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BINflash 
LAREN & GESTEL 

juli 2019 

 
Gevaar of verdachte handelingen? Bel de politie via het noodnummer 101 of via de APP112 BE. 
Ziekenwagen of brandweer? Bel het noodnummer 112 of via de APP112 BE. 

 

GEBEURTENISSEN APRIL TOT EN MET MEI 2019 
 LAREN & GESTEL 

Feit Verdacht voertuig 
Datum 23 april 
Straat St-Sebastiaanstraat 

Gestelstraat 
Inlichtingen Witte bestelwagen met buitenlandse nummerplaat (Engeland). BIN opgestart. Wat later meldt 

een buurtbewoner dat hij de bestelwagen gezien heeft. 2 personen bellen aan bij diverse 
woningen 

  
Feit Diefstal in woning 
Datum 5 april 
Straat Hoogstraat 
Inlichtingen Inbraak in woning. Braak op achterdeur. Bewoners waren met vakantie. 
  
Feit Diefstal in woning 
Datum 6 april 
Straat Hoogstraat 
Inlichtingen Inbraak in woning. Raam werd ingeslagen. 
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GAAT U OP VAKANTIE? DE POLITIE WAAKT! 
Tijdens uw vakantie of een andere periode van afwezigheid zoals bijvoorbeeld een begrafenis, 
huwelijk of ziekenhuisopname kan u afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politie. Zij rijden tijdens 
hun patrouilles op regelmatige tijdstippen langs uw woning om een oogje in het zeil te houden. 

U kunt op verschillende manieren afwezigheidstoezicht aanvragen: 

 Online via www.politielrh.be 
 Kom langs in het wijkkantoor van Lummen (in het administratief centrum). Hier liggen 

aanvraagformulieren die u kunt invullen en onmiddellijk kan afgeven aan de onthaalbediende. 

Opgelet: het afwezigheidstoezicht moet minstens 7 dagen voor vertrek aangevraagd worden.  

 

LAAT UW HUIS VEILIG ACHTER 
Dat u een tijdje niet thuis bent, is voor het geoefende inbrekersoog snel te zien. Daarom vindt u 
hieronder een aantal tips om bij afwezigheid de kans op een inbraak in uw woning zo klein mogelijk 
te maken. 

 Geef uw huis een bewoonde indruk. 
 Zorg dat alles goed afgesloten is. 
 Laat geen bericht achter op uw deur of brievenbus. 
 Spreek op uw antwoordapparaat niet in dat u weg bent en schakel uw vaste telefoon door 

naar uw gsm of een ander toestel. 
 Werk met tijdschakelaars voor de verlichting en de rolluiken. 
 Laat zeker het zichtbare gedeelte van uw tuin onderhouden. 
 Vraag buren of familie om de brievenbus leeg te maken en af en toe de rolluiken op en neer te 

laten. 
 Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt. 
 Breng uw persoonlijke gegevens niet aan op uw bagage, maar liever aan de binnenkant. 
 Vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden. 
 Vraag gratis vakantietoezicht aan bij de lokale politie. De politie controleert dan tijdens uw 

afwezigheid regelmatig uw woning. 

Zo vertrek je met een gerust hart met vakantie!  

 

SAMEN WAKEN VOOR ONZE BUREN 
Hou een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de 
politie via het noodnummer 101. Noteer indien mogelijk de nummerplaat en het merk van de verdachte 
wagen en geef dit mee door. 
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PREVENTIETIPS: VALLEN VERMIJDEN 
Jong of oud, we vallen allemaal wel eens. Een ongelukje is dan ook snel gebeurd. Met deze kleine 
aanpassingen bent u al een pak geruster. 

 Zorg dat de toegangspaden, terrasstenen en koertjes mosvrij zijn. Haal ook tuindecoratie en 
kleine voorwerpen weg waarover u kunt struikelen. 

 Hou gangpaden zo vrij mogelijk. Laat geen spullen rondslingeren. 
 Ruim steentjes, vuil en gemorste etensresten of vloeistoffen onmiddellijk op. 
 Doe goed en passend schoeisel aan als u in huis en buiten rondloopt. 
 Voorzie voldoende trapleuningen en handvaten doorheen het huis. Zeker aan het bad, douche 

en toilet kunnen handgrepen nuttig zijn. 
 Voorzie matten en tapijt van een antisliplaag. Voorzien een antislipmat in douche en bad. 
 Gebruik een zitbankje in de douche of het bad. 
 Zorg voor voldoende verlichting. Zeker nabij deuren en trappen. Er bestaan lampjes die in het 

stopcontact kunnen gestoken worden die automatisch aan gaan bij beweging. 
 Plaats uw meubels zodat er voldoende ruimte is voor beweging doorheen de woning. 
 Zorg dat je telefoon op elke verdieping makkelijk bereikbaar is. Stop eventueel je draagbare 

telefoon of GSM in je (broek)zak. Zorg voor een bladje met nuttige telefoonnummers zodat je 
ze steeds binnen handbereik hebt. 

 Bij het ziekenfonds kan je vaak goedkoop een systeem huren dat je op een noodknop kunt 
drukken als je gevallen bent. Je familieleden worden dan automatisch op de hoogte gebracht. 

 Toch een ernstig voorval? De ziekenwagen is bereikbaar via het noodnummer 112. 

 

E-MAILADRES OF TELEFOONNUMMER GEWIJZIGD? 
Is je e-mailadres of telefoonnummer gewijzigd? Vergeet dan zeker niet om ons hiervan te verwittigen? Op 
die manier blijft u onze BINflash en telefonische meldingen ontvangen. Hierbij willen wij nogmaals uitdrukkelijk 
melden dat uw persoonlijke gegevens bewaard worden bij de coördinator en enkel gebruikt worden voor het 
BIN-gebeuren. Wijzigingen doorgeven kan via alois.van.grieken@telenet.be. 

 

BENT U DE PERSOON DIE WIJ ZOEKEN? 
Wij zijn er van overtuigd dat er nog heel wat kan gebeuren om onze buurt 
veiliger te maken. Samen werken aan een veilige buurt is niet alleen 
een zaak van enkelingen. 
 
Voor de kerngroep van BIN-Laren en -Gestel zijn we op zoek naar 
vrijwilligers. U bent steeds welkom op onze maandelijkse vergadering.  Deze 
vindt plaats elke tweede dinsdag van de maand om 20:00 uur in de gildezaal 
van Laren.  
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WIJ DANKEN ONZE SPONSORS 
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GARAGE CUSTERS 
Gestelstraat 67, Lummen 

011 42 52 15 

  

 


