
Nieuwsbrief BIN Bamburst/ BIN Oordegem/BIN Aaigem/             

BIN Vlotterondegem 

Editie oktober – november - december  2020 
PZ Erpe-Mere/Lede 

PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 

Cijfermateriaal 

 

 

Bron: Criminaliteitsbarometer (voorlopige cijfers) 

Opvallende stijging woninginbraken in oktober 2020. TIP: Geef je woning een bewoonde indruk 
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Woninginbraak 2020 Pz Erpe-Mere/Lede

2017 2018 2019 2020

Volledig 60 54 50 35

Poging 39 49 23 23
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Woninginbraken PZ Erpe-Mere/Lede
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Feedback 

BIN Aaigem 
 

Code ROOD 

 

11/11/2020 om 21:19 uur 

 

Gelieve uit te kijken naar vermiste Vanden Berghe Mieke (°1964), ca. 1m80, drager van witte t-shirt, witte 

gilet en zwarte trainingsbroek, struis gebouwd en kort lichtbruin haar. Bij opmerken onmiddellijk 101 

verwittigen a.u.b. Dank. 

 

BE-Alert (E-mail) 

 

12/11/2020 (feedback) 

 

 
 

 

 

 



01/12/2020 om 12:16 uur 

 

Tijdens de donkere maanden organiseren we extra controleacties rond inbraken. Iets verdacht 

gezien? Bel 101! 
 

BIN Bamburst 

 

Code ROOD 

 
18/10/2020 om 20:41 uur 

 

CICOV: Verdachte handelingen 

Oudenaardsesteenweg Bambrugge 18102020 19:55 Hr Man, gele fiets, rode schoenen, zwart 

mondmasker, donkere rugzak. BIN BAMBURST 

  

 Feedback: Patrouille negatief, geen nieuwe informatie ontvangen 
 

  

01/12/2020 om 12:16 uur 

 

Tijdens de donkere maanden organiseren we extra controleacties rond inbraken. Iets verdacht 

gezien? Bel 101! 
 

19/12/2020 om 15:03 uur 

 

Verdachte gedragingen Ruiterstraat Burst 19/12 om 14.45u – uitkijken voertuig 1JKN3.. 

mogelijks Citroën – grijze kleur 

 

 Feedback: Nazicht negatief, 1 persoon zou foto’s getrokken hebben van de woning 
 

 

 

BIN Vlotterondegem 

  

29/10/2020 om 18:29 uur 

 

Testbericht BIN Vlotterondegem: Iets verdacht gezien? Bel 101! Tips tegen woninginbraak: 

www.1dagniet.be 

 

 



 

BE-Alert (E-mail) 

 

26/12/2020 om 02:44 uur  

 

 
 

Op 26/12/2020 om 00:13 uur melding brand in de Lange Nieuwstraat te Erpe-Mere van een mobiele 
toilet ter hoogte van een bouwwerf. De toilet is volledig uitgebrand. Oorzaak in eerste instantie 
onbekend. Eerste buurtonderzoek is negatief. 

 
Op 26/12/2020 om 01:27 uur melding uitslaande brand naast oprit E40. Melder rijdt op E40. 
Interventieploegen en brandweer gaan ter plaatse. Brand op het recyclagepark ILvA, Keerstraat 3 te 
Erpe-Mere.  

 
Hebt u iets gezien of gehoord dat relevant kan zijn met betrekking tot deze feiten, neem contact op met 
onze diensten via e-mail: PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu of telefonisch op het nummer 053/60 18 
18 tijdens de kantooruren. 

 
Iets verdachts gezien? Bel onmiddellijk 101! 
 

 

BIN Oordegem 
 

02/11/2020 om 23:33 uur 

Verdacht persoon – kapelleweg oordegem – met oude fiets koersstuur – kap over hoofd en zwart 

gekleed – weggereden rich oordegemkouter – scheen met zaklamp in huis aanbouw 

(door technisch probleem verstuurd naar leden BIN Aaigem, probleem is ondertussen opgelost) 

Feedback: Patrouille in de omliggende straten negatief. 1 persoon gecontroleerd, maar had 

niets met de feiten te maken. 

mailto:PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu


 

01/12/2020 om 12:16 uur 

 

Tijdens de donkere maanden organiseren we extra controleacties rond inbraken. Iets verdacht 

gezien? Bel 101! 
 

 

ALLE BIN‘s 

 

Be-Alert (e-mail) 

 

20/10/2020 om 15:48 uur 

 

Opgelet phishing  

 

Elke dag worden er talloze mensen slachtoffer van valse mails. Met deze phishingmails probeert 

men je persoonlijke informatie of betaalgegevens buit te maken of je computer thuis of op het 

werk te besmetten met een virus.  

In de bijlage een overzicht van een recente phishing poging. Alle info in het geel (met blauwe 

tekst ernaast) zijn aanwijzingen waaruit blijkt dat deze mail vals is.  

 

 
 

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

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


Activatie BIN 

Als er vreemde personen komen aanbellen zonder duidelijke reden, als er in je buurt een verdacht 

voertuig passeert, … dan kan je de politie verwittigen via 101. De politie (ploegen op terrein en 

dispatching) onderzoekt de ernst van de situatie en beslist dan om al dan niet het BIN te 

activeren.  

Wanneer wordt er een bericht gestuurd naar de BIN-leden: 

• als aangenomen kan worden dat er een bedreiging bestaat; 

• als men kan spreken van een 'fenomeen' met 'voorspelbare' handelingen; 

• als preventief kan worden opgetreden door de burgers; 

• als informatie kan verzameld worden. 

Het geheim van het onderzoek moet echter steeds gevrijwaard blijven. Om die reden is het 

mogelijk dat de politie in bepaalde zaken geen bericht verstuurt naar de burgers. 

Indien het BIN geactiveerd wordt, dan gebeurt dit sinds 1 oktober 2020 via BE-Alert (BIN) via 

sms uitgaande van de politiediensten. Bij een activatie van het BIN wordt aan de leden gevraagd 

om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Er kunnen ook enkele tips meegegeven 

worden om een inbraak te voorkomen zoals nakijken of alle ramen en deuren van de woning 

slotvast zijn, de lichten aansteken bij verdachte gedragingen, ... . De activatie kan zowel 

gedurende de dag of ‘s nacht plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele verdachte situaties 

opmerken, dan kan je deze via het (nood)nummer 101 melden aan de politiediensten. Op deze 

wijze kunnen onze ploegen zo snel mogelijk nazicht verrichten.  

Daarnaast worden er sinds 1 oktober 2020 ook e-mails verstuurd via BE-Alert (feedback en 

preventieve tips). Wil u deze ontvangen, gelieve uw e-mailadres door te geven aan uw BIN-

coördinator. 

 

Contact tracers AZG (geen verdachte situatie) 

04/01/2021 Katstraat, Erpe-Mere 

Man en vrouw doen zich voor als ‘Covid-onderzoekers’. Er werd de raad gegeven om ze niet binnen te 

laten en onmiddellijk de 101 te bellen. 



FEEDBACK en info 

Bevestiging van supervisor van het Agentschap Zorg & Gezondheid dat 2 van hun contact-tracers 

aanwezig waren in de Katstraat te Erpe-Mere. 

 Procedure contact tracing: 

• Field agents AZG gaan meestal per 2 op pad, ter bescherming van de eigen veiligheid en 

beroepsethiek. Vaak is het ook een meer ervaren agent samen met iemand in opleiding. Deze 

personen zijn goed opgeleid wat betreft gebruik van correcte PBM om zich te beschermen 

tegen oplopen van covid-19 en kunnen dus huisbezoeken doen in de juiste omstandigheden. 

 

• Field agents doen steeds huisbezoeken bij mensen die reeds 48u lang niet bereikbaar zijn door 

de call centers. Uiteraard kan je dan ook geen afspraak maken om op huisbezoek te gaan. Ze 

maken wel afspraken indien het beter uitkomt op een ander moment voor de te bevragen 

persoon of als er een (vertrouwens)persoon best aanwezig is of een tolk. 

 

• Legitimatie gebeurt doorgaans via badge van AZG-contactonderzoekers en zeker via een 

attest (zie afbeelding). Indien mensen het niet vertrouwen, kan steeds gebeld worden naar 

onderstaand nummer 

 

 

 

Preventieve tips 

 
 



Het is bedroevend dat cybercriminelen steeds meer berichten versturen met de bedoeling de 

internetgebruiker in de val te lokken.  Deze berichten komen per e-mail, maar ook via 

tekstberichten of sociale media.  

 

Stuur een verdacht bericht onmiddellijk door naar verdacht@safeonweb.be.  Hoe sneller ze het 

bericht kunnen behandelen, hoe minder slachtoffers er vallen. 

Je kan safonweb nu ook afbeeldingen van een vals bericht bezorgen.  Hun technologie kan nu 

URL’s in afbeeldingen detecteren.  Ze moedigen iedereen aan om elk bericht zeer kritisch te 

bekijken alvorens het te openen en om 2 keer na te denken voor je op een link of een bijlage 

klikt.  

Enkele voorbeelden van smishing berichten: 

 

 

mailto:verdacht@safeonweb.be
https://www.safeonweb.be/nl/actueel/ook-verdachte-tekstberichten-kan-je-nu-doorsturen-naar-verdachtsafeonwebbe

