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2018 2019 2020 2021

Voltooid 54 50 41 27

Poging 49 23 28 21

Totaal 103 73 69 48
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Opvallende trend: piek in augustus 2021 met 12 inbraken 

Bron: Criminaliteitsbarometer (voorlopige cijfers voor 2021) 

 

Feedback 

BIN Vlotterondegem 

  

 27/07/2021 om 15:43 uur 

CICOV: Verdacht persoon. Windmolenstraat Vlekkem. 27/07 om 15:00 - uitkijken naar verdacht 

persoon: getaande huidskleur, 30er, kort opgeschoren haar, litteken in het aangezicht, mogelijks 

groen t-shirt. 

Feedback: zie mail onder alle BIN’s 

 

 10/08/2021 om 20:19 uur 

CICOV: Verdacht persoon Voistraat VlekkemDTG: 210810 19:30Uitkijken: Man, 60j, 1m75, 

normaal gebouwd, getaande huid, wit geruit hemd, donkere broek, donker haar, met herenfiets. 

BIN Vlotterondegem 

 

 

BIN Bamburst 

 

 27/07/2021 om 16:14 uur 

Verdacht pers. Windmolenstrt Vlekkem. 27/07  15:00 - uitkijken nr verdacht persoon: getaande 

huidskleur, 30er, kort  haar, litteken in gezicht, groen T-shirt 

Feedback: zie mail onder alle BIN’s 

 

 



14/09/2021 om 04:12 uur  

BIN BERICHT: gelieve uit te kijken naar demente dame van 73 jaar, beige rok, grijs kort haar, 
kleurrijk hemd. Verdwenen Lange Ommegangstraat Erpe-Mere. kleurrijk hemd, politieheli 
eveneens op zoek naar de dame, bij aantreffen onmiddellijk 101 bellen. 

 

Feedback: 14/09/2021 om 13:29 uur 

De vermiste dame die gisterenavond te voet haar woning heeft verlaten, is in goede gezondheid 
aangetroffen te Gent. Bedankt om het bericht massaal te delen. 
 

BIN Oordegem 
 

 14/09/2021 om 13:29 uur 

 

Onrustwekkende verdwijning: betreft een oudere dame, beige rok, kleurrijk hemd, kort grijs/wit 
haar.Opgemerkt richting Oordegem. 

 

Feedback: 14/09/2021 om 13:29 uur 

De vermiste dame die gisterenavond te voet haar woning heeft verlaten, is in goede gezondheid 
aangetroffen te Gent. Bedankt om het bericht massaal te delen. 

 

BIN Aaigem 
 

 BIN-mails (zie onder alle BIN’s) 
 

 

BIN Lede Spoor Oost 
  

De interventie van zondag 05/09/2021 kadert volledig in het aspect geheim van het onderzoek, 

waardoor een activatie van het buurtinformatienetwerk niet opportuun was. De verdachte was 

gelokaliseerd en extra informatie van het buurtinformatienetwerk was niet noodzakelijk. Ook 

was er geen nood aan een preventief optreden. Alle betrokken partijen waren ingelicht. Extra 

ogen, oren en meldingen kon in deze situatie geen meerwaarde betekenen. In het belang van 

het onderzoek kan er, zonder instemming van het parket, niet gecommuniceerd worden.  

Persbericht Parket Oost-Vlaanderen: 

 

 



 
 

ALLE BIN‘s 
 

VIA MAIL: Indien u onderstaande mails niet hebt ontvangen, gelieve contact op te nemen met 

uw BIN-coördinator. 

• Website: BIN Oordegem 
• Website: BIN Bamburst 
• Website: BIN Aaigem 
• Mail: bin.vlotterondegem@gmail.com 
• Mail: binledespooroost@gmail.com 

 

Verdacht persoon 27/07/2021 

 

Op dinsdag 27/07/2021 werden in onze politiezone twee buurtinformatienetwerken 
geactiveerd. 
 
CODE ROOD BIN VLOTTERONDEGEM:  

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


CICOV: Verdacht persoon. Windmolenstraat Vlekkem. 27/07 om 15:00 - uitkijken naar verdacht 
persoon: getaande huidskleur, 30er, kort opgeschoren haar, litteken in het aangezicht, mogelijks 
groen t-shirt. 
 
CODE ROOD BIN BAMBURST: 
Verdacht pers. Windmolenstrt Vlekkem, 27/07 15:00 - uitkijken nr verdacht persoon: getaande 
huidskleur, 30er, kort haar, litteken in gezicht, groen T-shirt 
 
Ook BIN ZOHEHO (Sint-Lievens-Houtem en Letterhoutem) werd opgestart.  
 
De ploegen van de Federale wegpolitie Oost-Vlaanderen (WPR) kregen op dinsdag 27/07/2021 
omstreeks 13:40 uur een verdacht voertuig in het oog. Het voertuig is beginnen spookrijden op 
de E17. De verdachte persoon heeft omstreeks 15:24 uur zijn voertuig met draaiende motor 
achtergelaten op de E40 en is te voet weggevlucht richting Vlekkem. De politiezones van Erpe-
Mere/Lede en Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zijn in bijstand gekomen. Daarna volgde 
een zoektocht naar de verdachte persoon door de WPR, RAGO-politiehelikopter en een 
speurhond samen met de lokale politiezones. BIN Vlotterondegem en BIN ZOHEHO zijn in eerste 
instantie opgestart. Een half uur later is ook BIN BAMBURST geactiveerd. Het BIN bericht en de 
exacte beschrijving werden snel gedeeld via sociale media. Ook de aanwezigheid van de 
politiehelikopter zorgde voor de nodige belangstelling. Door info van verschillende getuigen kon 
er gericht gezocht worden naar de verdachte. Iets na 17 uur heeft men de verdachte kunnen 
lokaliseren. Melding via 112 dat een persoon, die mogelijks aan de beschrijving voldeed, zich 
had ingecheckt in het gasthof Kapelhof te Erondegem. De verdachte kon enkele minuten later, 
door onze diensten, gearresteerd worden.  
 
Graag uiten we onze dank aan alle leden van de buurtinformatienetwerken en alle getuigen die 
ons geholpen hebben in de zoektocht naar de verdachte persoon. Een mooi resultaat van een 
sterke samenwerking.  
 
Onze boodschap blijft: Iets verdachts gezien? Bel onmiddellijk 101! 

Lokale Politie 
Politiezone Erpe-Mere/Lede 

Hoogstraat 175 · 9340 Lede 
Tel.:   +32 53 60 18 18 
Email: PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 
https://www.politie.be/5441/ 
  

mailto:PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu
https://www.politie.be/5441/


 

Onrustwekkende verdwijning 14/09/2021 

 

CODE ROOD: Onrustwekkende verdwijning 

 

Gelieve uit te kijken naar een vermiste dame. Betrokkene heeft gisteravond 13/09/2021 tussen 

19u10 en 22u20 haar woning verlaten. 

Plaats verdwijning: Lange Ommegangstraat Erpe-Mere. 

Zoektocht met speurhonden en politiehelikopter was negatief. BIN Bamburst werd opgestart 

omstreeks 04:12 uur, nadat de speurhonden eerst naar bruikbare sporen hebben gezocht. 

 

Omschrijving: 73 jaar, kort grijs haar, beige rok, kleurrijk hemd en een korte blauwe fleece trui. 

Betrokkene kan verward overkomen.  

In bijlage kan u een recente foto aantreffen.  

 

Nieuwe info omstreeks 8 uur: dame zou opgemerkt zijn richting Oordegem omstreeks 3 uur à 

3u30.  

 

Indien u deze dame heeft gezien of u treft haar aan, gelieve onmiddellijk 101 te verwittigen.  

 

BIN-gemandateerde 

PZ Erpe-Mere/Lede 

Hoogstraat 175 

9340 Lede 

 

 



Feedback via mail 14/09/2021 

Beste BIN-leden, 

 

De vermiste dame die gisterenavond 13/09/2021 te voet haar woning heeft verlaten in Erpe-

Mere, is in goede gezondheid aangetroffen te Gent. Bedankt om het opsporingsbericht massaal 

te delen.  

 

BIN-gemandateerde 

PZ Erpe-Mere/Lede 

Hoogstraat 175 

9430 Lede 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

 

Preventieve tips 

Preventieweek tegen inbraak 
 

Het begin van de donkere maanden. Beveilig uzelf tegen inbraken. De campagne BeSafe@home 
is gelanceerd.  Deze nieuwe campagne richt zich op verschillende fenomenen van 
eigendomscriminaliteit waarmee we worden geconfronteerd:  

- inbraak,  
- diefstal met list,  
- gauwdiefstal,  
- fietsdiefstal,  
- diefstal in auto's,  
- cybercriminaliteit,  
- diefstal van gegevens op smartphones.   

 
De eerste preventieweek zal aandacht besteden aan inbraakpreventie en zal plaatsvinden van 18 
tot 24 oktober 2021.  
 
https://www.facebook.com/besafehomediefstalpreventie 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede
https://www.facebook.com/besafehomediefstalpreventie


 

 

 

Cyberveiligheid 
https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/cyberveiligheid 

Enkele thema’s die aan bod komen op deze website: 

- Algemeen 

- Cyberpesten 

- Phishing 

- Informaticasabotage 

- Spam 

- Malware 

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/cyberveiligheid


- Internetfraude 

- Hacking 

- Vervalsing/Valsheid in informatica 

- Internetverslaving 

- Cyberhate 

- Kinderporno 

 

Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur 
 
 
De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman of 
gemeenteambtenaar (vrijwilliger) die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. Hij komt gratis 
op huisbezoek en bekijkt samen met u uw woning. Hij geeft u tips over de te nemen 
maatregelen. 
 
Waarom zou u een beroep moeten doen op een diefstalpreventieadviseur? 

• Gratis 
• Advies op maat 
• Neutraal en objectief advies 
• De aanbevelingen zijn niet verplicht 

Wenst u gratis advies? Neem dan contact op met uw diefstalpreventieadviseur.   
 
Meer info? https://www.politie.be/5441/vragen/preventie/diefstalpreventieadvies 
 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CGrg98JXnke_peY6bdg1GBfCcr4LMFpCqFcUmlrDA_pURFZYSTg4RjBSSkFHN0JXR0c0UDAxWFVLRC4u
https://www.politie.be/5441/vragen/preventie/diefstalpreventieadvies


 

BE-alert noodsituatie 
 

Iedere eerste donderdag van de maand heeft een burgemeester, gouverneur of het 

Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken de kans om het platform BE-Alert testen. Zij kiezen zelf 

wanneer, via welk kanaal en in welke regio ze een test uitvoeren. 

Op donderdag 7 oktober 2021, werden de volgende kanalen getest via e-mail en telefonische 

oproep. Alle geregistreerde adressen binnen Erpe-Mere hebben deze test ontvangen. 

Nog niet ingeschreven of uw contactgegevens wijzigen: 
Het is belangrijk dat je jouw profiel op BE-Alert goed onderhoudt. Je kan jouw persoonlijke 
gegevens op elk moment aanvullen, wijzigen of zelfs verwijderen. 
Bovendien kan je tot vijf adressen registreren. Voeg dus naast je thuisadres zeker ook je 
werkplaats en enkele andere belangrijke adressen toe (bv. familie). 
Dit doe je in slechts enkele stappen: 

• Surf naar het inschrijvingsformulier van BE-Alert 
• Meld je bovenaan de pagina in met jouw e-mailadres en het paswoord dat je 

koos bij je registratie. Opgelet: dit doe je via de knop aanmelden, niet via de knop 
inschrijven. 

• Vul je gegevens aan 
• Klik onderaan op de knop ‘Bevestigen’ 

 

 
 
 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.be-alert-ins.be%2FTASubscription%2Flogin.jsp%3Flang%3Dnl&data=04%7C01%7Cnathalie.bel%40police.belgium.eu%7Cccf1d21725ce4ce10db908d9897f2942%7Cf7e06a0857c2479ebfa5e63a6dd83518%7C0%7C0%7C637692001515703903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ja%2FVeYdVqctMKspd%2Bq9VIYf2rSItlehWy3KlI5l75Ko%3D&reserved=0

