
Nieuwsbrief BIN Bamburst/ BIN Oordegem/BIN Aaigem/             

BIN Vlotterondegem 

Editie Juli – Augustus - September  2020 
PZ Erpe-Mere/Lede 

PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 

Cijfermateriaal 

 

Bron: Criminaliteitsbarometer (voorlopige cijfers) 

 

Feedback 

BIN Aaigem 
 

 Geen code rood 

 

8 8

5

1

5

0

5

1

0

5

10

Woninginbraak 2020 Pz Erpe-Mere/Lede



Andere BIN Aaigem 
 

#ErpeMere, Kwakkel | 09/03/2020 om 20:57u - Diefstal met braak in woning. 

 

De bewoonster merkt dat er langs de achterzijde van haar woning werd binnengedrongen door 

inbrekers. Op het eerste gezicht werden juwelen gestolen. Diefstal werd gepleegd tussen 07.30 uur 

en 20.55 uur. 

 

Het onderzoek loopt. Alle informatie is welkom. 

 

BIN Bamburst 
 
Geen code rood 

 

  

Andere BIN Bamburst 
 
#ErpeMere, Oudenaardsesteenweg | 08/07/2020 - Diefstal in woning. 

 

Onze diensten kregen woensdagmiddag melding van verdachte handelingen. Een man kroop over 

de omheining van een woning en begaf zich naar de veranda. Hij merkte evenwel dat een 

buurman hem had opgemerkt en verliet de plaats. 

Even later maakte de man zich schuldig aan een diefstal in een warenhuis. De collega's van de 

Interventiedienst spoedden zich ter plaatse. 

Door kordaat en adequaat optreden van onze interventieploegen kon even later de verdachte 

gearresteerd worden. Hij verplaatste zich bovendien met een gestolen voertuig. 

De verdachte werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. 

Onderzoek loopt verder. 

 

#ErpeMere, Lindekouter | 16/08/2020 - Diefstal 

 

Een persoon die aan het verhuizen is, zet wat spullen klaar aan zijn voordeur met de bedoeling 

deze in zijn wagen te plaatsen. 

Wanneer hij terugkomt, stelt hij echter vast dat de spullen reeds verdwenen zijn. 

Op de beveiligingscamera is te zien dat twee personen de spullen komen ontvreemden. 

 

#ErpeMere, Akkerstraat | 28/09/2020, 11:29 u - Verdachte handelingen. 

Twee personen liepen op de oprit van oproeper. De bewoner joeg door zijn aanwezigheid de 2 

personen weg. Een tien minuten later zag de oproeper de mannen in een VW lichte vrachtauto 

stappen en wegrijden. 

 

 

Andere BIN Vlotterondegem 

  
#ErpeMere, Gentsesteenweg (Erondegem) | 11/08/2020 om 12:10 u - Gewone diefstal 

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/erpemere?__cft__%5b0%5d=AZWCMMjCLArHdEvVPzbt2McyWgfkUp-0XmWhI7lMkUwHLonpFzUrfNKCrJtfd4XSlQZjQxPpB5s9fX0o7nyvPnLbzV4YHNq1_kFFa5SOYWKEpZR9rWLJjl7T08Cd2cw7yo0sP5hcCwe26GCZ-isUrEMormELTrpKotLKXuLTwlajIO-k9KO8X4KSPqHzxmMibTM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__cft__%5b0%5d=AZVqojrNv0EFDnMujBdO9sGkT1AnnN4gAOf79jCr5vbhMoZf1FGdbgYMrRdbztewvHloZQqwtoDwClfcOGl1L9wETSiLvKrvB5zlXJL4f1hM2w8e7NiCypck673hCz2cbiORRavQ6AmKM1kSI2SWpiaEqxAuyLitMuLk4IaSsfQP8UiPLQ_WQZyXbHKlTuzxM9k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__cft__%5b0%5d=AZXlZw00e4S1f7bQWI4abmLRuIYIPHRV7fl5QsBkYA4bel7VgD5DDdLct7jEaxk9vshejvrwaTx_ouUSqQ9Hp5VDGdyNYjqWONWpE3uLqSsgpiU2L4xQwZv6jhehSH1Pd6eL0FqDu7lTOXZK2uY3r_6UjfCQV2gVJhxmOh8CtSBuCSBsSWLHHI7r2i6W6qrQjYY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__cft__%5b0%5d=AZX5cr7JivBBa147lnGP5lHV5SeMgIBFQP2wFH54LfbCI_c6Wt9VmrmVmSRE5f5NWYti8kXa35lFIalqoRtg2WQr73WH_7YvryOKyzj_JVnK8JsbCz4kfeSa860w0VjiKIsW6jeLxhKb2Hpn8_pKPhvnqjlT0I_KGDLbpy4RWNBFjXCigeIYCrfO0A8tWsq0_Oc&__tn__=*NK-R


 

Tussen 03/08 om 00.00 uur en 10/08 om 16.00 uur werden drie boeddhabeelden ontvreemd in 

residentie 'De Ster'. 

Onderzoek loopt. Alle info is welkom. 

 

#ErpeMere, Allemansbos | 26/08/2020, 01.22u - Poging diefstal in woning 

 

Onbekenden probeerden een woning te betreden via de sectionele poort. 

Dankzij een beveiligingssysteem slaagden ze niet in hun opzet. 

 

 

 

Andere Erpe-Mere 
 

#ErpeMere, Ommegangstraat | 18/07/2020 om 15:05 u - VERDACHT VOERTUIG 

 

Zaterdagmiddag kregen we melding van een verdacht voertuig. Er zaten twee manspersonen in 

het voertuig, welke volgens melder al hier en daar aangebeld hadden aan een woning, met de 

vraag of ze herstellingen konden uitvoeren. 

Voertuig betrof een grijze lichte vrachtwagen van het merk Peugeot, type partner met vreemde 

(Franse) kentekenplaat. 

Voertuig kon echter niet meer aangetroffen worden. 

Later op de dag ook melding van drie verdachte voertuigen in de Jozef De Somerlaan en 

Kammelandstraat. Ook deze voertuigen waren reeds verdwenen alvorens onze diensten ter plaatse 

waren. 

 

#ErpeMere, Jeruzalemstraat | 27/07/2020, 16:59 u - Diefstal met braak. 

 

Een man komt met zijn broer aan zijn woning en ziet achteraan een fiets staan. Deze fiets staat uit 

het zicht van de straat. Ze vinden 2 mannen verstopt achter een tuinmuur. Deze zetten het met de 

fiets op een lopen in de richting van Haaltert. Er werd braak gepleegd op een houten raam, de 

woning werd doorzocht. Het slachtoffer denkt niet dat er effectief iets werd gestolen. 

 

BIN Oordegem 
 

Geen code rood 

 

Andere Bin oordegem 
 

#Lede, Pontweg | 22/09/2020, 18:30 u - Diefstal van een voertuig. 

 

Een grijze VW Golf zet een verdachte af aan een woning. De verdachte steelt aan de woning van 

de oprit een Nissan Pathfinder. Een bewoner rijdt het gestolen voertuig nog na. Het vluchtend 

voertuig kan niet meer gevat worden. 

Het onderzoek loopt. 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__cft__%5b0%5d=AZXtxgx4iGEYWEM6i84lRB3tkLZcl_AJjVRZwtRXpw8dzIsIxiTsqm9N6bDcb3GQ66i8SIbIH3Y0p1HHfJcLL2iY4lUMP_eJEC1J_16eUG8SEPiw6DKCF28rEeKVAjTTFY5KFFA-sDaHCYiGe6Gjap_f1Ru2KRm7YT-7oE9wvpquZtK23SvEx27ze2dBYVUjjkA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__cft__%5b0%5d=AZW5dj9cStXjqGqY4EgF3sTwJCZ00tTxN4WQUectWVaFxl7oUvi7G6AQipdYMZvp-9gdjNPi-u-l_7BVq3zV6h9_si2m9T8lf8r0h-SbMmOfcZ3DGP0kolRmdAzIkMnSpNxAXySxv3LMEicE9-i7s0mFgGUlYohDPKeIng28q4Y8vDxZs9xppV9sTfAhAHDeqXI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__cft__%5b0%5d=AZUX2IdSjkNPr5lmXoNAANTN9s1Xe6M1Td6giemTHBbNhfr6OLAD928BIThusZ1xYm8o-OLdN38tLpc3bNxWMhaEHmzZdS4BXVTuFmPSHhUeTNWPhtNverRRe1LZwJv0TtULga5hwAlU_Fj1v1eaqpaC_zURVBj5JIOh9-7CK6E80yapAiCysfO8bQK2Owq7wAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__cft__%5b0%5d=AZVTLhIbHRzPmzZbXUEJfq26nIkP1m0BTOOhqKctxV2frC8GwPIrGRvrT3hpqQOU9mMnQaa5pyoO4nDO322wPLBjAAQWComCFR-93U6dmacQYFckxd14i0fAUe4fxbxcHZfpjhwbvR2zT7Tn2-z7xnF36ZacEzVkc-MdplNgZPXYtQDnipvUMkeeCBOrDLGdwgY&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

Andere te Lede  
 

#Lede, Wichelsesteenweg | 04/07/2020, 10:30 u - VERDACHT PERSOON. 

 

Een bewoonster merkte dat er een manspersoon door de gang van haar woning liep. Deze had de 

woning betreden via de niet-slotvaste achterdeur. Ze stapte naar de man toe. Deze antwoordde in 

gebroken Frans dat hij hout kwam halen en verliet de woning. Op het eerste zicht werd niets 

gestolen. 

Beschrijving verdachte: Noord-Afrikaans type, ± 30 jaar oud, drager van een bril met donkere 

montuur en zwart haar. 

Onderzoek loopt. Alle info is welkom. 

 

#Lede, Kasteeldreef | 11/07/2020 om 10.15 uur - Gewone diefstal 

Zaterdagvoormiddag werd een gsm van de uitbater gestolen in een handelszaak. De voordeur van 

de zaak stond open, omdat uitbater aan het kuisen was. Een onverlaat heeft hiervan gebruik 

gemaakt om de gsm van de uitbater te stelen. 

Onderzoek loopt. Getuigen mogen zich melden bij onze diensten. Discretie gegarandeerd. 

 

#Lede, Oudenhelweg | 08/09/2020 - INBRAAK IN WONING. 

 

Gisteren werd tussen 09:15 u en 12:30 u ingebroken in een woning. 

Heeft u iets verdachts opgemerkt? Alle info is welkom. 

Het onderzoek loopt. 

 

#Lede, Keibergkerkweg | 03/09/2020 - Diefstal met braak in woning. 

 

Op een korte tijdspanne wordt ingebroken in een woning door het raam aan de achterzijde open te 

breken. 

De gehele woning wordt doorzocht. Nadeel: juwelen. 

Het onderzoek loopt. 
 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

BIN Vlotterondegem 

Aankondiging derde Buurtinformatienetwerk in Erpe-Mere. Inschrijven is verplicht. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lede?__cft__%5b0%5d=AZVTLhIbHRzPmzZbXUEJfq26nIkP1m0BTOOhqKctxV2frC8GwPIrGRvrT3hpqQOU9mMnQaa5pyoO4nDO322wPLBjAAQWComCFR-93U6dmacQYFckxd14i0fAUe4fxbxcHZfpjhwbvR2zT7Tn2-z7xnF36ZacEzVkc-MdplNgZPXYtQDnipvUMkeeCBOrDLGdwgY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__cft__%5b0%5d=AZVjRdoLHvCYrPPBirLn_QkGE796455PiTwcQodHFKAPGjQig1_OUh8RYyUzyfAd8WqTHL8HSr86yqZPZzqcFGOGX3INjJv-WeIT_dqLtOHh-OR9P1-SCj53qgc6L9YqLGrTQbRWbADByjO2NHK3BTw4WLz33_OY2zd52rnbks_Ojor3ZcBiElE7UwBvytQ2z9M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__cft__%5b0%5d=AZU8I7DAIn_i7I8MfMFD0AmpSNdRBKyEQ0moMVwsXOrehYfmQdkTxb065YOlzGHDWI_IXev6L9JkJJIBbjkgy2uwByiroeNVW6xqtGcdXUB_hjOkphA7jcR6uI5pY7Eni5jjvvn7P6D3tkntGm2kGLzTRS3pGMFdve6pBUHWSga7H8Kij5PWDjMNACXCI_bOqkc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__cft__%5b0%5d=AZWd7ue2A4Eh9JjSf9njMWzSfZ3xLRmEYfLRIKAp-QTgK0tmw5D_5hE9mhLg8Jip9XfRDAYYmd0srdxHMs29HwlwuV1KqKF_vQNl1Zw3uzp5H1cP0Gn1ew18Op_Fo2m2wCvpLv17Y3M47pwSzAiKSDTc48J-cXOVl7AkjWOylz_mvrfCky9YDWt3HwO6cW_Xq8c&__tn__=*NK-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
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede
https://www.emotia.be/activiteiten/detail/74/infovergadering-bin-vlotterondegem


 

Nieuwe werking  

Met de komst van een vierde buurtinformatienetwerk in onze politiezone is er gekozen voor een nieuw 

communicatiemiddel. Sinds 1 oktober 2020 worden de Buurtinformatienetwerken geactiveerd (Code 

ROOD) door BE-Alert voor BIN. 

 

Binnen BE-Alert is er een specifieke module ontwikkeld voor de BIN-communicatie. BIN-Alert maakt het 

nu mogelijk om een sms of spraakbericht te versturen naar de leden van een BIN. U kent BE-Alert 

waarschijnlijk al als alarmeringssysteem in noodsituaties. 

  

Hierdoor zijn het niet meer de ploegen op het terrein, maar het CIC (Communicatie en Informatie 

Centrum Oost-Vlaanderen) die een sms zal versturen. 

Het CIC is al bekend met het systeem en met het verzenden van duidelijke berichten. 

Zo kunnen de politieploegen op terrein zich volledig focussen op de oproep. 

  



Deze overschakeling gebeurd automatisch. Indien u reeds lid bent van BIN Aaigem, BIN Bamburst of 

BIN Oordegem moet u verder niets ondernemen. 

 

Verschil tussen BE-Alert en BIN 

 

Wat is BE-Alert Wat is BIN 

- BE-Alert is een alarmeringssysteem   

waarmee de overheid jouw kan 

verwittigen in een noodsituatie 

- Je wordt verwittigd en ontvangt 

instructies bij een noodsituatie. Bv. Een 

brand, overstroming, stroomonderbreking 

- Via sms, een telefonisch bericht of e-mail 

- Een BIN of buurtinformatienetwerk is een 

samenwerkingsverband tussen inwoners 

van een bepaalde buurt, de lokale politie 

en de lokale overheid 

- Je wordt verwittigd bij politionele situaties 

in jouw buurt om extra waakzaam te zijn. 

Bv. Verdachte toestand, heterdaad, 

preventieve tips, … 

- Via sms of e-mail  

 

Inschrijven: 

Registreer je op www.be-alert.be 

 

Inschrijven: 

BIN Aaigem 

https://www.bin-aaigem.be/ 

 

BIN Bamburst 

https://www.bin-bamburst.be/ 

 

BIN Oordegem 

https://www.binoordegem.be/ 

 

BIN Vlotterondegem 

bin.vlotterondegem@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.be-alert.be/
https://www.bin-aaigem.be/
https://www.bin-bamburst.be/
https://www.binoordegem.be/
mailto:bin.vlotterondegem@gmail.com


Preventieve tips 

Enkele tips 1DagNiet 

 

 
 

“Je deur niet op slot doen wanneer je snel even naar de winkel gaat? Not done!!! Een inbraak 

duurt slechts 3 minuten. Beveilig je huis altijd even goed.  

 

“Laat zeker alles liggen en raak niets aan als je merkt dat er ingebroken werd! Zo kan de 

politie mogelijke sporen vinden!  

 

Laat jij je raam vaak open als je niet thuis bent? Not done!  Ontdek op de website 

www.1dagniet.be waarom dit geen goed idee is. 

 

Noteer serienummers en neem foto’s van je belangrijkste spullen. Op deze manier heb je 

meer kans om je persoonlijke spullen terug te krijgen, mochten ze ooit verloren gaan! Meer 

informatie hierover lees je op: https://www.1dagniet.be/preventietips/merken-en-
registreren/ 

 

 

 

http://www.1dagniet.be/
https://www.1dagniet.be/preventietips/merken-en-registreren/?fbclid=IwAR0MkYgh_5qzdRn8r86Gk0QuFqLZJfIJll5iCQb8tPxD0Uxt8jY_LLAi-KQ
https://www.1dagniet.be/preventietips/merken-en-registreren/?fbclid=IwAR0MkYgh_5qzdRn8r86Gk0QuFqLZJfIJll5iCQb8tPxD0Uxt8jY_LLAi-KQ


 

 
 
 

Verhuis Politiehuis 

Nieuw adres: Hoogstraat 175, 9340 Lede 

Telefoonnummer: 053/60 18 18 



 

 
 
 

Gesprek met een buurtinspecteur 

Bemiddeling bij geschillen of burenruzies, melding van een gevaarlijke verkeerssituatie of een 

overlastprobleem signaleren, ... Maak een afspraak voor een gesprek met uw buurtinspecteur.  

Ben je daarentegen slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval aangeven, verlies of diefstal van 

een document aangeven, ...? Maak online een afspraak.  

Hoe kan u een afspraak maken met uw buurtinspecteur voor een gesprek:  

• door het invullen van een contactformulier 

•  

• telefonisch op het nummer 053/60 18 18 

 

https://agenda.appoint.be/e/aHN0UVJrME14VXRXaXU1Q3M2ZGV2dzdnSUV2VVBLS3IrVlhHZG5DOU5SY3QzYVI4dmlqTzNzeDI4WWVrVXNaWDUyb3hQY05kdFQzaDRQdktOMnZscFgwRWpWQ0ZKMGRicm9VMmp2NjUrMTg9
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CGrg98JXnke_peY6bdg1GBfCcr4LMFpCqFcUmlrDA_pUQzFFQzJGSkM5RUcwWVdJV0JHWlVSTjlaNi4u

