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Cijfermateriaal 

Woninginbraak: Provinciaal overzicht 

 

 

 

Bron: Criminaliteitsbarometer 27/09/2019 (voorlopige cijfers) 
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Woninginbraken 2019



Feedback 

BIN Aaigem 
Wo 19/06/2019 om 19:00  

Testbericht BIN Aaigem. 19 juni Europese dag tegen inbraken. Tips: www.1dagniet.be 

 

Do 22/08 om 20:16 uur 

Gelieve uit te kijken naar een vermiste oudere man gekleed in een zwarte jeansbroek en groen t-shirt. 

Verplaatst zich met zwarte damesfiets. Bij aantreffen 101 bellen. 

Do 22/08 om 21:12 uur 

Vermiste persoon aangetroffen. Bedankt. 

 

Za 21/09 om 19:57 uur 

Deze nacht verhoogde politie aanwezigheid. Bij verdachte toestand, bel onmiddellijk 101. (zie feedback 

hieronder) 

Andere: 

#ErpeMere, Hofveldweg | 24/06/2019, 22:42 u - Verdacht voertuig. 

Melding van een verdacht voertuig, waarvan de inzittenden mogelijks de buurt zouden verkennen. 

Voertuig betrof een witte personenauto van het merk Mercedes. Het voertuig werd niet meer aangetroffen 

door onze diensten tijdens patrouille. Verder onderzoek loopt. 

 

#ErpeMere, Dikkelindestraat | 23/07/2019, 10:26 u - Poging diefstal met braak in woning. 

Een woning wordt betreden door een gaatje te boren in een raamkozijn. De verdachte(n) geraakt niet 

verder dan de wasplaats omdat een binnendeur naar het woongedeelte op slot is. Er wordt niks gestolen. 

 

#ErpeMere, Speltkorenstraat | Tss 07/08 om 22:30 u en 08/08 om 06:30 u - Diefstal in woning 

Bewoner bemerkt 's morgens dat hij nachtelijk bezoek had. Er werd multimedia ontvreemd. 

Onderzoek loopt. Alle info is welkom. 

 

 

 

http://www.1dagniet.be/
http://www.1dagniet.be/
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB1HVMDa4jiapHzGID3b96PAwZj_E_St6MShsJOQEcuXE-dLHee01tyPd_FbVasdFA5IYoK0uXiTH2fJiy3xfrFjxfRm4eF-kQ0Kjp5LkNU9xitLrDIVu7OY6Xl8voPWu4uIW4q82nAo-7wjCEnRXcCA3-u9ZTKmOoIz4Zod3iBXXU08sXgjIdAdf3W1I6sqAC1Qva0S-e0I8D2pcP0HOzkcQPvrzx12HxqnmuVlbR2HZH5Bz89OoPhl1dYhuSIgGdQqhQzEZCA8MsnbH09BmhLP7zdM_C9hAAlMdwY2sYy8K0Y36JdpmrS9rdtJM4wTrc4AgGcS_3TW0aGdSIa5QLmTg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB1HVMDa4jiapHzGID3b96PAwZj_E_St6MShsJOQEcuXE-dLHee01tyPd_FbVasdFA5IYoK0uXiTH2fJiy3xfrFjxfRm4eF-kQ0Kjp5LkNU9xitLrDIVu7OY6Xl8voPWu4uIW4q82nAo-7wjCEnRXcCA3-u9ZTKmOoIz4Zod3iBXXU08sXgjIdAdf3W1I6sqAC1Qva0S-e0I8D2pcP0HOzkcQPvrzx12HxqnmuVlbR2HZH5Bz89OoPhl1dYhuSIgGdQqhQzEZCA8MsnbH09BmhLP7zdM_C9hAAlMdwY2sYy8K0Y36JdpmrS9rdtJM4wTrc4AgGcS_3TW0aGdSIa5QLmTg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8HFK_P-UM4ivjYARS4xn3ZvkhuZpxR69v9jm7GRudSQqIYjGwh3ZjqSLmpXAiDzOglij439TYCE34ZIMG_AaIx5wJeSjAIPMAir5dEop2IpZoD-KUK9yMQ8k4pUAoyTwwudQ7o5qy5sh8VAp5HPPdor9HX3l6aNC0oyzqYFmlU8S2hx0FnZTsQlOyi0nLhdetLxt-8eUNUqHWiHYIXRVI4eFagrPfTyUB6fU5n99ayDbz5UFUKSL9RbbhoasVbga2CMiNlhBbSbLd39cCmeSX5_OYI2hrPZc61ThTnF0EsnzmeHykYNy_sl06u_JNG_fxKqnhusRTkbrGcJ3_mygJeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8HFK_P-UM4ivjYARS4xn3ZvkhuZpxR69v9jm7GRudSQqIYjGwh3ZjqSLmpXAiDzOglij439TYCE34ZIMG_AaIx5wJeSjAIPMAir5dEop2IpZoD-KUK9yMQ8k4pUAoyTwwudQ7o5qy5sh8VAp5HPPdor9HX3l6aNC0oyzqYFmlU8S2hx0FnZTsQlOyi0nLhdetLxt-8eUNUqHWiHYIXRVI4eFagrPfTyUB6fU5n99ayDbz5UFUKSL9RbbhoasVbga2CMiNlhBbSbLd39cCmeSX5_OYI2hrPZc61ThTnF0EsnzmeHykYNy_sl06u_JNG_fxKqnhusRTkbrGcJ3_mygJeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ3QyiVFSRrSAfmcMtAzGZLF-I2JPuLc1WQbZDdwjixT9MOja3t0xDeC0q5I8e267QTe5x9apb5ARO3b2DaO8T6DMyNVjoFEIcHpTasIiqIA5FbZ6tAJF3iGH8PnT6g8Gw_HTQlQ38FVNi2uxbDhAy6wJpyJ6GJJt6rys0k-go5wsRqXzomd702DEfRZ4ZYUAn2I4Hs7m327tNb6GiEGIuyGQjBl32_0uMBxQVAoJKc6jcxMXY00952PQ1WCoE7a7JcCK2m-FtDXMY_rg0mnEY_VfuluFOEuHCiRWDxPrudbC70nI7IYKCX3f4AMWT6jO3E6MggaB7LeLHafkwFAHvNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ3QyiVFSRrSAfmcMtAzGZLF-I2JPuLc1WQbZDdwjixT9MOja3t0xDeC0q5I8e267QTe5x9apb5ARO3b2DaO8T6DMyNVjoFEIcHpTasIiqIA5FbZ6tAJF3iGH8PnT6g8Gw_HTQlQ38FVNi2uxbDhAy6wJpyJ6GJJt6rys0k-go5wsRqXzomd702DEfRZ4ZYUAn2I4Hs7m327tNb6GiEGIuyGQjBl32_0uMBxQVAoJKc6jcxMXY00952PQ1WCoE7a7JcCK2m-FtDXMY_rg0mnEY_VfuluFOEuHCiRWDxPrudbC70nI7IYKCX3f4AMWT6jO3E6MggaB7LeLHafkwFAHvNw&__tn__=%2ANK-R


BIN Bamburst 
Di 04/06/2019 om 08:54 uur 

Code rood: verdachte vrouw gesignaleerd op de oudenaardsestwg te Bambrugge. Zigeunertype met zwart 

haar, jeans vest en lange rok. Bel 101 bij aantreffen. 

Melder zag persoon rondwandelen in de tuin van buurtbewoners. Nazicht woning (geen 

braaksporen). Patrouille in de omgeving uitgevoerd, met bijstand van de lokale recherche. 

Controles werden uitgevoerd, maar er werd geen persoon aangetroffen die gelinkt kon worden 

aan het signalement.  

 

Do 25/07/2019 om 02:19 uur 

Verdachte manspersoon noord afrikaanse origine opgemerkt in de hazel 55 waakzaamheid geboden. 

Persoon is aangetroffen door onze diensten. Betrokkene was als vermist opgegeven door de 

politie van Brussel. Het betrof een persoon met een mentale achterstand die de weg kwijt 

was. Betrokkene werd teruggebracht naar Brussel. 

  

Vrij 9/08/2019 om 16:29 uur 

Gelieve uit te kijken naar een bmw met poolse nummerplaat met 2 inzittenden die huizen zouden 

inspecteren. Graag 101 verwittigen. 

 Oproep ontvangen van lid BIN Bamburst met extra informatie. Extra patrouille uitgevoerd. 

 

Do 22/08/2019 om 20:16 uur 

Gelieve uit te kijken naar een vermiste oudere man gekleed in een zwarte jeansbroek en groen t-shirt. 

Verplaatst zich met zwarte damesfiets. Bij aantreffen 101 bellen. 

Do 22/08/2019 om 21:12 uur 

Vermiste persoon aangetroffen. Bedankt. 

 

Za 21/09/2019 om 19:57 uur 

Deze nacht verhoogde politie aanwezigheid. Bij verdachte toestand, bel onmiddellijk 101. (zie feedback 

hieronder) 

Andere: 

#ErpeMere, Oudenaardsesteenweg | 06/07/2019, 11:09u - Diefstal met braak in woning. 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-xkxd1dJn-ZREKyZJKGXbx-k7wvDiBtQlYbL9x6qikUQX-aj4gw41U7tRzEEe6767GjfF5bN0wjKVgrKQ6hjr5BD_gMAJQDgoBxQ2PItjltW0oITrptDOIdaAuyvpS8Gb5T-d8cpzpJB8spl0NeFhE1zEWsyLT6-AhT4TGVHpvwg-gZYkQWT1N-eJRy-ITT20R0gko5fQ5sdqPNYTRybbWIKj0rkiYXI2uJ862mYpqyPurKzqda0XbnIeiXW4S3VhVvwbOQK4TmkS5cjMvImChz_mTQJlvYzuuFSRo3sw_eVjdRlGmpc5-q43LmJw4TKJR5JfCIP7oVpp2vx7yoSdnw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-xkxd1dJn-ZREKyZJKGXbx-k7wvDiBtQlYbL9x6qikUQX-aj4gw41U7tRzEEe6767GjfF5bN0wjKVgrKQ6hjr5BD_gMAJQDgoBxQ2PItjltW0oITrptDOIdaAuyvpS8Gb5T-d8cpzpJB8spl0NeFhE1zEWsyLT6-AhT4TGVHpvwg-gZYkQWT1N-eJRy-ITT20R0gko5fQ5sdqPNYTRybbWIKj0rkiYXI2uJ862mYpqyPurKzqda0XbnIeiXW4S3VhVvwbOQK4TmkS5cjMvImChz_mTQJlvYzuuFSRo3sw_eVjdRlGmpc5-q43LmJw4TKJR5JfCIP7oVpp2vx7yoSdnw&__tn__=%2ANK-R


Een man merkte dat uit zijn werkplaats een geldkoffer werd gestolen. De verdachte(n) forceerde(n) een 

raam. 

 

#ErpeMere, Oudenaardsesteenweg | 25/07/2019, 06:45 u - Diefstal met braak in bedrijfsgebouw. 

De eigenaars van bedrijf kregen melding van een inbraakalarm. Ter plaatse werd vastgesteld dat er 

effectief ingebroken was, doch daders hadden de plaats reeds verlaten. Daders betraden het terrein via de 

achterzijde en forceerden een raam. 

Nog geen zicht op nadeel. Het onderzoek loopt. 

Heeft u iets verdachts opgemerkt op de Oudenaardsesteenweg tussen het op- en afrittencomplex E40 en 

Bambrugge? Meld het ons. 

 

#ErpeMere, Oudenaardsesteenweg | 29/07/19, 10:03u – Poging diefstal in woning. 

Onbekenden probeerden langs meerdere kanten van het gebouw, door middel van braak, zich toegang te 

verschaffen tot de handelszaak maar slaagden niet in hun opzet. De feiten zijn gebeurd tussen 19/07/2019 

en 26/07/2019. 

 

#ErpeMere, Oudenaardsesteenweg | 07/08/19, 15:08u – Verdachte handelingen. 

De bewoners stellen vast dat hun bewakingscamera om 15:08 uur twee verdachte personen in hun tuin 

gedetecteerd heeft. Onze ploegen voeren in de omgeving een uitvoerige patrouille uit maar kunnen deze 

personen niet meer aantreffen. 

Iets verdachts gezien? Bel 101! 

 

BIN Oordegem 
Do 25/07/2019 om 02:19 uur 

Verdachte manspersoon noord afrikaanse origine opgemerkt in de hazel 55 waakzaamheid geboden. 

Persoon is aangetroffen door onze diensten. Betrokkene was als vermist opgegeven door de 

politie van Brussel. Het betrof een persoon met een mentale achterstand die de weg kwijt 

was. Betrokkene werd teruggebracht naar Brussel. 

 

Za 21/09/2019 om 19:57 uur 

Deze nacht verhoogde politie aanwezigheid. Bij verdachte toestand, bel onmiddellijk 101. (zie feedback 

hieronder) 

#ErpeMere #Lede | Tss 21/09/2019, 19:00 u en 22/09/2019, 03:00 u - Actie anti-inbraak. 

Afgelopen weekend staken we heel wat energie in de organisatie en deelname aan de "Dag van de 

veiligheid", doch dit gaat niet ten koste van de dagelijkse werking van onze politiezone. Zo namen we 

zaterdagnacht terug deel aan de provinciale anti-inbraak actie. 

Er werd 1 voertuig in beslag genomen wegens sturen spijts verval. Tevens werd het rijbewijs van 2 

bestuurders ingehouden voor 6 u, na het afleggen van een positieve ademtest. Ook werden er nog diverse 

andere verkeersinbreuken vastgesteld. 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB_98zURtNc4CGefyOwkU8yQyx-pooDCeW75JUYAFH78nd_xfbb0hcYi89TtEMA7G_qM7CoTKqQ99C7Ut0USqsdiU5FwfEzca3fu_2MNt9OMzJ_dvriKvUdnHL_7ftn0ZdkIhj3Oqor76xBuHXDGNkUN3UqaWDWpcUgViPf-DXayq5hb-VS4L-ht6vIr14pmtVJesYBmdWTtu2ZduLQ0l7G5p5IRrzWU0wGqSmk_HznLyxEDz-BQeAiVbaMPzR_Sx-XXwTEAsnqCGRlE2DxgTVpHFroXrkhnOTHKXXdGngHnSvQ8beIT0qTDpgWewldhCJlayJWA1uFRzAsew3w5bhOPg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB_98zURtNc4CGefyOwkU8yQyx-pooDCeW75JUYAFH78nd_xfbb0hcYi89TtEMA7G_qM7CoTKqQ99C7Ut0USqsdiU5FwfEzca3fu_2MNt9OMzJ_dvriKvUdnHL_7ftn0ZdkIhj3Oqor76xBuHXDGNkUN3UqaWDWpcUgViPf-DXayq5hb-VS4L-ht6vIr14pmtVJesYBmdWTtu2ZduLQ0l7G5p5IRrzWU0wGqSmk_HznLyxEDz-BQeAiVbaMPzR_Sx-XXwTEAsnqCGRlE2DxgTVpHFroXrkhnOTHKXXdGngHnSvQ8beIT0qTDpgWewldhCJlayJWA1uFRzAsew3w5bhOPg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAiy4e5BCduTNo41BdpuhePHeS3mh1KcRSC28i7XeR8FDH40St2yukrnuVpZOicHUr9rYh1KmoHkQb_sOk19WNgmTF-spDebHxuT7ME0nK18QFKK0Qn9AfisTsnxbR8wWe_3giItVZXq5cOk5DJPGpNprhsoIpK73Hi0qgcwiw51VYqtISg8q7HZV8ARNcHit6egl_CL3wxX7FGS8VTX54YCvc16KS04u-f7Yd7oR-KeQjLWuHltR9OOn0a1vPFVJKE5jMf0Xaf5l3zy6NL02XLQPO81Uc5uP2OXGIIVpo6AfEk-YypoEvOF12HBIn0zK8z13HkZst1vDkvqTCngw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAiy4e5BCduTNo41BdpuhePHeS3mh1KcRSC28i7XeR8FDH40St2yukrnuVpZOicHUr9rYh1KmoHkQb_sOk19WNgmTF-spDebHxuT7ME0nK18QFKK0Qn9AfisTsnxbR8wWe_3giItVZXq5cOk5DJPGpNprhsoIpK73Hi0qgcwiw51VYqtISg8q7HZV8ARNcHit6egl_CL3wxX7FGS8VTX54YCvc16KS04u-f7Yd7oR-KeQjLWuHltR9OOn0a1vPFVJKE5jMf0Xaf5l3zy6NL02XLQPO81Uc5uP2OXGIIVpo6AfEk-YypoEvOF12HBIn0zK8z13HkZst1vDkvqTCngw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAccpAGD9NZYFfonBaMWPn_-jrzUQ7yMT3f0HojALeoU-hqpUkIxM-n5Hh9kUh9IEOMG2GAC8Bnvj-o7ya8opdiNpTmFZIwbalNqN17J98JZjd8a5GUA67B5Hacvmpmb7VLAlaumn-lPeWHBC94BeMZDuEdEboe5uQH2q73Jqngrd3rsKqpZNML2t44sdvKKAkAKEak0mgjWJy_2ZTlrpm_237J_wDtoWmKszkRVmBjItC5grpN9QrHYNjRMvAbNsJWOhdxKVRFUJztusut4T8HYvwvFkgZmpE4xi3kjzZB5NTh_BNplc5RVVcJ1Fg_Km7ti5ufHWPF8oDBCyqZWA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAccpAGD9NZYFfonBaMWPn_-jrzUQ7yMT3f0HojALeoU-hqpUkIxM-n5Hh9kUh9IEOMG2GAC8Bnvj-o7ya8opdiNpTmFZIwbalNqN17J98JZjd8a5GUA67B5Hacvmpmb7VLAlaumn-lPeWHBC94BeMZDuEdEboe5uQH2q73Jqngrd3rsKqpZNML2t44sdvKKAkAKEak0mgjWJy_2ZTlrpm_237J_wDtoWmKszkRVmBjItC5grpN9QrHYNjRMvAbNsJWOhdxKVRFUJztusut4T8HYvwvFkgZmpE4xi3kjzZB5NTh_BNplc5RVVcJ1Fg_Km7ti5ufHWPF8oDBCyqZWA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbjeLMyjGeFMDm1m3ec_iQKrrTSo-kMgYePMARn0iqJ4DwwWobhnNjW12BkkoAEYndSQWVquHOQVted7QFFsBwmtR_oNUA_TalMcIQUetgMcLYfH3xpvmvTNOBKd32cwkb3Zmv0JUUi0CQFmb-oQtARlPB2my9hkbgZX_x0f_oT8yi-J6fwzFbuHvG01PaL7_GAqoY3LbYqkbpePz-hImKOo6ovXPF4LAmpe7Mly-DSA-9Quk0E9yAERNZ4ParEAiexNHICvNlozLV0evj27v99CgWy1vaChVZ9I_P3fhdV4X8prygBeqtgdNi2cA_ltmSf1gz7B6mvc91J6GV8OKecw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbjeLMyjGeFMDm1m3ec_iQKrrTSo-kMgYePMARn0iqJ4DwwWobhnNjW12BkkoAEYndSQWVquHOQVted7QFFsBwmtR_oNUA_TalMcIQUetgMcLYfH3xpvmvTNOBKd32cwkb3Zmv0JUUi0CQFmb-oQtARlPB2my9hkbgZX_x0f_oT8yi-J6fwzFbuHvG01PaL7_GAqoY3LbYqkbpePz-hImKOo6ovXPF4LAmpe7Mly-DSA-9Quk0E9yAERNZ4ParEAiexNHICvNlozLV0evj27v99CgWy1vaChVZ9I_P3fhdV4X8prygBeqtgdNi2cA_ltmSf1gz7B6mvc91J6GV8OKecw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbjeLMyjGeFMDm1m3ec_iQKrrTSo-kMgYePMARn0iqJ4DwwWobhnNjW12BkkoAEYndSQWVquHOQVted7QFFsBwmtR_oNUA_TalMcIQUetgMcLYfH3xpvmvTNOBKd32cwkb3Zmv0JUUi0CQFmb-oQtARlPB2my9hkbgZX_x0f_oT8yi-J6fwzFbuHvG01PaL7_GAqoY3LbYqkbpePz-hImKOo6ovXPF4LAmpe7Mly-DSA-9Quk0E9yAERNZ4ParEAiexNHICvNlozLV0evj27v99CgWy1vaChVZ9I_P3fhdV4X8prygBeqtgdNi2cA_ltmSf1gz7B6mvc91J6GV8OKecw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbjeLMyjGeFMDm1m3ec_iQKrrTSo-kMgYePMARn0iqJ4DwwWobhnNjW12BkkoAEYndSQWVquHOQVted7QFFsBwmtR_oNUA_TalMcIQUetgMcLYfH3xpvmvTNOBKd32cwkb3Zmv0JUUi0CQFmb-oQtARlPB2my9hkbgZX_x0f_oT8yi-J6fwzFbuHvG01PaL7_GAqoY3LbYqkbpePz-hImKOo6ovXPF4LAmpe7Mly-DSA-9Quk0E9yAERNZ4ParEAiexNHICvNlozLV0evj27v99CgWy1vaChVZ9I_P3fhdV4X8prygBeqtgdNi2cA_ltmSf1gz7B6mvc91J6GV8OKecw&__tn__=%2ANK-R


Tenslotte hebben de collega's ook hun bijdrage geleverd aan de onderschepping van een voertuig met 

gestolen kentekenplaten door de PZ Berlare/Zele na een wilde achtervolging. 

#1DagNiet 

 

Andere: 

#Lede, Oordegemdorp | Tss 11/06 en 17/06/2019 - Metaaldiefstal. 

Daders gingen aan de haal met koperen regenpijpen van de Sint-Martinuskerk te Oordegem. 

Onderzoek loopt. Alle info welkom. 

 

#Lede, Oordegemkouter | 03/07/2019, 22:45 u en 04/07/2019, 03:45 u - Diefstal uit voertuig. 

Daders stelen reiskoffers uit voertuig van slachtoffers. 

Onderzoek loopt. Heeft u iets verdachts opgemerkt? Alle info is welkom. 

 

#Lede, Hazel | 22/08/2019, 09.56u - Diefstal uit voertuig 

Er werd een potje met muntstukken gestolen uit een bestelwagen. 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

 

Preventieve tips 

Aangifte op afspraak 
Geen tijd te verliezen? 

Om de kwaliteit en de dienstverlening van het onthaal in het Politiehuis in Lede te verbeteren, zal het 

onthaal vanaf 1 oktober worden geoptimaliseerd. De openingsuren worden aangepast en we zullen enkel 

nog werken op afspraak. Het gaat om aangiftes en klachten die niet dringend zijn en waarvoor de politie 

niet ter plaatse hoeft te komen. Voor dringende zaken kan je nog steeds beroep doen op onze toezichts- & 

interventieploegen. Zij blijven 24/24u, 7/7d instaan voor uw veiligheid! 

Waarom op afspraak? 

Een klacht indienen of een aangifte doen gebeurt altijd op afspraak in het politiehuis te Lede. Het grote 

voordeel van werken op afspraak is dat je niet hoeft te wachten. Je wordt dus sneller geholpen en ook meteen 

https://www.facebook.com/hashtag/1dagniet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbjeLMyjGeFMDm1m3ec_iQKrrTSo-kMgYePMARn0iqJ4DwwWobhnNjW12BkkoAEYndSQWVquHOQVted7QFFsBwmtR_oNUA_TalMcIQUetgMcLYfH3xpvmvTNOBKd32cwkb3Zmv0JUUi0CQFmb-oQtARlPB2my9hkbgZX_x0f_oT8yi-J6fwzFbuHvG01PaL7_GAqoY3LbYqkbpePz-hImKOo6ovXPF4LAmpe7Mly-DSA-9Quk0E9yAERNZ4ParEAiexNHICvNlozLV0evj27v99CgWy1vaChVZ9I_P3fhdV4X8prygBeqtgdNi2cA_ltmSf1gz7B6mvc91J6GV8OKecw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/1dagniet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbjeLMyjGeFMDm1m3ec_iQKrrTSo-kMgYePMARn0iqJ4DwwWobhnNjW12BkkoAEYndSQWVquHOQVted7QFFsBwmtR_oNUA_TalMcIQUetgMcLYfH3xpvmvTNOBKd32cwkb3Zmv0JUUi0CQFmb-oQtARlPB2my9hkbgZX_x0f_oT8yi-J6fwzFbuHvG01PaL7_GAqoY3LbYqkbpePz-hImKOo6ovXPF4LAmpe7Mly-DSA-9Quk0E9yAERNZ4ParEAiexNHICvNlozLV0evj27v99CgWy1vaChVZ9I_P3fhdV4X8prygBeqtgdNi2cA_ltmSf1gz7B6mvc91J6GV8OKecw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOziODAHdGOWUQPCZMTSYPmiYJ9MW8tsSQxkeudCkfMlwJWS36fK6i2Qa343BDhSqOdhc610-bR3sWL59jEHMrfdGp8mLObb5fnToT8VECY5nNYByDiNCZQpwqq3mZDT60dt0HBwcE1u3Q-qq8OrlCztG4tT6vf-lZVXaToOq2qi-_CrUehCI0XtIMz8ZR2EixQWFMHLsty77Uk73C2SYo5_ln3K0UUghBu0BJjjMzohA617qo11R4Jq3j56mtT9s3Q1qBYMmLSRErn9aKzwTQg4att9TmCn6pFSnj46AM_BpUePthiReu20Gf7j78GtqNUiMfvovcpalvuHu2UBow5g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOziODAHdGOWUQPCZMTSYPmiYJ9MW8tsSQxkeudCkfMlwJWS36fK6i2Qa343BDhSqOdhc610-bR3sWL59jEHMrfdGp8mLObb5fnToT8VECY5nNYByDiNCZQpwqq3mZDT60dt0HBwcE1u3Q-qq8OrlCztG4tT6vf-lZVXaToOq2qi-_CrUehCI0XtIMz8ZR2EixQWFMHLsty77Uk73C2SYo5_ln3K0UUghBu0BJjjMzohA617qo11R4Jq3j56mtT9s3Q1qBYMmLSRErn9aKzwTQg4att9TmCn6pFSnj46AM_BpUePthiReu20Gf7j78GtqNUiMfvovcpalvuHu2UBow5g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPBIOR0A3pWNWFelOwptP4r3UJeVUg5VAPekJEzX4H-PgKvRl3aCCR8LTEB0xyNWpbSNSFgwQ9iZg_0zfveUBow75ugimtODbPK9_3lKpgBVSPjFNx5Pq1g5DQ3kH93lzsA8krA2uQlPzjAej9oUqDpitwaXE1nY1Z1xc1M9a9hJAN6mOn0nfvGR2UNn7x-rev__ywLMYic1AILi8aIZ-B1qV1jxDOY-A-KG7YLT_zCoxwxSQ0T6cNH6mjILHhV1gpkmyKRffbC0H1T2ziazHaBjIDGY4ilWwJNTVj1fmzDFxCi3G1SSPCvrZZ1kUi4eWkCFy7xW7VAzQXsp47nCPxkA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPBIOR0A3pWNWFelOwptP4r3UJeVUg5VAPekJEzX4H-PgKvRl3aCCR8LTEB0xyNWpbSNSFgwQ9iZg_0zfveUBow75ugimtODbPK9_3lKpgBVSPjFNx5Pq1g5DQ3kH93lzsA8krA2uQlPzjAej9oUqDpitwaXE1nY1Z1xc1M9a9hJAN6mOn0nfvGR2UNn7x-rev__ywLMYic1AILi8aIZ-B1qV1jxDOY-A-KG7YLT_zCoxwxSQ0T6cNH6mjILHhV1gpkmyKRffbC0H1T2ziazHaBjIDGY4ilWwJNTVj1fmzDFxCi3G1SSPCvrZZ1kUi4eWkCFy7xW7VAzQXsp47nCPxkA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-Kw9tMT305t4l9iFa-zwNTVRnF_1gckSXaOhE2d710giasSu2eyUFizK5gQiGW_fK0CrV46AcChxJLeibo9nH_08txU_6ZGNlhj6EqLjHvOvDuN70ZVKtkexLLEuuQMBJZkUlpT0I7a9pYNl5kmnS2dH9VRlZLOciWABTUvOjC-u3zLL_secY3UF2FvLLf1ATUco07Z0nVmYpUEOWg54yvWNsR_JBOvvep49OO_1e7lingT1WhdmXNhVD3dxtG5QO5Uzwdqi7G_aidygcbbYeUIpRRxu2unZYCk1Y6_mcyAyFganhHrUr332wnTbvqT8dfN3Jku3MHRAGkl1Z4BDYwQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-Kw9tMT305t4l9iFa-zwNTVRnF_1gckSXaOhE2d710giasSu2eyUFizK5gQiGW_fK0CrV46AcChxJLeibo9nH_08txU_6ZGNlhj6EqLjHvOvDuN70ZVKtkexLLEuuQMBJZkUlpT0I7a9pYNl5kmnS2dH9VRlZLOciWABTUvOjC-u3zLL_secY3UF2FvLLf1ATUco07Z0nVmYpUEOWg54yvWNsR_JBOvvep49OO_1e7lingT1WhdmXNhVD3dxtG5QO5Uzwdqi7G_aidygcbbYeUIpRRxu2unZYCk1Y6_mcyAyFganhHrUr332wnTbvqT8dfN3Jku3MHRAGkl1Z4BDYwQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede


door de juiste persoon. Je privacy vaart er wel bij (er staat nu immers niemand achter je te wachten) en 

bovendien weet je op voorhand welke documenten je moet meebrengen. 

Hoe maak je een afspraak? 

Je kunt makkelijk zelf online een afspraak maken op www.lokalepolitie.be/5441. Heb je geen internet of 

twijfel je of je wel aangifte moet doen? Neem dan telefonisch contact op met onze dienst Onthaal via 

053/60 64 64. Een medewerker geeft je graag advies en maakt eventueel voor jou een afspraak. 

Brochure aangifte 

op afspraak.pdf
 

 

APP 112 BE 
 

De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en 

dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. 

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook 

niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of 

politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. 

 

Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM. 

 

Extra informatie 

De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal voordelen met zich 

mee. Je kan bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, 

diabetes… De operator heeft deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan dit doorgeven aan de 

hulpdiensten die ter plaatse komen. 

 

 

 

http://www.lokalepolitie.be/5441
http://www.lokalepolitie.be/5441
https://itunes.apple.com/us/app/112-be/id1249304307?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/112-be/id1249304307?ls=1&mt=8


 

1 DAG NIET 
Wat wordt het vaakst gestolen? Welke tools gebruiken inbrekers? Welk nummer bel je na een inbraak? Het 

antwoord in deze infographic. TIPS: www.1dagniet.be 

 

 

 

http://www.1dagniet.be/

