
Nieuwsbrief BIN Bamburst/ BIN Oordegem 

Editie December 2018 – Januari, Februari, Maart 2019 
PZ Erpe-Mere/Lede 

PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 

Cijfermateriaal 

Woninginbraak: Pz Erpe-Mere/Lede 2018 

 

Feedback 

BIN Bamburst 
 

03/01/2019 

2 verdachten uit tuin gevlucht n46 Bambrugge. Grijze VW GOLF weggereden richting Zottegem. 

Onderzoek loopt. EOM 

 Ploegen Pz Erpe-Mere Lede en Zottegem doen nazicht naar voertuig. Nazicht negatief. 
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Woninginbraken 2018



19/01/2019 

Code rood: verdacht voertuig mercedes (oud model) met buitenlands kenteken 8366zj en twee inzittenden. 

Laatst gezien in Burst. 

  

22/01/2019 

Deze avond is er terug verhoogde politiecontrole. Vergeet zeker niet alle verdachte zaken te melden via 

het noodnummer 101. 

 

28/03/2019 

CODE GROEN: Vanavond houden onze dienst verscherpt toezicht. Aarzel niet om verdachte handelingen 

te melden. 

 

BIN Oordegem 

 

05/12/2018 

Een verdacht vtg met Duits kenteken en 2 mannen opgemerkt Grote Stw. Indien je dit ziet, bel 101. 

Onmiddellijk feedback: Voertuig onderschept. Heeft niets te maken met criminele feiten. Vals 

alarm. 

 

16/12/2018 

Code rood. Uitkijken naar manspersoon van ongeveer 25 jaar. Draagt twee rugzakken. 

Code rood: verdacht persoon gezien met twee rugzakken op het adres Hazel te Oordegem. Bel 101 

 Poging diefstal met braak in woning. 

Even na hun thuiskomst hoorden de bewoners lawaai in de veranda. Bewoonster had juist ervoor 

een sms gekregen van het BIN. Daar troffen ze een man aan die zich verschanste onder een tafel. 

De dame des huizes stuurde de man prompt het huis uit. 

Er werd niks ontvreemd. Ondanks intensieve patrouille kan de persoon niet meer aangetroffen 

worden. 

 

 



22/12/2018 

Code rood: Voertuig met Franse kentekenplaat is meermaals opgemerkt op de grote steenweg. Verhoogde 

waakzaamheid. 

 Voertuigen gecontroleerd. Patrouille negatief 

 

25/12/2018 

Code rood: 2 verdachte personen opgemerkt omgeving grote steenweg oordegem. Verhoogde 

waakzaamheid. 

 Niemand meer aangetroffen. Betreft een poging inbraak. 

  

27/12/2018 

Code rood: drie verdachte personen in witte personenwagen opel of volkswagen opgemerkt hazel met 

beekstraat 

 Voertuig werd gecontroleerd 

 

22/01/2019 

Deze avond is er terug verhoogde politiecontrole. Vergeet zeker niet alle verdachte zaken te melden via 

het noodnummer 101. 

 

05/02/2019 

Code rood. Speurstraat. Poging inbraak in woning. Dader(s) gevlucht in onbekende richting. Meld alle 

verdachte handelingen. 

 Geen braaksporen, nazicht in omgeving negatief 

 

28/03/2019 

CODE GROEN: Vanavond houden onze dienst verscherpt toezicht. Aarzel niet om verdachte handelingen 

te melden. 

 



Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

 

Preventieve tips 

Verdachte situatie 
  

Verdacht gedrag 

Een inbreker herken je niet aan zijn uiterlijk of voorkomen, maar wel aan zijn gedrag. Een paar 

voorbeelden: 

• Een onbekende gluurt bij huizen naar binnen. 

• Een onbekende belt aan en voelt aan deuren of ramen. 

• Een onbekende loopt om een huis heen. 

• Een onbekende duikt weg als er andere mensen in de buurt zijn. 

• Een onbekende klimt over een schutting. 

• Een onbekend voertuig met een onbekende inzittende staat al enige tijd stil in je straat. 

• Een leurder stelt vreemde vragen. 

• Een verhuiswagen staat bij de buren die op vakantie zijn. 

• … 

Als de situatie ongewoon is en je vertrouwt het niet, bel dan altijd onmiddellijk 101.  

 

Melding 

Geef tijdens de melding zo veel mogelijk nuttige info mee aan de 101-operator: 

• De juiste plaats en feiten zoals aantal personen, vluchtrichting, enz. 

• Opvallende kenmerken van de onbekenden zoals geslacht, lichaamsbouw, kledij, kapsel, schoenen, 

taal, enz. 

• Beschrijving van het voertuig zoals merk, type, kleur, nummerplaat, enz. 

Zo kan de interventieploeg vlug en gericht actie ondernemen. 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede


 


