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TOP 5 gestolen voorwerpen bij wonininbraak in 2020 in onze politiezone  
1. Juwelen/uurwerk  

2. Geld  

3. Kleding  

4. Brandkast / geldkoffer /kassa  

5. Handtas  

 

Bron: Criminaliteitsbarometer (voorlopige cijfers) 



Feedback 

BIN Aaigem 
 

Geen CODES ROOD 

 
 

BIN Bamburst 

 

27/03/2021 om 19:02 uur 

CICOV: verdachte personen te Biezenstraat in Burst op 27/03/2021 om 18u32. Uitkijken 

naar 4 zwarte personen. 1 met step. BIN BAMBURST. 

Feedback 19:28u De vier personen werden aangetroffen. Betroffen 4 minderjarigen uit de 

buurt die aan het spelen waren. Geen sprake van inbraak. 

Update 20:34u politie stopt interventie. Indien men nog iets opmerkt mag men steeds 

bellen naar 101 

Feedback: Onze politiezone nam op zaterdag 27 maart 2021 deel aan de provinciale 

controleactie ‘Goliath’. Die grootschalige politiecontroles moeten inbrekers en andere op 

heterdaad betrappen. In dit geval werden vier jongeren uit de buurt geïntercepteerd en 

gecontroleerd. Er was geen sprake van een inbraak. 

 

BIN Vlotterondegem 

  

01/02/2021 om 07:29 uur 

CODE ROOD. Gelieve uit te kijken naar een dame geboortejaar 1933, vermist in de 

omgeving van Dokkestraat erondegem, mogelijks in nachtkledij, gelieve onmiddellijk 101 te 

bellen bij aantreffen.  

 

01/02/2021 om 07:52 uur 

U hoeft niet meer uit te kijken naar de vermiste dame, zij is terecht. Bedankt. 

 

 



BIN Oordegem 
 

Geen CODES ROOD 

 
 

ALLE BIN‘s 

 
 

Andere (via facebook Pz Erpe-Mere/Lede) 

 

#ErpeMere, Oudenaardsesteenweg | 19/01/2021, 22:27 u - Diefstal met braak in woning. 

Via een opengebroken keukenraam betraden verdachten een huis. De woning werd volledig doorzocht. 

Juwelen werden gestolen. Het onderzoek loopt. 

 

#ErpeMere #Lede, 11/02/2021 | Lokale Recherchedienst - DADERS AUTOZWENDEL GEVAT. 

Na intensief speurwerk door onze lokale recherche werden afgelopen dagen 3 verdachten opgepakt in het 

kader van georganiseerde diefstallen van auto’s. Het dossier startte in september 2020, waarbij in 

Oordegem een SUV werd gestolen. Al vlug bleek uit het door de recherche gevoerde onderzoek dat de 

daders deel uitmaken van een georganiseerde bende die zich toespitst op het stelen van terreinwagens. 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-BFuhUBhkdW-jt8KcAQIsSZSwkr41lHGB_dpsV17iqRfB9iMPF-Z4wmXBbWieQ5lG43YCTTeIt0nAzdvwBQ7NRrTsw7JpPeKc2nvjoq_AE29qpYgUJOB2VXRO-7zysfd_EdJKJL-H73uAM2Yhc8gr-G4LnDqRKnGMqjjxO7iEiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVAwospzuPk7_W2gCniie4_3tfEJvfqODgSmk66U0dJ-TrP6maYS_vS1D6Ox6-ZY_0i6BvnCKrzR5OsW55kq7cd-r5Ife-MVPHpXAVqy6dU3F8KcC_57Px8Qzi1Ir3EVTl3dXK-BaAsTiQgJLSftKMzwf7Sa4y3Nmp0ZkqBYGzzNfmRA7xvpnW8vY8hynIMb5E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVAwospzuPk7_W2gCniie4_3tfEJvfqODgSmk66U0dJ-TrP6maYS_vS1D6Ox6-ZY_0i6BvnCKrzR5OsW55kq7cd-r5Ife-MVPHpXAVqy6dU3F8KcC_57Px8Qzi1Ir3EVTl3dXK-BaAsTiQgJLSftKMzwf7Sa4y3Nmp0ZkqBYGzzNfmRA7xvpnW8vY8hynIMb5E&__tn__=*NK-R


Vanuit hun uitvalsbasis in de Brusselse regio trokken ze door gans het land op zoek naar voertuigen, om 

die vervolgens zo snel mogelijk te verkopen. 

Vorige week kon al één dader gevat worden en bij recente huiszoekingen in Brussel konden dinsdag de 2 

mededaders gearresteerd worden. 

De 3 verdachten werden voorgeleid bij de Onderzoeksrechter in Dendermonde, die het drietal heeft 

aangehouden. 

 

#Lede, Openveldstraat | 17/02/2021 - VERDACHTE HANDELINGEN. 

Omstreeks 20:10 u betrapte een bewoner 3 personen in zijn tuin, die het vervolgens opgeschrikt op een 

lopen zetten. Ze vluchtten weg met een voertuig, type lichte vrachtwagen. 

Even later kregen we melding van een inbraak in de Ommeganglaan tussen 18:30 - 20:30 u. Mogelijks 

hadden bovenvermelde verdachten dus al eerder toegeslagen. De woning in de Ommeganglaan werd 

volledig doorzocht. Er was nog geen zicht op het nadeel. Onderzoek loopt. 

 

#Lede, Bosstraat | 19/02/2021 - POGING diefstal met braak. 

We kregen melding van een poging inbraak in een tuinhuis. Feiten werden gepleegd tussen 17/02, 13.00 u 

en 18/02, 13.30 u. De daders slaagden er evenwel niet in om de deur te forceren. Er werd gepoogd om het 

cilinderslot af te breken, gezien de braaksporen rond het slot. 

Heeft u iets gemerkt? Aarzel dan niet om onze diensten te contacteren. Discretie wordt gewaarborgd. 

Onderzoek loopt. 

 

#Lede, Blikstraat | 26/02/2021 - WONINGINBRAAK 

Afgelopen vrijdag kregen we melding van een inbraak in een woning te Lede, Blikstraat. De inbraak werd 

gepleegd tussen 05/02 en 26/02. Voorlopig geen zich op enig nadeel. heeft u iets opgemerkt, aarzel dan 

niet om onze diensten te contacteren. 

Onderzoek loopt. 

 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWx5-UWg_PCwpWFuY98rzciyF-31P1DzQMmMhophSp44QIXIZlO8lyNucQKKz_Alu5Y9SYkNjm8NEXUjmezEWAYX_V_YaWsBz8LxTGJW7bAnADehAycJauAMkoeh_vb5XJHdaKk06EIwZu3vQQ8toGoNI8ACENYu3kCGJSomO1fD_b_6dBrNqlqEhb9ZP_SNFU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4jLkBDYHyNoZtlO4X7Gj9bIG3vGDNOHrDVcolJff8DH3HJOAerGed-33l062JasZhuN25crOcVc-p1BIWd9aWQU9-6NXO7lRBXK5ZEWCIbYqToopo5K-rWg3CWKtUXi5HleKf-I68NhqMJKyWbE_CjKsdxJElzmUdenxRjMit6KUNYeO_ZZKGsK3UqqdGN8c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdX04eSdKg1ewvpp8f2cFkaZcmg3mH4fbBAj0NAMfXG_fCo30b7xWr84m6sLFmEgqwcIJR93hK41owFSnGWfg2MSK_RfEMUKZg1OvJDfctB12DvQWKxXuLy2VK2QOzUE6AxiEOkaR2LVySLaKkO_gb9Q-3aKJuWbnvrrt4NvEyH5ghVqOUD7veit7zbkK8jE0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede


Preventieve tips 

Fietsdiefstal 

Maak van uw fiets geen lokaas voor dieven, maak hem goed vast! #1dagnietBE 
 

Enkele tips: 

- Gebruik een ketting of een beugelslot samen met het hoefijzerslot 

o Dieven specialiseren zich vaak maar in het kraken van één type slot. 

- Voorzie je fiets van een uniek merkteken. Zo geef je de fiets ook een visuele identiteit 

waardoor een dief je fiets minder makkelijk kan doorverkopen.  

o Doe een aanvraag tot fietsmarkering (zie document in bijlage) 

- Neem uw batterij mee 

- Plaats uw fiets bij voorkeur op een daarvoor bestemde plaats 

- Scherm uw Strava-profiel voldoende af en stel deze niet in op "Iedereen". Bij de 

instelling "Iedereen" kan écht letterlijk iedereen je routes én bijhorende begin- en 

eindpunten zien. Wat het voor mensen met slechte bedoelingen heel wat makkelijker 

maakt om tot bij jou thuis te geraken. Je dient de privacyinstellingen te zetten op 

"Volgers". 

 

Fiets toch gestolen? Doe aangifte! 

 

Aangifte kun je doen bij de lokale politie of elektronisch via de website www.police-on-web.be  

 

Aangifte camera 
 

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe camerawet op 25 mei 2018 moet elke burger, 

onderneming of administratie zijn/haar bewakingscamera's aangeven op www.aangiftecamera.be. 

Deze aangifte moet gedaan worden uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming van de camera's.  

 

Meer info? Zie website van besafe via deze link. 

 

 

Onderstaande flowchart geeft meer uitleg over de verplichtingen i.v.m. de camerawet en verstrekt 

u de nodige inlichtingen om u te helpen bij het invullen van uw aangifte: 

https://www.facebook.com/hashtag/1dagnietbe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBT1oCbDxenNallbfAAu2j5NVIyDdgHJ2PQKFIIopGX-KacWsKAbp40l6-K--mm1Z9zpIijK5Lm-on9Kzf5jo-Tpy4-Pe3_4JlRiEg61Pk4dD2DkiBUvOj8pX-41NTs57_RfGKTBGw_AhxAo8QQcIuBE5z7HmoFndFGwi-eRozsA&__tn__=*NK-R
http://www.police-on-web.be/
http://www.aangiftecamera.be/?fbclid=IwAR06eZ9q3VgPl_bczlva_bXeA8mGW3CwviYADfWb9zLOnXiKPB6L5SQ4XgU
https://www.besafe.be/nl/nieuws/bewakingscameras-doe-uw-aangifte-uiterlijk-de-dag-voor-de-eerste-ingebruikneming?fbclid=IwAR300MbP4S1U21HVNPihY3mAEbSQkU5q46eIXvpM2hIXDjB2qk0kMr7f-KQ


 


