpYv-alZ_llHvEOeYNAIA5tQywpDm4f2hgm34LLbJJEytueiUzW_v57t_KxIVzPNNGfUzveOcV3Xy9V4VRXPW20arkY-hqP6fMFmB6u-tIck0PNqpG3cl9_x4h4n-9QOyJb6KVmC3QA1dcbQk790sfc51PH5ELEWf6HFY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede
https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/diefstal/inbraak-0


• Gratis 

• Advies op maat 

• Neutraal en objectief advies 

• De aanbevelingen zijn niet verplicht 

Wenst u gratis advies? Neem dan contact op met uw diefstalpreventieadviseur.   

 

 

Toezicht door de politie tijdens uw afwezigheid 

 
Bent u voor langere tijd afwezig of bent u op reis? Dan kunt u aan de politie vragen om uw woning tijdens 

uw afwezigheid in de gaten te houden. U kunt zo’n woningtoezicht online aanvragen via Police-on-web.  

 

 
 
 

Ben je opzoek naar een hulpverlener?  

 
De nieuwe website www.onlinehulp-apps.be biedt een groeiend overzicht van zinvolle apps en websites 

voor welzijn en geestelijke gezondheid.  

 

De apps en websites worden steeds zorgvuldig gescreend op 9 criteria met de focus op helderheid, 

toegankelijkheid en betrouwbaarheid. Vijfenzestig gescreende apps en websites zijn al beschreven. Tegen 

de zomer van 2021 worden het er tachtig. 

 

Het is de bedoeling om burgers en professionals de weg te wijzen naar geschikte en betrouwbare online 

hulpverlening. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CGrg98JXnke_peY6bdg1GBfCcr4LMFpCqFcUmlrDA_pURFZYSTg4RjBSSkFHN0JXR0c0UDAxWFVLRC4u
https://www.politie.be/nl/e-loket
https://www.onlinehulp-apps.be/

