
Nieuwsbrief BIN Bamburst/ BIN Oordegem 

Editie April - Mei  2019 
PZ Erpe-Mere/Lede 

PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 

Cijfermateriaal 

Woninginbraak: PZ Erpe-Mere/Lede 2019 

 

Bron: Barometer NVP: 2016-2019 (voorlopige cijfers) 

Analisten bekeken de inbraken van het jaar 2018 en kwamen o.a. tot de volgende resultaten. 

Zeer laag risico op inbraken: zondag tussen 06:00 en 15:00 u, maandag tussen 07:00 en 17:00 u en 

tenslotte dinsdag tussen 07:00 en 11:00 u. 

Zeer hoog risico op inbraken: dinsdag tussen 15:00 en 20:00 u, vrijdag tussen 18:00 en 22:00 u en 

tenslotte zaterdag tussen 16:00 en 23:00 u. 
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Feedback 

BIN Bamburst 
 

CODE ROOD: Zonet poging inbraak in woning in centrum Burst. Wees waakzaam. 

Inbraak in Kerkstraat. Geen verdere informatie over de verdachten. Ze zijn gevlucht nadat het 

alarm in werking is getreden.  

 

ANDERE: 

Gentsestraat | 25/04/2019, 18:24 u - Poging inbraak 

Aan een woning werd geprobeerd om een deur te forceren. Gelukkig geraakte de dader(s) niet binnen. 

 

Oudenaardsesteenweg | 30/04/2019 om 10:39 u - Verdacht voertuig. 

Tijdens patrouille bemerken onze diensten een verdacht voertuig. Verdere controle van het voertuig en de 

inzittenden, wijst uit dat twee van de drie inzittenden geseind staan. Ze worden overgebracht ten burele 

Voormiddag Namiddag s Avonds s Nachts

BIN Bamburst 2 5 7 0

BIN Oordegem 0 2 4 2
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CODE ROOD gedurende 1 jaar

BIN Bamburst BIN Oordegem



voor verdere verrichtingen. Eén van hen wordt bestuurlijk aangehouden en wordt na contactname met 

DVZ overgebracht op 01/05/19 naar een gesloten centrum te Vottem. 

 

Oudenaardsesteenweg | 01/05/2019 om 13:56 u - Verdacht voertuig. 

Melding van verdacht voertuig, meer bepaald een Renault Laguna met Spaanse kentekenplaat. De 

inzittenden zouden foto's nemen van woningen. Voertuig wordt later aangetroffen en aan een controle 

onderworpen. Betreft koppel dat bij vrienden verbleef te Burst en tijdens haar uitstappen foto's nam van 

de omgeving. 

 

BIN Oordegem 

 

ANDERE: 

Kluize | Tss 16/04, 15:30 u en 17/04 /2019, 14:25 u - Diefstal 

Daders maakten een gat in de omheining en betraden de eigendom. Uit een loods achter de woning werd 

een kettingzaag van het merk Husqvarna ontvreemd. Onderzoek loopt. 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

 

BIN Aaigem 

Op 11 juni 2019 werd het startschot gegeven voor een derde buurtinformatienetwerk in onze 

politiezone. BIN Aaigem is een feit.  

 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede


 

Preventieve tips 

Is jouw huisnummer hulpdiensten-proof? Doe de check! 

☑   Mijn huisnummer is duidelijk aangebracht 

☑   Mijn huisnummer is gemakkelijk leesbaar vanop de openbare weg 

☑   Mijn huisnummer is ’s nachts goed leesbaar en/of verlicht  

☑   Mijn huisnummer heeft kleurcontrasten (bv. zwarte letters op een witte achtergrond) 

☑   Mijn huisnummer is aangebracht t.h.v. de openbare weg of staat ook op mijn brievenbus  

 
Een duidelijke leesbaar huisnummer is belangrijk. Hulpdiensten zoals politie, brandweer of 

ambulance moeten in geval van nood snel je woning kunnen terugvinden om op die manier de snelst 

mogelijke hulp te bieden. Een huisnummer dat overdag en ’s nachts goed leesbaar is, is hierbij van 

cruciaal belang. 

Het komt nog veel te vaak voor dat hulpdiensten tijd verliezen om bij een dringende interventie het juiste 

huis of appartement te vinden omdat het huisnummer slecht leesbaar of erger nog: helemaal niet is 

aangebracht. Vooral ’s nachts en bij slecht weer vormt dit een probleem. 

Voor je eigen veiligheid wordt sterk aangeraden ervoor te zorgen dat je huisnummer duidelijk leesbaar is 

van op de openbare weg.  

 

 



Wie is mijn buurtinspecteur? 
 

Wil je graag weten wie de verantwoordelijke buurtinspecteur is in uw wijk? Hij of zij is je eerste 

contactpersoon bij de politie. Kijk op onze website:  

http://www.lokalepolitie.be/5441/contact/je-wijk 

 

BIN BAMBURST en BIN AAIGEM hebben als buurtinspecteurs INP BAETENS Pascal en INP VAN 

HANDENHOVE Sam 

BIN OORDEGEM heeft als buurtinspecteur INP DE DONCKER Timmy 

Hoe uw buurtinspecteur contacteren: 
 

PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 

TEL: 053/60.64.64 

 

Afwezigheidstoezicht  
Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg 

er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers. 

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan tijdens 

jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien geheel gratis. 

  Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen? 

• via police-on-web, 

• op elk commissariaat. 

Opgelet: bezorg het ingevulde formulier minstens 7 dagen voor vertrek. Tijdens je afwezigheid komt de 

politie regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts. Wanneer 

problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt de politie een van de contactpersonen die 

je hebt opgegeven. 

 Tips: www.1dagniet.be 

http://www.lokalepolitie.be/5441/contact/je-wijk
https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthentication.action?lang=nl
http://www.lokalepolitie.be/5441/contact/commissariaten
http://www.1dagniet.be/

