
Nieuwsbrief BIN Bamburst/ BIN Oordegem/BIN Aaigem 

Editie Oktober-November-December  2019 
PZ Erpe-Mere/Lede 

PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 

Cijfermateriaal 

 

Bron: Barometer NVP 2016-2019 (voorlopige cijfers) 

 

Feedback 

BIN Aaigem 
 

 

Wo 09/10 om 23:15 uur 

 

Code rood, inbraak te aaigemdorp 

 

Feedback: inbraak via rolluik, raam werd vernield, verdachte(n) werden opgeschrikt door alarm. 

  

 

Do 22/10 om 21:22 uur 

 

Deze nacht verhoogde politie aanwezigheid. Bij verdachte toestand, bel onmiddellijk 101 
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Woninginbraken Pz Erpe-Mere/Lede 2019



 

Do 26/11 om 22:57 uur 

 

Code rood- home jacking in zottegem, 3 gewapende daders hadden ongeval in terlicht in haaltert en zijn te 

voet gevlucht richting heldergem. Bel 101 indien verdachte zaken. Verdachten drager van donkere 

training en Marokkaans type. 

  

  

Wo 18/12/2019 om 17:54 uur 

 

Deze avond is er verhoogd politietoezicht. Meld onmiddellijk verdachte toestanden.  

 

 

Andere: 

 

#ErpeMere, Langemunt | 03/12/2019 tss 07:00 - 18:30 u - Diefstal met braak in woning 

 

Daders verschaften zich toegang tot de woning langs de achterzijde, via de verandadeur. Nadeel: 

kledij. 

Onderzoek loopt. Alle info is welkom en zal discreet verwerkt worden. 

  

 

 BIN Bamburst 
 

Wo 9/10/2019 om 23:15 uur 

 Opgelet, in aaigem was er een inbraak 
            

Feedback: inbraak Aaigemdorp via rolluik, raam werd vernield, verdachte(n) werden opgeschrikt 

door alarm. 

  

 

 

Wo 11/10/2019 om 20:53 uur 

 

Code rood uitkijken naar man met kap gewapend met mes 

Extra info: Omgeving Oudenaardsesteenweg. Donker gekleed. Verder weinig gegevens gekend. 

 

Feedback: Poging winkeldiefstal (nachtwinkel). Nazicht door verschillende ploegen, ook uit 

naburige politiezones. 

  
 

Do 22/10/2019 om 21:22 uur 

 

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

 

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


Ma 16/12/2019 om 21:34 uur 

 

Code Rood: verdacht persoon oudenaardsesteenweg, man drager van werkkledij, blanke man, 1m65, 

lichte ringbaard 

 

Feedback: melding (man in de straat die naar huizen aan het kijken is), contact met melder, 

patrouille resulteert negatief. 

 

 

Wo 18/12/2019 om 17:54 uur 

 

Deze avond is er verhoogd politietoezicht. Meld onmiddellijk verdachte toestanden.  

 

 

Andere 
 

#ErpeMere, Oudenaardsesteenweg | 26/11/2019 - Diefstal met braak in woning. 

 

In twee naast elkaar gelegen woningen werd ingebroken in de loop van de namiddag. 

Telkens werd een raam ingegooid. 

  

 

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

#ErpeMere, Sint-Apolloniastraat | 22/10/2019, 12:00 u - VERDACHTE GEDRAGINGEN. 

 

Een bewoonster verliet haar woning via de voordeur om een emmer te ledigen op haar oprit. Ze 

liet de voordeur open. Ze ging even tot aan de garage op het einde van haar oprit. 

Toen ze even later terug haar woning betrad, stelde ze vast dat enkele binnendeuren, die normaal 

gezien gesloten zijn, openstonden. Plots stond ze oog in oog met een man die gebrekkig 

Nederlands sprak. Deze zei dat hij van Proximus is en er stond een discussie. De man verliet de 

woning en werd buiten opgewacht door een tweede man. Ze stapten verder weg richting Aalst. De 

bewoonster stelde vast dat op een slaapkamer een vliegenraam verwijderd werd uit een raam, dat 

uitgeeft op de oprit. 

Hoogst waarschijnlijk hadden deze mannen minder goede bedoelingen. 

  

 

#ErpeMere, Industrieweg | 26/10/2019 tss 10:45 u en 10:55 u - POGING diefstal met braak in gebouw. 

 

Betrof een poging tot inbraak in een bedrijfsgebouw in het industriepark. Daders werden 

vermoedelijk opgeschrikt door een werknemer die aankwam. Op het eerste zicht enkel 

braakschade en niets ontvreemd. 

  

 

 

 

 

 

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.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.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


#ErpeMere, Hollandstraat | 15/11/2019, 08:43 u - Poging diefstal braak met braak in woning. 

 

De bewoner merkte dat tijdens de avond/nacht braak gepleegd werd op een venster aan de 

achterzijde van de woning. De dieven doorzochten de woning maar namen op het eerste zicht 

niets mee. 

 

  

#ErpeMere, 07/12/2019 - DIEFSTAL IN WONINGEN. 

 

Niet alleen op vlak van verkeershandhaving zullen we een tandje moeten bijsteken. Ook in onze 

strijd tegen inbraken in woningen, zullen we onze inspanningen opvoeren. 

Zaterdag laatstleden werden opnieuw 2 inbraken vastgesteld. In de nacht van vrijdag op zaterdag 

werd ingebroken in een tuinhuis in de Kattelinnestraat (E-M) en werd werkmateriaal ontvreemd. 

Zaterdag tussen 12:30 u en 20:00 u werd ingebroken in een woning in de Dorpsstraat (E-M) en 

werden juwelen ontvreemd. 

Blijven melden die verdachte handelingen!!! 

 

 

#ErpeMere, Zevekootstraat | 20/12/2019 tss 17:00 - 20:20 u - Diefstal met braak in woning 

 

Daders forceerden een raam van een woning, tijdens de korte afwezigheid van de bewoners. De 

woning werd doorzocht. Nadeel: cash geld. 

 

  

BIN Oordegem 
 

Do 22/10/2019 om 21:22 uur 

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

   
Do 30/10/2019 om 20:10 uur 

 

Code rood: 2 verdachte mannen gezien te oordegem. Bel 101 

            Extra info: Twee personen rond de dertig jaar en donkere kledij. 

 

Feedback 

Lede, deelgemeente Oordegem centrum | 30/10/2019 om 19:51 u - VERDACHTE 

HANDELINGEN 

Omstreeks 19.51 uur kregen we een melding van een ongeruste inwoner van Oordegem. Deze had 

omstreeks 19.00 uur twee Franssprekende manspersonen van allochtone afkomst aan de deur 

gehad, welke op zoek waren naar een zekere "Sebastian". De bewoner meldde dat hij geen 

"Sebastian" kende, waarop ze de plaats verlieten. 

Hierop werd door onze diensten de leden van de BIN Oordegem in kennis gesteld. 

Even later kregen we dan kennis van een bewoonster van de Grote Steenweg, dat ook zij 

vermoedelijk dezelfde personen aan de deur had gehad tussen 18.30 uur en 19.00 uur. De oudere 

vrouw had hen evenwel de deur gewezen. 

Onze diensten hebben nog patrouille uitgevoerd, doch zonder resultaat. 

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.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.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/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/lede?source=feed_text&epa=HASHTAG


Bij deze doen we een oproep om verdachte gedragingen vlugger te melden via de noodcentrale 

101. 

 

  

Za 02/11/2019 om 23:24 uur 

 

Code rood: 3 verdachte mannen in zwarte bmw oud model, laatst gezien te Oordegem 

  

Feedback 

Poging inbraak werd vastgesteld. Verdachte personen gaan lopen nadat licht in de woning werd 

aangestoken. Patrouille is negatief.  

  

 
Wo 18/12/2019 om 17:54 uur 

 

Deze avond is er verhoogd politietoezicht. Meld onmiddellijk verdachte toestanden.  

 

 

 

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

 

#Lede, Nonnenbosstraat | 07/11/2019 - Diefstal met braak 

 

Onze diensten kregen gisteren melding van een inbraak in een stal achteraan in de tuin van een 

woning. Op het eerste zicht werd evenwel niets gestolen. 

 

#Lede, Grotekapellelaan | 19/11/2019 tss 07:30 u en 12:10 u - Diefstal in woning 

 

Daders gooien tijdens korte afwezigheid van bewoner een raam in aan de achterzijde van de 

woning. De volledige woning wordt doorzocht. Nadeel: geld en juwelen. 

Onderzoek loopt. 

Tevens wordt gepoogd in te breken te Lede, Ommeganglaan tss 18/11 om 18:15 u en 19/11 om 

19:30 u in een tweede woning. Opnieuw werd een raam ingegooid. De daders hebben evenwel de 

woning niet betreden. Nadeel: braakschade. 

Onderzoek loopt. Alle info is welkom. Discretie gewaarborgd. 

  

#Lede, Steenland | 21/11/2019 ,16:42 u - Verdachte handelingen. 

 

We ontvingen melding van verdachte handelingen door 3 mannen die zich verplaatsten met een 

voertuig en de woningen zouden observeren. 

Het voertuig werd aangetroffen en alle inzittenden werden gecontroleerd. Wordt verder 

opgevolgd door onze diensten. 

  

#Lede, Dr. E. Rubenslaan | 30/12/2019, 19:40 u - Diefstal in woning. 

 

Via de eerste verdieping werd de woning betreden. De woning werd doorzocht en er werd cash 

geld ontvreemd. 

 

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
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Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

 

Preventieve tips 

Waardevolle voorwerpen 
Inventariseer je waardevolle voorwerpen aan de hand van een registratieformulier. Het is een belangrijke 

voorzorgsmaatregel die men kan nemen tegen inbraak. Dit formulier kan men terugvinden op de website 

van 1dagniet. Bewaar de lijst op meer dan 1 plaats. 

https://www.1dagniet.be/wp-content/uploads/2016/10/FormulierSaveyourNumbers.pdf 

 

 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede
https://www.1dagniet.be/wp-content/uploads/2016/10/FormulierSaveyourNumbers.pdf
https://www.1dagniet.be/wp-content/uploads/2016/10/FormulierSaveyourNumbers.pdf


Tips volgens ex-inbreker 

 

 



 

 

TIPS I.V.M. DIEFSTAL MET LIST (bron veilig wonen)  

De verplichting voor rookmelders geldt sinds 1 januari. Maar het klopt niet dat Vlaanderen controleurs 
op pad heeft gestuurd. 

 

Er lopen personen met slechte bedoelingen rond die er niet voor terugdeinzen burgers te misleiden. Wees 

daarom waakzaam! 

• Als iemand aan de deur belt, tracht dan te achterhalen (door via het raam te kijken, via deurspion, ?) wie er 

voor de deur staat. Zorg er dus voor dat je van in je woning kan controleren wie er aanbelt. Open nooit de 

deur voor verdachte personen. 

• Doe de achterdeur steeds op slot wanneer je de voordeur openmaakt (met gebruik van de kierstandhouder) 

voor iemand die je niet kent. Het gebeurt wel eens dat dieven de bewoners aan de praat houden aan de 

voordeur, terwijl een handlanger het huis via de achterdeur binnenglipt. 



• Laat je niet misleiden door dieven of inbrekers die zich uitgeven voor brandweerlui, politieagenten, enz. 

Controleer nauwgezet de identiteitsdocumenten van de persoon in kwestie en bel, in geval van twijfel, de 

politie. 

• Trap niet in de val van mensen die aan de deur komen vragen naar water of geneesmiddelen en doen alsof 

ze onwel of gewond zijn. Dit soort listen wordt wel vaker gebruikt door dieven, vooral door vrouwen. 

Maar het kan uiteraard ook wel zijn dat de persoon in kwestie de waarheid vertelt. Daarom kun je hem of 

haar zeggen dat je de hulpdiensten zal bellen en er professionele hulp onderweg is. Blijf praten met de 

persoon in kwestie om op die manier hulp/bijstand te bieden. 

• Medewerkers van een instelling zoals een bank, een verzekeringsmaatschappij of zelf de 

thuiszorg komen nooit onaangekondigd. Zij maken altijd vooraf een afspraak. 

• Laat een collectant buiten wachten en doe de deur dicht (of op de kierstandhouder) terwijl je geld haalt. 

Neem je geldbeugel nooit mee naar de deur. Het is altijd handig om een klein geldbedrag vlakbij de 

voordeur te leggen. 

• Bewaar thuis geen grote sommen geld of kostbare voorwerpen. Bewaar geld op een bankrekening en 

kostbare spullen in een bankkluis (indien nodig). 

 

 

 


