BINflash
LAREN & GESTEL
oktober 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 JULI 2019
LAREN & GESTEL
Feit
Datum
Straat
Inlichtingen
Feit
Datum
Straat
Inlichtingen

Poging diefstal in woning, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden
braak en/of inklimming en/of valse sleutels
6 juli
Hoogstraat
Inbraakpoging met braaksporen aan achterdeur en schuifdeur.
Verdachte toestand
14 juli
Larenstraat
Bosje naar weide met paarden stond in brand. Er liggen verbrande kartonnen dozen. Geen
kwaad opzet, mogelijk door argeloos weggegooide sigaret.

LINKHOUT
Feit
Datum
Straat
Inlichtingen

Verdachte toestand
3 juli
Vinnehoekstraat
Op vraag van de wijkpost Lummen gaat een ploeg op controle bij een woning waarvan de
voordeur zou open staan. Woning zou worden afgesloten door medewerkers van de gemeente.

Feit
Datum
Straat
Inlichtingen

Inbraakalarm
29 juli
Priesterse Heidestraat
Vals alarm

Feit
Datum
Straat
Inlichtingen

Verdachte gedragingen
31 juli
Priesterse Heidestraat
Persoon en voertuig gecontroleerd. Niets verdacht in het voertuig gevonden.
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SCHALBROEK
Feit
Datum
Straat
Inlichtingen

Verdacht voertuig
6 juli
Populierenstraat
Voertuig op een eigenaardige manier geparkeerd in de voortuin van de buren die op vakantie
zijn. Eigenaar gecontacteerd. Niets aan de hand.

Feit
Datum
Straat
Inlichtingen

Diefstal uit voertuig, zonder geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden
11 juli
Populierenstraat
Inbraak in mobilhome. Er werden enkele CD's en DVD's gestolen.

Feit
Datum
Straat
Inlichtingen

Diefstal van bromfiets (buiten heterdaad)
14 juli
Hamelstraat
Diefstal van grijze MTB met oranje/zwarte velgen

GENEIKEN
Feit
Datum
Straat
Inlichtingen

Diefstal uit voertuig, zonder geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden
20 juli
6 Septemberstraat
Klein raampje aan bestuurderskant werd kapotgeslagen en er werd een petanque set uit de
wagen gestolen. Na rondgang geen andere inbraken vastgesteld.

Door omstandigheden kunnen we op dit ogenblik de gebeurtenissen voor de maanden augustus en september
nog niet publiceren. We doen er alles aan om deze mee op te nemen in een volgende uitgave van onze BINflash.
Toch willen we je onderstaande kaart niet onthouden. Deze geeft een visueel overzicht van het aantal inbraken
van 2019 per maand en locatie.
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KOM GEZELLIG ONTBIJTEN MET JE BUREN
Onze jaarlijkse ontbijtdag in buffetvorm komt er weer aan.
Het ideale moment om je familie verwennen met een lekker
ontbijt en gezellig bij te praten met je (verre) buren. Noteer
alvast zondag 20 oktober in je agenda. Inschrijven kan via
onderstaande inschrijvingskaart. De ingevulde kaart kan
je, samen met het verschuldigde bedrag, binnenbrengen
bij één van onze kernleden. En dit vóór 15 oktober.
Aloïs Van Grieken - Sint-Lambertusstraat 15
Louis Vanderheyden - Sint-Lambertusstraat 18
Patrick Cox - Larenstraat 56
Robert Claes - Hoogstraat 47
Ivo Schoofs - Larenstraat 10
Robert Vogels - Larenstraat 38
Inschrijven kan ook door het totaalbedrag over te schrijven
op rekeningnummer BE69 7512 0065 8078. Vergeet zeker
niet het aantal kinderen en volwassenen te vermelden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEES EXTRA WAAKZAAM DE KOMENDE MAANDEN
Tijdens de donkere winterdagen stijgt het risico op een inbraak. De vakantieperiode in december vormt
een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners langere tijd afwezig zijn. Zorg er daarom voor dat
uw woning 's avonds verlicht is. Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens deze
donkere maanden. Daarom hebben wij hieronder een aantal preventieve tips opgelijst:


Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op je lampen en stel ze zo in dat de verlichting op
wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens jouw leefpatroon.
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Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond je woning.
Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat je een ruimte of je woning maar even. Inbrekers hebben
helaas maar enkele minuten nodig.
Laat geen briefje betreffende je afwezigheid achter op je deur.
Laat via je woning een bewoonde indruk na.
Ga na of je woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen die
de zichtbaarheid verminderen.
Laat geen gereedschap of ladders rondslingeren. Deze zouden inbraak kunnen
vergemakkelijken. Sluit je tuinhuis af met een sleutel.
Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen zoals juwelen, smartphones,
tablets, laptops en andere waardevolle elektronische apparatuur.
Plaats de verpakking van je nieuwe televisie niet voor je deur. Inbrekers weten hierdoor dat er
iets nieuw te stelen valt.
Bewaar je waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) in een kluis op de bank.
Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van je waardevolle
voorwerpen en maak foto’s van je juwelen.

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.

WONINGINBRAKEN BLIJVEN DALEN
Tijdens de eerste zes maanden van 2019 heeft
de politie Limburg Regio Hoofdstad 192
inbraken vastgesteld in de politiezone. Dit
aantal was nog nooit zo laag.
De afgelopen jaren blijft het aantal
woninginbraken in de politiezone jaar na jaar
dalen. Van 1 januari tot en met 30 juni werden
er in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad
192 inbraken gepleegd. “Vorig jaar waren er dit
nog 204,” zegt korpschef Philip Pirard. “Ten
opzichte van 2016 is dit zelfs een daling van
bijna 40% (314 woninginbraken).”
Woninginbraken is één van de problematieken
die voor de politiezone de hoogste prioriteit
heeft. De zone zet daarom sterk in op preventie
via allerlei campagnes en het aanbieden van
diefstalpreventieadvies. “Daarnaast proberen
wij op alle mogelijke manieren de inbraken die er
gebeuren op te lossen. Het cameranetwerk in
onze politiezone is hierbij een belangrijk
hulpmiddel. Dit jaar hebben we al verschillende
verdachten kunnen oppakken. Dit zorgt er
ongetwijfeld ook voor dat de cijfers opnieuw
gedaald zijn.” Tenslotte voeren de politieploegen
van de zone ook gerichte patrouilles uit in de
strijd tegen inbraken.
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PREVENTIETIPS: BRAND VOORKOMEN
De koude winterperiode zorgt er steevast voor dat we het extra gezellig in huis maken. Hierdoor stijgt
de kans op brand. Deze tips helpen je alvast om het risico op brand tot een minimum te beperken.










Houd brandwonden onmiddellijk en minstens 20 minuten onder lauw stromend water.
Smeer geen zalfjes of boter. Eerst water: de rest komt later! Contacteer indien nodig je huisarts.
Installeer rookdetectoren op elke verdieping. Zeker in de buurt van slaapkamers.
Bewaar ontvlambare materialen en brandversnellers op een veilige plaats. Bijvoorbeeld een
ijzeren kastje dat op slot kan.
Controleer bij het verlaten van je woning en het slapengaan of je wel alle elektrische
apparaten hebt uitgeschakeld. Controleer vooral je droogkast, wasmachine, fornuis.
Je bent wettelijk verplicht om je schouw jaarlijks te laten controleren en reinigen.
Laat kokende potten en pannen nooit alleen.
Doof alle kaarsen als je de ruimte verlaat.
Laat de stekker van je smartphones, tablets en elektrische fietsen bij het opladen niet
onbewaakt achter. Die dit zeker niet ’s nachts!
Wees voorzichtig met goedkope (namaak) toestellen uit Aziatische landen.

TOCH BRAND?






Bel zo snel mogelijk naar het noodnummer 112 en luister naar de vragen en richtlijnen van de
operator.
Onderneem één bluspoging. En enkel als het op een veilige manier kan!
Zorg dat iedereen de woning zo snel mogelijk verlaat. En vergeet de huisdieren niet! Gaat niet
meer terug naar binnen.
Sluit bij het buitengaan zoveel mogelijk ramen en deuren als dit op een veilige manier kan.
Hierdoor voorkom je toevoer van extra zuurstof.
Wacht de brandweer aan de straat op. Zeker bij nacht. Op die manier verliezen ze geen tijd
bij het zoeken naar je huis.

WIST JE DAT…





de wijkpolitie van Lummen nu ook een eigen Facebookpagina heeft? Je kan ze vinden via
www.facebook.com/Wijkpolitie-Lummen-101959517850109/.
er vorig jaar 201 personen beboet zijn voor het sluikstorten. Dit jaar zijn er al 169 personen
betrapt via de mobiele camera’s. De boeten kunnen oplopen van 100 tot 350 euro plus de
opruimingskosten.
je op zaterdag 19 oktober van 8 tot 12 uur terecht kan op de wekelijkse markt voor de actie 1
dag niet. In de stand krijg je allerlei preventietips en informatie over de BIN’s van Lummen. Het
is dan ook het ideale moment om je fietsen te laten graveren.
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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. Door het versturen van
onze BINflash per e-mail kunnen wij onze werkingskosten zo laag mogelijk houden.
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.

BEN JIJ 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.

WIJ DANKEN ONZE SPONSORS
GARAGE CUSTERS
Gestelstraat 67, Lummen
011 42 52 15
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