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WONINGINBRAKEN 2021

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

2018 4 6 7 6 4 3 4 15 6 8 22 18

2019 6 10 4 6 4 7 7 2 2 3 14 8

2020 8 8 5 1 5 0 5 1 6 18 4 8

2021 4 8 2 3 6 7 5 14 4 1 8 12
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Opvallende trend: piek in augustus 2021 met 14 inbraken en duidelijke stijging in 

november/december 2021 

Bron: Criminaliteitsbarometer (voorlopige cijfers) 

 

 

We zien een opvallende stijging in het aantal aangiftes van fietsdiefstallen.  Dit betekent niet 

automatisch dat het aantal feiten stijgt, maar dat zeker de aangiftes stijgen. We kunnen enkel blijven 

beklemtonen om zeker aangifte te doen bij fietsdiefstal. 
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Feedback 

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 

MAIL BE-ALERT (alle buurtinformatienetwerken) 

 

BeSafe@Home: Preventieweek tegen inbraak 
18/10/2021 om 11:55 uur 

 
Geachte BIN-leden, 
 
Vandaag start de eerste sensibiliseringsweek van BeSafe@home met aandacht voor inbraakpreventie. 
Deze week loopt van 18 tot en met 24 oktober 2021. 
 
Met de overgang naar het winteruur willen we u zo goed mogelijk het belang signaleren van het nemen 
van eenvoudige en efficiënte maatregelen tegen inbraak. Tips kan u terugvinden in de folder in bijlage. 

Extra informatie kan u ook terugvinden op de website www.besafehome-diefstalpreventie.be/ of 
op www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/diefstal. 
 
De campagne besteedt in het bijzonder aandacht aan de functie van 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. 
 
Extra info? https://www.politie.be/5441/vragen/preventie/diefstalpreventieadvies 
 
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/ 

 

https://www.binoordegem.be/
http://www.bin-bamburst.be/
http://www.bin-aaigem.be/
mailto:bin.vlotterondegem@gmail.com
mailto:binledespooroost@gmail.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.besafehome-diefstalpreventie.be%2F&data=04%7C01%7Cnathalie.bel%40police.belgium.eu%7C41743e749f28405bc3bc08d9921db043%7Cf7e06a0857c2479ebfa5e63a6dd83518%7C0%7C0%7C637701478885515473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EWjzcgTL21ZFUzhqVK33GxgI9QtIR3k25gePD%2FxFads%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.besafe.be%2Fnl%2Fveiligheidsthemas%2Fdiefstal&data=04%7C01%7Cnathalie.bel%40police.belgium.eu%7C41743e749f28405bc3bc08d9921db043%7Cf7e06a0857c2479ebfa5e63a6dd83518%7C0%7C0%7C637701478885525469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sftaCoqt1bHoNWfNolggBZ%2BzrSkVvhzL4kfMfseFN2Q%3D&reserved=0
https://www.politie.be/5441/vragen/preventie/diefstalpreventieadvies
https://www.politie.be/5441/


Verdachte toestand? BEL 101! 

22/12/2021 om 16:14 uur 
 
Beste BIN-leden, 
 
Aangezien we een stijging zien in het aantal woninginbraken en diefstallen in voertuigen, deze 
belangrijke tip: 
Verdachte toestand? BEL 101! Zien, horen en melden.  
Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Het melden van 
verdachte handelingen kan een waardevolle bron van informatie zijn voor de politie.  Hou een oogje in 
het zeil voor uzelf en uw buren en signaleer abnormale gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten 
via 101. Let vooral op de volgende zaken: 

• Voertuig: merk, kleur, kentekenplaat... zelfs een gedeeltelijke nummerplaat is zeker de moeite 
om door te geven 

• Personen: zorg voor een zorgvuldige persoonsbeschrijving, let op aantal personen, uiterlijk, 
kledij, opvallende kenmerken... 

• Gedrag: geef ook door wat het verdachte gedrag precies inhoudt, bijvoorbeeld: zeer traag rijden 
in de buurt, personen die in (achter-)tuinen afwandelen en deuren controleren,... 

• Locatie: Waar zag u de verdachte gedraging? 
Meer info en preventietips kan u terugvinden via deze link: 
https://www.politie.be/5441/vragen/preventie 
 
Cybercrime & Cybersecurity 
 
Safeonweb heeft een app ontwikkeld waarmee je op een snelle en eenvoudige manier op de hoogte 
blijft van actuele cyberdreigingen in België. Deze applicatie waarschuwt je voor online oplichting en 
cybercriminaliteit. 
 
De Safeonweb app wordt gratis ter beschikking gesteld voor iOS (App Store) en Android (Google Play 
Store). Meer info? https://www.safeonweb.be/nl/safeonweb-app 
https://www.politie.be/5441/nieuws/wees-slimmer-dan-een-phisher 

 
We wensen u een gezond en veilig 2022. 

 
Politiezone Erpe-Mere/Lede 
BIN-gemandateerde 
Hoogstraat 175 
9430 Lede 
T +32 53 60 18 18 
 

Graag extra feedback en tips: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

 
Enkele berichten op facebook: 

https://www.politie.be/5441/vragen/preventie
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.safeonweb.be%2Fnl%2Fsafeonweb-app%3Ffbclid%3DIwAR0Zo9w7C4pFrg30o0abVJYd4dlBWp_a8M49dSFvfWty2rBvR4l2MZni83c&data=04%7C01%7Cnathalie.bel%40police.belgium.eu%7Ce5bba6104c71489aac2408d9c55dcad4%7Cf7e06a0857c2479ebfa5e63a6dd83518%7C0%7C0%7C637757828886511295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lyD2J8taPhIHIeCeu%2FcoYLdXrRomlDFhYcnT0G%2FPELw%3D&reserved=0
https://www.politie.be/5441/nieuws/wees-slimmer-dan-een-phisher
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede


#ErpeMere #Lede | 19/10/2021 - Diefstalpreventie. 
Eén zwakke plek en vijf minuten: meer hebben inbrekers niet 
nodig om je woning te betreden, spullen mee te graaien en te 
vluchten. 
Diefstalpreventie begint bij goede gewoonten. 
Deze 4 regels zijn eenvoudig en efficiënt:  

ramen en deuren op slot ook al ben je maar even weg 

plaats dure toestellen uit het zicht 

laat buren je brievenbus leegmaken, je verlichting en je rolluiken bedienen als je op reis bent 

berg materiaal dat inbrekers van pas kan komen op. 
#BeSafeHome 
 

 
 
 
 
#Lede, Rochusbaan | 12/11/2021 - WONINGINBRAAK 
Op 12/11/2021 tussen 18.30 uur en 19.00 uur werd ingebroken in een woning te Lede, 
Rochusbaan. Slaapkamer werd doorzocht. Nadeel: juwelen, ... 
 
Onderzoek loopt, alle info is welkom. 
 
#ErpeMere, Tweekerkenstraat (Burst) | 12/11/2021 - WONINGINBRAKEN 
Op 12/11/2021 tussen 05.15 uur en 22.15 uur werd ingebroken in een woning. Daders betraden de 
woning via de bovenverdieping en doorzochten enkel de bovenverdieping. Nadeel: geld, .. 
Tussen 12/11/2021 om 10.45 uur en 13/11/2021 om 18.15 uur werd in een tweede woning 
ingebroken. Daders betraden ook hier de woning via de bovenverdieping en beperkten hun 
zoektocht tot de bovenverdieping. Nadeel: juwelen, .. 
 
Vermoedelijk werden beide feiten door dezelfde daders gepleegd. 
Onderzoek loopt. Alle info is welkom bij onze diensten. 
 
#ErpeMere #Lede | 16/11/2021 - WONINGINBRAKEN 
Afgelopen dagen werden verscheiden inbraken vastgesteld. Het is duidelijk dat de donkere 
maanden begonnen zijn, wat meestal een toename van het aantal inbraken met zich meebrengt. 
Voorkom avondinbraken, geef uw woning een bewoonde indruk. Alles donker in huis = niemand 
thuis! 
Iedereen kan vaststellen dat er niemand thuis is: buiten is het donker en 
in huis brandt er nergens geen licht. De rolluiken zijn niet neergelaten 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyAiDre_indj0rWzT2EsfC_YmtbfyOm3Md7PbtmMHxLozQT8RM0p16uigp8OLsFWn4gvsgVyoLLeBk1AmKLxTVW6VfkrWARpimqV3wQ28vQOD3oDgjNUUT0ZNCuTdyHUW03EfGNEPIQGoBogFiM_mNbrLx174ZR8p8blvVVn6-0VF_R5_MqtmTF9AvP9AjW1Mnjt8exo3krlF7scJIyeLus1X204KQ9k8bnoygnDXf0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyAiDre_indj0rWzT2EsfC_YmtbfyOm3Md7PbtmMHxLozQT8RM0p16uigp8OLsFWn4gvsgVyoLLeBk1AmKLxTVW6VfkrWARpimqV3wQ28vQOD3oDgjNUUT0ZNCuTdyHUW03EfGNEPIQGoBogFiM_mNbrLx174ZR8p8blvVVn6-0VF_R5_MqtmTF9AvP9AjW1Mnjt8exo3krlF7scJIyeLus1X204KQ9k8bnoygnDXf0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/besafehome?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyAiDre_indj0rWzT2EsfC_YmtbfyOm3Md7PbtmMHxLozQT8RM0p16uigp8OLsFWn4gvsgVyoLLeBk1AmKLxTVW6VfkrWARpimqV3wQ28vQOD3oDgjNUUT0ZNCuTdyHUW03EfGNEPIQGoBogFiM_mNbrLx174ZR8p8blvVVn6-0VF_R5_MqtmTF9AvP9AjW1Mnjt8exo3krlF7scJIyeLus1X204KQ9k8bnoygnDXf0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKEiL3mdmsqxwtgTrtZWF68YqU4HXW4CbF5pJVOCDbaNR8EG9RRFwPaLMfeWi3mEh-fkp1kKfUUhhO_aFqEr7621STPKQPWZMbEluOUqBCZk7YJiU6-MjY06UE_MICaQqPYiodEir-T3v4Fg8GHavwtAWytrbw0oRe7EtK9nj1nYAaGqzajoypUT9Kt6adLQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaKgjZyCB7LjMTkiyJaUX5qdDeOhK4RcYy93hgrGCqH6g0xPHKHG58NK9-PqbT3uUlC01zUowTdbp2oG9diwufyF9rw-_sOtDwcOar_dbG9SMcIyL6HmWYvfXuO_esWVYhk1ap5Hi3ccOhtHRqcX9lRlQhGMNpcTiltR3lESeJoBlGQo02LrNE-61A2beStmQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX16Muy9E2pGkulkipCWLGQdkbyBIE2MRDGGGdcsA1P_jjVE6cflnQcU_rCglCpDsZduVCJ3RQsBq2gY4JkGL2RkBLe_4f-zZvMwo7yVET_p9wQWSHARHK0JXLgIxNCWELMK3C4E5jt61vfdB7jCZzM6wps5xNWFZy9hDx8bvy1wY0luzdNPR__h2bDLr4S4b8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX16Muy9E2pGkulkipCWLGQdkbyBIE2MRDGGGdcsA1P_jjVE6cflnQcU_rCglCpDsZduVCJ3RQsBq2gY4JkGL2RkBLe_4f-zZvMwo7yVET_p9wQWSHARHK0JXLgIxNCWELMK3C4E5jt61vfdB7jCZzM6wps5xNWFZy9hDx8bvy1wY0luzdNPR__h2bDLr4S4b8&__tn__=*NK-R


en de gordijnen zijn niet dicht. Er is geen beweging waar te 
nemen, u ziet niemand in het huis. Deze woning valt tijdens het voorbijrijden onmiddellijk op als 
“onbewoond en niemand aanwezig”. Dus een mogelijk interessant doelwit.  
Een tijdschakelaar: een goedkope oplossing om inbrekers af te schrikken. Een wapen tegen late 
namiddag- en vroege avondinbraken. Iedereen kan er wel bij varen!! 
 
#ErpeMere, Dorpsstraat | 27/11/2021 - Diefstal in woning 
Door een raam in te gooien, verschaffen onverlaten zich toegang tot de woning. 
Na een zoektocht door het huis, worden verschillende stukken antiek gestolen. 
 
#Lede, Poortendries | 11/12/2021 - Diefstal in woning 
Achteraan de woning wordt een raam opengebroken en vervolgens wordt het huis helemaal 
doorzocht. Er worden verschillende sieraden gestolen. 
#Weesalert #Meldverdachtetoestanden 
 
#Lede, Smesweg | 18/01/2022 omstreeks 19.03 uur - WONINGINBRAKEN 
Gisteren kregen we melding van een man, dat hij verdacht lawaai (glasbreuk) hoorde bij de buren. 
Hij hoorde iemand in de naburige tuin lopen en over een haag kruipen. Onze ploegen spoedden zich 
ter plaatse. Zij konden inderdaad vaststellen dat er gepoogd werd om in te breken in de woning. 
Uitvoerige patrouille naar de dader(s) leverde spijtig genoeg geen resultaat op. Later werd wel nog 
een tweede inbraak ontdek. 
 

Preventieve tips 

Je stelt vast dat er in je woning of voertuig werd ingebroken? 

 

 

 

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. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeE7bQmtUX0QD-5XHftOvR86wc4HamaoX6oPLowkwCB4pyWsQsW9SLLEqVT8IcbHsOlsn-9K68-hH_sRYC3z9gQe72uGye-8k39O7ZCkltbDapUIVD1CzlIFy9vxrHBoXH-peaGwCLpQeP2Xz0JPcAAKQJP20teEkjAXQZjWLWW2VaWh_ijiEMA-SogLbO2vA&__tn__=*NK-R


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 
 
Onze politiezone heeft naast 2 inspecteurs ook 1 vrijwilliger ingeschakeld voor het geven van 
diefstalpreventieadvies.  
 

Vakantietoezicht 
 

Bent u voor langere tijd afwezig of bent u op reis? Dan kunt u aan de politie vragen om uw woning 

tijdens uw afwezigheid in de gaten te houden. De aanvraag moet ten minste 7 dagen op voorhand 

worden ingediend. 

Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen? 

• via police-on-web, 
 

 

 

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


Nieuw nummer CARD STOP 
 

Een bankkaart blokkeren (verloren, diefstal of vermoeden van phishing) kan via Card Stop op het nieuwe 

nummer 078/170.170. Vanaf 10 januari 202 zijn er ook geen extra belkosten meer verbonden aan de 

dienst van Card Stop. 

https://cardstop.be/en/home.html 

 

 

Cybercrime/Cybersecurity 
 

Er doet een zeer overtuigende mail, die van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de 
Vlaamse overheid lijkt te komen, de ronde. Je wordt uitgenodigd voor een COVID-19-vaccin. Als 
je op de knop klikt, worden je bankgegevens gevraagd. Geef in geen enkel geval je persoonlijke 
gegevens of codes door. Bij de minste twijfel kan je je aanmelden via de website 
www.burgerprofiel.be (niet via de link via de mail). Als je uitgenodigd bent, kan je daar de 
uitnodiging vinden.  
 
De mails komen van vlaamse-zorg@bvba.com of vlaanderen.zorg@zakelijk.com. Extra tip op de 
uitnodigingen staat vaak dezelfde 'persoonlijke' vaccinatiecode: Vc5fc9x36a6a8445.  
 

Wat te doen bij een verdacht bericht? 

• Klik niet op een link in een verdacht bericht, open de bijlages niet en download geen 
applicaties als daar om gevraagd wordt. 

• Stuur het bericht niet door naar je contacten. 

• Verdachte e-mails kan je doorsturen naar verdacht@safeonweb.be 

•  Verdachte sms'jes kan je ook doorsturen. Maak een screenshot en verstuur die naar 
verdacht@safeonweb.be  De inhoud wordt dan automatisch verwerkt. 

 

 

https://cardstop.be/en/home.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.burgerprofiel.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jM_5JcencMWN0BTzMrDl6e2MP_IuZLhwQpGVwJ5KJ8Vrkuy1tmVs3Ybg&h=AT19CGm4WYgZKUb5WsMd1b2FcvRPsPx_R1wuCTvVfAbrbH-DQC_woYijy7ecIVKtB46bY9bKFJSKa6U3V0MRjzDPy0MGdmbJg1bGCGXl8VGaKZGnB12Pq-bKrcr1tPUMbgRmmILkRuLwaOfQog&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0SrvkZcIv1eRiX6pw5MfAo0S8V9R1Qmn17Opb5Pzl8c8sdUEnCajRpXq8zu765j_8V28gpJbCrp-ySI84jIYZ5uVQhE1pYB5JK37ixUYFo1vO86nlc3k8azLPJQlc84DMVFduYtCGtnb61sKWjrzhn2cVPdBzNkHH6BrnnX-nHcxFvPqDrBtfMIS5fIelfqXW8p0Y
mailto:verdacht@safeonweb.be
mailto:verdacht@safeonweb.be


 


