
Nieuwsbrief BIN Bamburst/ BIN Oordegem/BIN Aaigem 

Editie Maart - April – Mei - Juni  2020 
PZ Erpe-Mere/Lede 

PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 

Cijfermateriaal 

 

Bron: Criminaliteitsbarometer (voorlopige cijfers) 

 

Feedback 

BIN Aaigem 
 

 Geen code rood 

 

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. 
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Woninginbraak 2020 Pz Erpe-Mere/Lede

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


BIN Bamburst 
 
Geen code rood 

 

  

Andere Erpe-Mere 
 

 
#ErpeMere, Rijkhofstraat | 05/06/2020 - POGING autokraak. 

 

Tijdens de nacht van donderdag 04/06 op vrijdag 05/06 werd gepoogd om in te breken in een 

lichte vrachtwagen. 

Daders poogden om de achterdeur te forceren, doch slaagden niet in hun opzet. Nadeel: 

braakschade. 

Onderzoek loopt. 

  

 

BIN Oordegem 
 

Geen code rood 

  

 

Andere Oordegem  
 

#Lede (Oordegem), Blekte | 16/05/2020 – POGING diefstal in woning 

  

Verdachte poogt zowel via de zijdeur als de voordeur binnen in de woning te geraken, maar wordt 

geconfronteerd met het alarm dat in werking treedt. 

 

 

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

#Lede Kleiweg | 08/03/2020 om 20:13 u - Diefstal 

 

Afgelopen zondagavond merkte één van onze interventieploegen tijdens toezichtspatrouille een 

verdacht voertuig op in de nabijheid van het containerpark. Er was niemand in de nabijheid van 

het voertuig te bespeuren. 

 

De collega's besloten om het containerpark te doorzoeken en troffen er twee verdachten aan, 

welke de opslagruimte van afgedankte elektrische apparaten aan het doorzoeken waren. 

Ze werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket. 

 

 

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.ARD3QHjE1b9tOQhbar3uROuCCML7todSoxC_toPkkNTb2sFJCyLvV3sRozy-dxwsEm61iJM7_eM-3hSQXNGTGZ1IodKr_4zunLp7GJzeuHsPcshcOkSu7e6ytR4cOErBNyiB220nfDMHJFS9R8osWPISrmDYZYElHAskP0L3x4BaN9nmSMPszHzyp6eXzFx11N520_lVvLKUaELzM3Xu-J2MfcM2Yz2KxE_PM1IX7w9rTEq0HZspsEuEXV1aeOBhI1kzZ3xE8jykqO_CdfXHBCoVrwOsDBW257IgfW0aM4T332flcBzzHxYY37jtUHdXzou1z3AUYE26d4dtyruisgroEQ&__tn__=%2ANK-R


#Lede Bosstraat | 08/05/2020, 09:08 u - POGING diefstal in woning. 

 

Er werd geprutst aan het slot van een woning. Gelukkig werd het huis niet betreden en bleef het 

bij een poging tot diefstal. 

 

 

#Lede Kasteeldreef | 05/06/2020 - POGING Diefstal met braak in woning. 

 

Tijdens de nacht van donderdag 04/06 op vrijdag 05/06 werd gepoogd om in te breken in een 

handelszaak. Daders probeerden de toegangsdeur te forceren, doch slaagden niet in hun opzet. 

Nadeel: braakschade. 

 

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

 

 

#Lede Langenakker | 13/06/2020, 01:38 u - Diefstal met braak. 

 

Een tiental kanaries werden uit een volière gestolen. 
 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

Evaluatie 

Hieronder kunnen jullie de resultaten terugvinden van de evaluatie van de drie buurtinformatienetwerken. 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. De individuele resultaten per buurtinformatienetwerk zullen 

nog verspreid worden via jullie BIN-coördinatoren. 

 

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.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.ARD3QHjE1b9tOQhbar3uROuCCML7todSoxC_toPkkNTb2sFJCyLvV3sRozy-dxwsEm61iJM7_eM-3hSQXNGTGZ1IodKr_4zunLp7GJzeuHsPcshcOkSu7e6ytR4cOErBNyiB220nfDMHJFS9R8osWPISrmDYZYElHAskP0L3x4BaN9nmSMPszHzyp6eXzFx11N520_lVvLKUaELzM3Xu-J2MfcM2Yz2KxE_PM1IX7w9rTEq0HZspsEuEXV1aeOBhI1kzZ3xE8jykqO_CdfXHBCoVrwOsDBW257IgfW0aM4T332flcBzzHxYY37jtUHdXzou1z3AUYE26d4dtyruisgroEQ&__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
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Preventieve tips 

Vakantietoezicht 
 
Zomervakantie, dus aanleiding om ons aanbod op vakantietoezicht nog even van onder het stof te halen. 

 

Ga je op vakantie? Zorg er dan allereerst voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers. 

 

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen. 

 

Maar de politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien 

geheel gratis. Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning. Dat 

gebeurt zowel overdag als 's nachts. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, 

verwittigt de politie één van de contactpersonen die je hebt opgegeven. De aanvraag moet ten minste 7 

dagen op voorhand worden ingediend. De periode van afwezigheid mag niet langer dan 3 maanden of 

minder dan 7 dagen duren. 

 

Aanvraag via police-on-web: https://www.politie.be/nl/e-loket/afwezigheidsmelding 

 

 

Whaling 

 
Whaling is één van de vele termen in het cybercrime landschap. Ondertussen 

komen de aangiftes, van deze vorm van oplichting, op ons onthaal binnen.  

De term is oorspronkelijk afkomstig van de grote vis die gevangen moet 

worden, de zogenaamde "walvis".  

 

De oplichter doet zich voor als iemand bekend en tracht je om de tuin te 

leiden via e-mail, telefoon, sms of whatsapp. Ook zoeken criminelen de 

grote bedrijven op. Ze beschikken over een e-mailadres van de CEO of 

zaakvoerder. Er worden vervolgens berichten verstuurd om betalingen te 

doen. Men verstuurt de berichten met zeer veel belangrijke details of 

persoonlijke informatie om zo overtuigend mogelijk over te komen.  

 

Laat je niet vangen en klik niet zomaar op elke link!  

 

Voor tips en extra informatie verwijzen we graag naar www.safeonweb.be/nl 

 

 

 

https://www.politie.be/nl/e-loket/afwezigheidsmelding
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.safeonweb.be%2Fnl%3Ffbclid%3DIwAR2HFTWBezmgDesNg_EuWQrFxqKqN9m5CrD8wMmqxI8mXLhzlnZMzJAF8mg&h=AT3wdf2G3Hf7DhEZDplxTUNAUdCkrlHZlrDX1teBccMnePNQaZK9BdPPo3_xiR4qQnfJEcLfZ9h7MQqA9CrnY81NOREew7NWqhoMDD30C9e04hpsjPdWOo3jaK7ao6Weog&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1MxXxC_sh2rH14IsdnU70SEcGuBx86QfDGAHS6QfOT3Ng0MCKCMLfKio_MHs-QXBkS8TfWK0Ha1mU2qpydPWXqL9_B507c-MwFHy0NAwJ-ZXWGULJz3d8yrnESJdEl6fh4oKBb6lYabjWVNr8l1hn_Got3Ak1Iwrr3TJApmNl485ou8hGads-PfDMM

