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Cijfermateriaal 

 

 

 

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

BIN Aaigem 
 

  

Za 27/02/2020 om 19:34 uur 

 

Code rood: verdwijning van jongen, 12 jaar, autist, praat niet, getaande huidskleur, kledij onbekend, 

vluchtroute onbekend, verplaatst zich te voet. Bel 101.  

  

Extra info:  

 Ongeveer 1m55, zwart kort haar. Jongen houdt van dieren, winkels en weiden. 

 

Feedback: 

De jongen is in goede gezondheid diezelfde avond aangetroffen. Bedankt om massaal uit te kijken 

naar de minderjarige. 

 

 

 BIN Bamburst 
 
 

Za 11/01/2020 om 19:17 uur 

 

Diefstal heterdaad citroën break 1 persoon met pc in de hand.  

  

Extra info:  

Daders zien weglopen met een pc. Vertrokken met een donkere Citroën break met dakrails. Iets 

verdacht gezien? Bel 101. 

 

Feedback: 

#ErpeMere, Nerenbroekstraat en Landsheerstraat | 11/01/2020 - WONINGINBRAKEN. 

 

Afgelopen zaterdag hebben inbrekers gebruik gemaakt van de afwezigheid van bewoners om in te 

breken in hun woning. 

In Erpe, Nerenbroekstraat werd tussen 10:30 en 18:45 u ingebroken. Daders forceerden een 

keukenraam en doorzochten de keuken. 

Om 19:00 u ging het alarm af van een woning in Bambrugge, Landsheerstraat. Een buurvrouw, 

die zich ging vergewissen van de toestand, zag 2 personen weglopen met een PC. Ze namen de 

vlucht met een donkerkleurige Citroën. Onze interventieploegen spoedden zich ter plaatse. BIN-

Bamburst werd opgestart. 

Onderzoek naar beide inbraken loopt. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlOf1e6KIotZznFjr0O30eQcZIWh7Fj3mk3kKxt7-WJqiRhPmVZ-tdtkNHIW8BPGycnx2-1kDwVhrbQS5i1IwPUkDnpyxjphMGBr9k6odX_tgkdMZsXSx69teYIzL_aAVhN2Izo8icZB97bRjXriBB96dpSl7gR9FBQbG1RTOzb4L8Xl-UtaXNP1RqQMp293-ZcCq2itzTbLihVeRSKogu0QTVBIbkVUgP0asSjAdCOuFPDcmPZqaH8nrHy97DmAhcL_Oxhm_-ZAm0UpTqWBstRdUaahkzwHkEvZcCsIHH8qrX_dPkfLfEO61j0kB7ZQh4cynfAIv-zd-affy1PZesLQ&__tn__=%2ANK-R


 

  Za 27/02/2020 om 19:34 uur 

 

  Code rood: verdwijning van jongen, 12 jaar, autist, praat niet, getaande huidskleur, kledij onbekend, 

  vluchtroute onbekend, verplaatst zich te voet. Bel 101.  

  

Extra info:  

 Ongeveer 1m55, zwart kort haar. Jongen houdt van dieren, winkels en weiden. 

 

Feedback: 

De jongen is in goede gezondheid diezelfde avond aangetroffen. Bedankt om massaal uit te kijken 

naar de minderjarige. 

 

 

   Woe 12/02/2020 om 19:17 uur 

 

    Gelieve uit te kijken naar een verdacht persoon die aan voertuigen voelt: grote man, mager, vissersoutfit 

    en met kap op het hoofd. Bij vaststelling bel 101 

 

Feedback: Meldster uit Ninovestraat ziet een fietser met kap op. Deze voelt aan alle auto's. Persoon 

vertrekt, nadat meldster hem aanspreekt. Patrouille heeft persoon niet meer kunnen aantreffen en 

hebben meldster aangesproken. 

 

 
  Za 27/02/2020 om 19:34 uur 

 

  Code rood: verdwijning van jongen, 12 jaar, autist, praat niet, getaande huidskleur, kledij onbekend, 

  vluchtroute onbekend, verplaatst zich te voet. Bel 101.  

  

Extra info:  

 Ongeveer 1m55, zwart kort haar. Jongen houdt van dieren, winkels en weiden. 

 

Andere Bamburst 

 
#ErpeMere, Oudenaardsesteenweg - 22/02/2020 om 17:17 u - Diefstal in woning 

 

Krijgen melding van een poging tot inbraak in een woning te Burst, Oudenaardsesteenweg. Er werden 

braaksporen aangetroffen ter hoogte van de achterdeur. Feiten vermoedelijk gepleegd tussen vrijdag 

21/02 om 18.00 uur en 22/02 om 16.00 uur. 

Onderzoek loopt. 

Alle info welkom. 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcszU0gfWgV6BSOC6tiK86QwHBLxbY3MLO7moo-r_yjnDoOS2EkU60Rfp9yL94zosHhety9BIc8ocGp1QkOpIUKGzKdCXoe5LFsrIG_AxoG4jJoXeU7hcJGRb55eIb8iUlCRc201tUr2nlxFN-VcTp-Nw1hZnvJjmJjTNDdAPZfviJdDtYoPNfsoZe9c0gF1BnR-cFXLzutJeybBPPHBoBuw3qSmhdfwQa15l4nkasVLqP6Un2qaOT1JjygGj646K4EnD2QLQipTgbvobWPZS2wI4anOh1yJ6L9SD-QlewrmBseczxSfeeiUAVJXFHnz33rBaEIydyswwziylhcWlRpQ&__tn__=%2ANK-R


Andere Erpe-Mere 
 

 #ErpeMere, Grote Gentweg | 25/02/20 tss 17:00 u en 21:30 u - Diefstal in woning 

 

Daders gooien aan de achterzijde van de woning een kei door het raam, dat hierdoor volledig 

vernield wordt. Vervolgens wordt de woning betreden en doorzocht. 

Nadeel: geld, uurwerk, braakschade, ... 

Onderzoek loopt. Alle info welkom. 

 

BIN Oordegem 
 

  

Vrij 21/02/2020 om 00:20 uur 

 

Code rood: 3 verdachte mannen in zwarte bmw oud model, laatst gezien te Oordegem 

  

Feedback 

Feedback code rood: Melder zag drie personen. Twee aan het wandelen en 1 persoon in de 

gracht. Patrouille samen met 2 interventieploegen van naburige politiezone. Nazicht in omgeving 

Zwaanstraat - Hoging was negatief. 

 

 

Andere Oordegem (Bron facebook Pz Erpe-Mere/Lede): 

 

#Lede (Oordegem), Grote Steenweg | 24/02/2020 - Diefstal in gebouw 

 

Gisterenochtend werd vastgesteld dat er in de nacht van zondag op maandag gepoogd werd om in 

te breken in een handelszaak. 

Daders maakten een gat in het dak, doch staakten hun poging en dropen af zonder buit. 

Onderzoek loopt. Alle info welkom. 

 

Andere te Lede (Bron facebook Pz Erpe-Mere/Lede): 

 

 #Lede, Molenbergstraat | 24/02/2020 - Diefstal in woning 

Om 10.30 uur stelden de bewoners van een huis vast dat er ingebroken werd tussen 21/02/20 om 

11.00 uur en 24/02/20 om 10.30 uur. Daders forceerden een keukenraam in de achtergevel. Ze 

doorzochten de woning. Nadeel: juwelen, enz. 
 

 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAavr8nfpKkjLuVpx1MyCqXLNCtfDhgp1wAlk1blFIiiL69pTRkbCblJMdl0IXNoX7qQak5aMLAZYjereJjZaHYR-R6dCRw1MwsDlog2_TCSBta_WV7SbPvYz5W5kr90Ovz6EtKKtbJ5HMMgNYkeAJrh6TKQ195UkvWTS0wYO7zvUO_GTcNbup7P_obpY2CRWzx0o68u5TxiU2ebgSBH4z0JntXVn35vDl2iWkz1bUBivAAddzASoR7QDdkI0nlMwnMxq6Zv5shkOqBNRgWKg4mho3zWYjXvHdWIb5o_AAYuO8lUrWuhHw5FaDZYV1aQUP-fDahFxysi68vcAQFe3-bog&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD3QHjE1b9tOQhbar3uROuCCML7todSoxC_toPkkNTb2sFJCyLvV3sRozy-dxwsEm61iJM7_eM-3hSQXNGTGZ1IodKr_4zunLp7GJzeuHsPcshcOkSu7e6ytR4cOErBNyiB220nfDMHJFS9R8osWPISrmDYZYElHAskP0L3x4BaN9nmSMPszHzyp6eXzFx11N520_lVvLKUaELzM3Xu-J2MfcM2Yz2KxE_PM1IX7w9rTEq0HZspsEuEXV1aeOBhI1kzZ3xE8jykqO_CdfXHBCoVrwOsDBW257IgfW0aM4T332flcBzzHxYY37jtUHdXzou1z3AUYE26d4dtyruisgroEQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0MLm4lqB4iTc2Kjz2yk2vdGonL59hcDUi2fYgcNPkyPy-ua11aSirSUQGNrR4vbv-7Uq9yGvRTZygpN0MvR0GkTRLxZtkgR0KB86T3PVN9lVYTPHyNGoNfoJnYifQPWBNJn8iOOrIR6tUk-bUO8ouLyliPvti7_isYAAczb0oRz46Hg3gF67BS7WQ0XzmpLzuBTAWezQJedre2mcUvx_C2xEELBwXFWLFcu-QSBILTGUimBGPgFbhten8-pgEq45oFwQpmxhsNDmbQ7AIggbqzCbtwwixqsD0YOSHAIzgy-bkCmoMEw3wR2pKXLabdWgY2GFK3eoR88CSESAo-XUKWQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede/photos/a.293117734222648/1302164073318004/?type=3&eid=ARALhH9TqzRrbx8PfND7kwHRY7uiADN8ZCVJbbV7STx5D5uaaGH_dd66jz2bc8mFK28Rtt0WPjTQWXC1&__xts__%5B0%5D=68.ARD0MLm4lqB4iTc2Kjz2yk2vdGonL59hcDUi2fYgcNPkyPy-ua11aSirSUQGNrR4vbv-7Uq9yGvRTZygpN0MvR0GkTRLxZtkgR0KB86T3PVN9lVYTPHyNGoNfoJnYifQPWBNJn8iOOrIR6tUk-bUO8ouLyliPvti7_isYAAczb0oRz46Hg3gF67BS7WQ0XzmpLzuBTAWezQJedre2mcUvx_C2xEELBwXFWLFcu-QSBILTGUimBGPgFbhten8-pgEq45oFwQpmxhsNDmbQ7AIggbqzCbtwwixqsD0YOSHAIzgy-bkCmoMEw3wR2pKXLabdWgY2GFK3eoR88CSESAo-XUKWQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede/photos/a.293117734222648/1302164073318004/?type=3&eid=ARALhH9TqzRrbx8PfND7kwHRY7uiADN8ZCVJbbV7STx5D5uaaGH_dd66jz2bc8mFK28Rtt0WPjTQWXC1&__xts__%5B0%5D=68.ARD0MLm4lqB4iTc2Kjz2yk2vdGonL59hcDUi2fYgcNPkyPy-ua11aSirSUQGNrR4vbv-7Uq9yGvRTZygpN0MvR0GkTRLxZtkgR0KB86T3PVN9lVYTPHyNGoNfoJnYifQPWBNJn8iOOrIR6tUk-bUO8ouLyliPvti7_isYAAczb0oRz46Hg3gF67BS7WQ0XzmpLzuBTAWezQJedre2mcUvx_C2xEELBwXFWLFcu-QSBILTGUimBGPgFbhten8-pgEq45oFwQpmxhsNDmbQ7AIggbqzCbtwwixqsD0YOSHAIzgy-bkCmoMEw3wR2pKXLabdWgY2GFK3eoR88CSESAo-XUKWQ&__tn__=EHH-R


Preventieve tips 

Test onveilig internet 
 

D O E - D E - T E S T 

Recent is onze politiezone gestart met aangifte op afspraak. Als we kijken naar de types van aangiftes aan 

ons onthaal, staat "oplichting via internet" bovenaan. Herken jijzelf snel genoeg nepmails? Hoe alert ben 

jij online? 

Via de link https://www.politie.be/5441/nieuws/test-onveilig-internet kan je anoniem deelnemen aan 

onze test. Als je alle vragen beantwoord hebt, zie je meteen jouw eindscore. 

Tijdens deze test bespreken we volgende thema's: 

- Veilige wachtwoorden 

- Controleer de URL 

- Sociale media 

- Phishing 

- Openbare WIFI 

 

Extra tips: 

https://www.safeonweb.be/nl/home 

https://temooiomwaartezijn.be/te-mooi-om-waar-te-zijn 

https://www.cybersimpel.be/ 

 

 

De basisregel (https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen?) 

Cybercriminelen proberen altijd om misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je 

vertrouwt. Ze proberen ook vaak in te spelen op angst. Laat je niet vangen! 

Tips 
Vind je een mail of telefoontje verdacht? Beantwoord dan deze vragen: 

• Is het onverwacht? 

https://www.politie.be/5441/nieuws/test-onveilig-internet?fbclid=IwAR1VBhRiQEibhbFqHL-iEgMNQq1AIdVXoLCEcAOOBSPsyydoFOv3gMxXOOM
https://www.safeonweb.be/nl/home
https://temooiomwaartezijn.be/te-mooi-om-waar-te-zijn
https://www.cybersimpel.be/
https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen?


• Is het dringend? 

• Ken je de afzender? 

• Vind je de vraag vreemd? 

• Naar waar leidt de link waar je moet op klikken? 

• Word je persoonlijk aangesproken? 

• Bevat het bericht veel taalfouten? 

• Zit het bericht in je Spam/Junk folder? 

• Probeert iemand je nieuwsgierig te maken? 

 

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

 

 



 

 

 

Keuzemenu noodnummers 
 

Sinds 11 februari krijg je, overal in België, bij het bellen naar één van de twee noodnummers - 112 of 101 

- een keuzemenu te horen waarmee je de hulp kunt kiezen die je nodig hebt:  de brandweer of een 

ambulance (druk op 1) of de politie (druk op 2). Zodra je een keuze hebt gemaakt, word je in contact 

gebracht met de operator van de bevoegde noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die 

je nodig hebt.  



 


