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Cijfermateriaal 

Woninginbraak: Erpe-Mere/Lede 

Woninginbraak  2015 2016 2017 2018 

 Volledig 74 82 60 44 

 Poging 63 55 39 41 

Totaal  137 137 99 85 

 

 

Bron: o.a. Criminaliteitsbarometer (afsluitingsdatum 26/10/2018) 
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Woninginbraken 2018



Feedback 

BIN Bamburst 
 

5/10/2018 

Code Rood verdachte handelingen te Burst, Oudenaardsesteenweg. 1 verdacht persoon gevlucht richting 

akkerstraat. Gelieve waakzaam te zijn. 

 Bijstand ploeg Zottegem, geen braakschade 

 

6/11/2018 

Code rood: Gele bestelwagen gezien in de Egemstraat. Inzittenden zijn vermoedelijk van oost-europees 

type. Indien u eveneens verdachte handelingen opmerkt: Bel 101 

Melding 6/11/2018: Gele bestelwagen werd gecontroleerd door onze diensten. Controle is volledig 

negatief. Betreft ophaling van oud ijzer. Bedankt voor jullie medewerking! 

 

23/11/2018 

Deze avond en nacht verhoogd en verscherpt politietoezicht. Meld verdachte handelingen zo snel mogelijk 

via 101.   

Zie artikel hieronder HLN (Bron Koen Moreau) 

 

BIN Oordegem 

 

10/10/2018 

Vw golf met Pools kenteken en 3 inzittenden gedroeg zich verdacht te Hoging rond 12:00 uur. Gelieve 

uitkijken 

Onze diensten kregen melding van een verdacht voertuig, meer bepaald een VW Golf met 

Italiaanse kentekenplaat. In het voertuig zaten vermoedelijk drie personen die veel aandacht 

hadden voor de woningen. 

Het buurtinformatienetwerk (BIN) Oordegem werd opgestart en onze interventieploegen reden zo 

vlug mogelijk ter plaatse, doch konden het voertuig niet meer aantreffen. 

Later kregen we melding van een diefstal met braak in een woning te Lede, Hoging. Vermoedelijk 



hadden de inzittenden dus al een inbraak gepleegd vóór de melding en werd door de alerte melder 

een tweede inbraak vermeden. 

Onderzoek loopt. Blijven melden dus die verdachte handelingen en liefst zo vlug mogelijk. 

 

10/11/2018 

Code rood. Verschillende inbraakpogingen omgeving Wijmenstraat. Meld elke verdachte toestand. 

Gelieve niet onnodig buiten te komen om eventuele zoekingen niet te belemmeren. 

 Afgelopen weekend vonden dieven blijkbaar hun weg naar onze politiezone. 

Er werden maar liefst 5 inbraken vastgesteld. 

Drie feiten werden gepleegd in Lede, in de omgeving van Impe. Op één adres werden de daders 

opgeschrikt door de inwerkingtreding van het alarm. Opsporingen van onze collega's in 

samenwerking met collega's van omliggende politiezones, waren echter vruchteloos. 

Twee feiten werden gepleegd in Erpe-Mere, meer bepaald in Burst, Ninovestraat en in Erpe, Oude 

Heerbaan. 

Onderzoek loopt. Heb je iets verdachts gezien? Alle nuttige info is welkom. 

 

22/11/2018 

Code rood, verdachte toestand te hoging. Twee mannen met rugzak, aandacht voor huizen. 

 Patrouille in de omgeving. Geen personen meer aangetroffen. Telefonisch contact met oproeper. 

 

23/11/2018 

Deze avond en nacht verhoogd en verscherpt politietoezicht. Meld verdachte handelingen zo snel mogelijk 

via 101.  

 

 

 

 

 

 



Goliath-actie: vrijdagavond- en nacht extra veel politie op de baan in 

strijd tegen inbraken (HLN Bron Koen Moreau) 

 

Vrijdagavond en -nacht wordt in de volledige provincie Oost-Vlaanderen een Goliath-

actie gehouden in de strijd tegen inbrekers.  

De politie houdt op verschillende plaatsen filtercontroles en via de BuurtInformatieNetwerken wordt 

opgeroepen om bij verdachten handelingen meteen het noodnummer ‘101’ te bellen. “Een advies dat we 

altijd geven, maar waarop we vanavond gezien het grote aantal politieploegen nog sneller kunnen 

reageren”, vertelt commissaris Benny De Smet van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede.  

 

Resultaat PZ Erpe-Mere/Lede : 

Er werden 1733 voertuigen gecontroleerd door ANPR (automatische nummerplaatherkenning). 51 

voertuigen werden onderworpen aan een grondige controle.  

 

Graag extra feedback: Volg onze pagina op facebook! 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 

Enkele voorbeelden berichten facebook:  

Erpe-Mere, Hoogstraat | 24/11/2018 om 17:45 u - Diefstal in woning. 

Buurvrouw meldt ons dat alarm afgaat bij de buren. Ze ziet eveneens drie verdachten weglopen. Ze 

verlaten de plaats met een voertuig van het merk Peugeot, type 307. 

Onderzoek loopt. Alle info welkom. 

Beter een goede buur dan een verre vriend. 

 

Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg | 24/11/2018 om 16:11 u - Verdacht voertuig 

Naar aanleiding van de recente inbrakengolf, gaan onze collega's van de interventiedienst over tot de 

controle van een voertuig met twee inzittenden. Eén van hen stond internationaal geseind. De nodige 

verrichtingen werden gedaan. 

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede


Preventieve tips 

Afwezigheidstoezicht  
Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg 

er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers. 

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan tijdens 

jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien geheel gratis. 

  Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen? 

• via police-on-web, 

• op elk commissariaat. 

Opgelet: bezorg het ingevulde formulier minstens 7 dagen voor vertrek. 

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 

een van de contactpersonen die je hebt opgegeven. 

Voorkom inbraak tijdens de donkere maanden 
  

Hieronder kan u enkele preventieve tips terugvinden  

• Geef uw woning een bewoonde indruk: 

o Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de 

verlichting op wisselende tijdstippen aan en uit gaat. 

o Laat bij afwezigheid de radio spelen.  

o Ook kunt u overdag wat goedkoop speelgoed achterlaten in de tuin of een oude fiets tegen 

de gevel plaatsen 

o Vermijd tekenen van afwezigheid: overvolle brievenbus, een openstaande garagedeur 

zonder wagen in de garage, briefje van afwezigheid, boodschap via voicemail of sociale 

media 

 

https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthentication.action?lang=nl
http://www.lokalepolitie.be/5441/contact/commissariaten


• Installeer schrikverlichting met bewegingsdetectie rond uw woning. Denk hierbij steeds aan 

sociale controle. 

• Ook al verlaat u de woning maar voor even, sluit ramen en deuren. 

• Ga na of uw woning zichtbaar is vanop straat en verwijder eventuele planten of bomen die de 

zichtbaarheid verminderen. 

• De gelegenheid maakt de dief!  Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak 

kunnen vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuisje af met een sleutel. 

• Verberg aantrekkelijk en makkelijk mee te nemen goederen, zoals gsm's, videomateriaal, 

computers en andere waardevolle, elektronische apparatuur. 

• Breng uw waardevolle voorwerpen (juwelen en geld) naar een bankkluis. 

• Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen en noteer de serienummers. Hou de 

facturen bij. Noteer bij de aankoop de referenties en maak een foto. Op die manier kan de politie 

uw goederen gemakkelijker aan u teruggeven wanneer ze teruggevonden worden. 

• Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen en noteer de serienummers. Hou de 

facturen bij. Noteer bij de aankoop de referenties en maak een foto. Op die manier kan de politie 

uw goederen gemakkelijker aan u teruggeven wanneer ze teruggevonden worden. 

• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. 

 


