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Cijfermateriaal 

 

 
Bron: Criminaliteitsbarometer (voorlopige cijfers) 

 

 

Kom het nieuwe interactieve spel over diefstal- 

en brandpreventie als eerste testen. Op 21 juli 

2022 in het veiligheidsdorp van de FOD 

Binnenlandse Zaken op de Zavel. 

#BeSafeHome 

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

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

2021 4 8 2 3 6 7 7 15 4 1 8 12

2022 5 0 6 6 4 6
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Woninginbraken per maand in Politiezone Erpe-Mere/Lede
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Feedback 

CODE ROOD 
 

Alle BIN’s 

23/04/2022 om 18:00 uur 
 
Beste BIN-leden, deze avond is er verhoogde aanwezigheid op het terrein. Gelieve alle verdachte 
handelingen snel te melden via het noodnummer 101. 
 

Feedback 
Tussen 23 april en 24 april was er in gans de provincie Oost-Vlaanderen een verhoogde politionele 
aanwezigheid op het terrein. Er werd gevraagd om alle verdachte handelingen onmiddellijk te melden 
via het noodnummer 101.  

Een kleine tip kan een groot verschil maken. 

Als u een verdacht voertuig ziet kunnen de kentekenplaat, het merk, de kleur en eventuele 
bijzonderheden (stickers, opschriften...) ons vooruit helpen. Ziet u een verdacht persoon dan is de 
persoonsbeschrijving belangrijk zoals: geslacht, huidskleur, grootte, haar, kledij, schijnbare leeftijd 
opvallende kenmerken, vluchtrichting ... 

BIN Lede Spoor Oost 

Zaterdag 18/06/2022 om 08:01 uur 

Uitkijken naar jonge dame - PB: zwarte broek, zwart topje met open wit hemd (bebloed), mouwen 

opgerold, zwart haar tot net over de schouders, bruine handtasOmgeving station Lede en 

Langenakker101 verwittigen 

Feedback via BIN-coördinator 

Update: Er wordt nog steeds gezocht naar de dame. Het betreft een dame van 33 jaar.  
Bel 101 indien jullie iets opmerken! 
 
18/06/2022 om 14:22 Update: De vrouw is terecht. Bedankt voor jullie hulp! 
 

BIN Vlotterondegem 

Dinsdag 28/06/2022 om 19:29 uur 

Cicov:Verdachte personen te Erpe-Mere Schonegem op 28/06/22 omstreeks 19.05u uitkijken 2 mannen 

met rugzak en 1 met koevoet geen verdere beschrijving BIN Vlotterondegem 

Feedback: Uitgebreide patrouille negatief 



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) 

Feedback: Onderzoeken lopen 

 
Mail 22 maart 2022 

Beste BIN-leden, 
 
We hebben in onze politiezone verschillende meldingen gekregen van een verdachte toestand op 
maandag 21/03/2022 te Burst (Fierensveld en Biezenstraat) en dit omstreeks 13 uur.  
 
Een jonge vrouw stelt zich voor als een verpleegster in opleiding. Ze maakt zich niet kenbaar en verzwijgt 
ook de naam van de school. Ze vraagt of ze de woning mag betreden om een aantal vragen te stellen. Ze 
verplaatst zich te voet van huis naar huis. Ze heeft een klein boekje vast (post-its) en stelt vragen over 
hun leeftijd, gezondheid, of ze voldoende mobiel zijn, eventuele operaties en welke medicatie ze in huis 
hebben. Ze vraagt om de medicatie te mogen zien en volgt de mensen steeds in de woning. Ze komt zeer 
vrijpostig over. Ze vertelt tijdelijk in Aalst te wonen. 
 
Omschrijving persoon: onschuldig jong meisje met mondmasker, slank gebouwd, halflang tot lang bruin 
haar, jeansbroek, koperkleurige bril met ronde glazen, een bruine kleine handtas met lange riem. 
 
Gelieve 101 te bellen, wanneer deze persoon zich bij u aanbiedt. Gelieve ook extra aandacht te hebben 
voor een voertuig (kentekenplaat) 
 
In het verleden hebben naburige politiezones gelijkaardige meldingen ontvangen.  
Indien u extra informatie hebt over deze persoon (niet dringend), kan u contact opnemen met onze 
diensten tijdens de kantooruren op het nummer 053/60.18.18. 
 
#Graagdelen 
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://www.politie.be/5441/


Mail 14/04/2022 

Beste BIN-leden, 
 
Afgelopen dagen hebben onze diensten 3 inbraken vastgesteld in tuinhuizen of bergingen van woningen 
gelegen in de Suikerstraat te Lede. De feiten vonden vermoedelijk 's avonds of 's nachts plaats. Het 
nadeel was in de drie inbraken steeds werkmateriaal. De verdachte(n) heeft/hebben bij 2 van de 3 feiten 
de tuinomheining omgeplooid.  
 
Bij verdachte gedragingen, bel meteen het nummer 101. 
 
Hebt u extra informatie over deze inbraken, dan kan u contact opnemen met onze diensten tijdens de 
kantooruren op het nummer 053/60.18.18. 
 
#Graagdelen 
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/ 

 

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

https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede 
 
Enkele berichten op facebook: 
 
#Lede, Grote Steenweg (Oordegem) | 18/07/2022 - DIEFSTAL IN WONING 
Afgelopen weekend werd ingebroken in een woning te Oordegem, Grote Steenweg. De daders klommen 
via een regenpijp naar de eerste verdieping. Aldaar forceerden ze eerst een rolluik om vervolgens het 
raam open te breken. De volledige verdieping werd doorzocht. Onderzoek loopt. Heeft u iets verdachts 
gezien afgelopen weekend, aarzel dan niet om onze diensten te contacteren. Discretie verzekerd. 
 
#Lede | 12/07/2022- EIGENAAR GEZOCHT  
Deze juwelen zijn gevonden in de buurt van de Papegemstraat. De eigenaar mag ze recupereren met 
enig eigendomsbewijs. 
 

  

https://www.politie.be/5441/
https://www.facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNM-E-_2REti-PFrC2xmmhndFqPKsA0tU3Mh5t7BnR4ySJr1v-FuXeOucGqvDqLB_AIVM_cKSFCzquTP_uJwTiSqfk2t2Vv1WrUAqC-zof2FGzhyH2oSQPIu4tPnmwxtfu5TN71GcRm-mLZ9RP9IIESg7IQng2niIe1ncOzV-9t_3bldxUYEzZR8KcJf8h93Ph1rXHTn0Qu9NwaVO6MiRh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwhST-3AcdT73YhSo0CHfFFiC-QuniprqwlFfnx0TT-mOlE74pDmzR2YiJf3sTdk9OihMTiBSrCW6dQQa1KydWsC-ibsuP2w4FGdJm5TrUmhl5lMJgelOq91eDxpURrqDwrR_N42BrnyWCOyVAXdJ9cbkxlKeEdF5UhrmqZFYlWMNz2CSVGcHHRGWCHMjTat56AjTN5a5OxEpFCKCXbnrr&__tn__=*NK-R


 
#ErpeMere, Dikkelindestraat | 26/05/2022 - WONINGINBRAAK 
Donderdag tussen 09.30 uur en 13.30 uur werd gepoogd om in te breken in een woning, tijdens 
afwezigheid van de bewoners. Daders poogden cilinderslot van de achter- en zijdeur te forceren, doch 
slaagden niet in hun opzet. Nadeel dus enkel braakschade. 
Onderzoek loopt. Alle info is welkom bij onze diensten. 
 
#Lede, Stationsstraat | 25/05/2022 om 13.01 uur - VERDACHTE GEDRAGINGEN 
Onze diensten krijgen verschillende meldingen, dat twee personen de trein verlaten hebben in het 
station te Lede. Ze vertonen onmiddellijk verdacht gedrag. 
Wij spoeden ons ter plaatse en kunnen aanvankelijk één verdachte persoon opmerken, welke voldoet 
aan de beschrijving. Bij fouille van de verdachte wordt een noodhamer aangetroffen en in de nabijheid 
van aantreffen van de persoon, worden twee voertuigen teruggevonden, waarvan de ruit verbrijzeld is. 
Hij wordt gearresteerd. Even later wordt ook de tweede verdachte gevonden door onze diensten. Deze 
zou gepoogd hebben om een fiets te stelen in de fietsenstalling. Hij wordt op zijn beurt ook 
gearresteerd. 
Onderzoek wordt verdergezet en beide verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, welke 
hen aanhoudt. 
 
#ErpeMere, Opaaigem (Aaigem) | 25/05/2022 - WONINGINBRAAK 
Woensdag tussen 08.30 uur en 08.40 uur werd gepoogd om in te breken in een woning. Bewoonster was 
zeer korte periode afwezig om kind naar school te brengen. Daders poogden om cilinderslot te forceren 
van de voordeur, doch slaagden niet in hun opzet. 
Onderzoek loopt. Heeft u iets verdachts gezien ? 
Aarzel dan niet om onze diensten te contacteren. 
 
#ErpeMere, Baardegemstraat (Aaigem) | 25/05/2022 - INBRAAK IN BEDRIJF 
In de nacht van dinsdag op woensdag eerder deze week werd ingebroken in een bedrijf. Daders 
forceerden een rolpoort om zich toegang tot het gebouw te verschaffen. Vervolgens werden enkele 
binnendeuren geforceerd en werd een deel van de bedrijfsruimtes doorzocht. 
Onderzoek loopt. Alle info is welkom. 
 
#ErpeMere #Lede | 16/03/2022 - Cybercrime & Cybersecurity - PREVENTIE 
 
Wat te doen? 

- 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://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuaWmBBXRw2v84jnxJM224L8xeKq19TaygYMOutn2QxW95S9I_F8Cd5VTODCIXIKm3EoVmG4dpwMHTEU3diLx_QBE4M508MrcBwnShFs5BUbvrHfQLQ115_-bMroa_dExJnTnYyioQ2bvwYFZNVfOP7HOTaI4ykAJFCWmCSyWt-n2DwLM2srXw7A43kUKMhZbOZE21CBnL8jqom1NvuZtA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNjI4T2of7gUDLhaXIYL3NSOV7HnEc_sr5kEcz3qwVTEmtXuC72Iv0aTiXQXO4k61IXQRHdTqPDUwwujTnj2oq_R37A4uj99kiVUfiKQtReZmbnbQXE_zgQRvuP7AFiJXlQzSuvvkRNixQ0AK7LIczVLfpNsOMCfmeOMNBSptKOwryG7d0v7NZNk_yOdGjRdETcvob3ddODzX9VLbP2s52&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoP3uuKB0oCUv8t3lqZPP4GkFpXPqB1lq22s5F8UCBage_OM9QTK-_BUSWvj9Xh_qw9ayRAraH26yvPe5kGEZy-rjSQVFbhDAbmy9qGknJU8JkHTcuEWXCuIdhqAxUpFGPgC5Kk_6_YW3XnD9mU9stbdLNcmcB9dCz-FI92pMbM13EdUGSMaAPfweDbx5DxpfDErJ32tpUr10VUrvmmALJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNld8BlJ4IJb7BJbTozL2gSNIwKyNR1yXiGQMOki6TLP9RmLy7F5c9h1L_YJt792GPcLtJWYqPH_8IDa3_76Nb1JP3OiHmW9CRR8rFpK7-mYdrvbPw1NA4XNDXrpETGFK5cmrsSLR8FmaRvB2jBnpZulRyb67-0Fir6EEXc5FmeYd1t7uOg2Q-hBxfXg7GwOhSxjZS72t8ugh6AWPgtJd1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBClYxp1uWsA8LUD4uOfjmFUxXKVu25XT-OicO_v9b_V-SBIFUFyx-xXXpnAu_Dn4oJ3r4uj4cc5093pFZafkJnOkTAsfEFwA-qRkmWMTZyPbhyYElbgjG9BLcot_fFgEOJ2c7mbHD7H3p1JPbRIqAE4ZwTf69bYUpicsrFP6n9n6V3UnPDWYbhNFOdGnU7HxNCA3M4Pump45q9v8J5kNg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lede?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBClYxp1uWsA8LUD4uOfjmFUxXKVu25XT-OicO_v9b_V-SBIFUFyx-xXXpnAu_Dn4oJ3r4uj4cc5093pFZafkJnOkTAsfEFwA-qRkmWMTZyPbhyYElbgjG9BLcot_fFgEOJ2c7mbHD7H3p1JPbRIqAE4ZwTf69bYUpicsrFP6n9n6V3UnPDWYbhNFOdGnU7HxNCA3M4Pump45q9v8J5kNg&__tn__=*NK-R


 
#ErpeMere | 05/03/2022 - WONINGINBRAKEN 
Afgelopen nacht werden twee inbraken gepleegd in Burst. 
In een woning in Fierensveld werd gepoogd om in te breken tussen 04/03/22 om 18.45 uur en 05/03/22 
om 01.00 uur, terwijl de eigenaars afwezig waren. Men poogde om in te breken via het keukenraam. 
Daders hebben de woning evenwel niet betreden. 
 
In de Gentsestraat hadden de daders spijtig genoeg meer succes. Tussen 04/03/22 om 16.00 uur en 
vandaag om 09.00 uur werd ingebroken in een woning langs de achterzijde. Men duwde het rolluik van 
een badkamerraam omhoog en sloeg het glas stuk. Alzo kon men het raam openen via de hendel. 
De ganse woning werd doorzocht. 
 
UPDATE: Gisteren kregen we nog een derde melding van een inbraak. Er werd immers nog ingebroken in 
een tweede woning in de Gentsestraat tussen 02/03/22 om 20.15 uur en 05/03/22 om 17.00 uur. 
Opnieuw werd het glas stukgeslagen van een raam, waardoor men de raamkruk kon bedienen en zich 
toegang kon verschaffen tot de woning. De woning werd doorzocht. 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/erpemere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsqnKIUlib8lP7ryCqSGmd6WF9jGjiOk6F87OzOeL-seBiUxvTLljRqMZE9V3SE-rSk4QgtL0YDNB23emnpqo8BH44yPunnD8oriOI_forwBzJTwoFdkLMjEVqOAmRIFA7kbLWeef5z8NV1L0BnXFQQOKKDZs1foWcz-bkumwV3WA_5z4Ut_WSADBJzAzZr8DsfYl7v3IKoEIcR_34_Syu&__tn__=*NK-R


Preventieve tips 

 



1712 (https://1712.be/nl) 
Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling 

1712 luistert. 1712 geeft advies. 1712 verwijst door. 

Je kunt hulplijn 1712 elke werkdag telefonisch bereiken op het nummer 1712. Daarna kies je je provincie 
en je wordt doorverbonden. 

• Het gesprek is gratis 

• Het gesprek is discreet 

• Jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op 
de telefoonrekening 

• Je hoeft niet te zeggen wie je bent 

Gevaar of dringende hulp? 

Politie 
Bel het noodnummer 101 
Brandweer en medische hulp 
Bel het noodnummer 112 

Horen, zien en melden 
 

 

https://1712.be/nl
tel:101
tel:112

