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. Uitgever: Aloïs Van Grieken – St. Lambertusstraat 15 – Lummen  - 0496/751042 – alois.van.grieken@telenet.be 

ONTBIJTDAG  Zondag  18 oktober 

 van 8u tot 11u 

Start je zondag met een stevig en gezond ontbijt. Een 

warme oproep voor onze jaarlijkse gezellige 

ontbijtdag in de gildezaal van Laren.  

 WELKOM 
 

Mogen wij vragen om de inschrijvingskaarten (met het geld) zoveel mogelijk binnen te brengen bij 
de kernleden.  De inschrijvingen worden verwacht voor dinsdag 13 oktober.  
Ter ondersteuning van de BIN-werking, hopen wij opnieuw te kunnen rekenen op een grote 
opkomst. 
 
1.Inbraken – meldingen door de locale politie:    
 

* 16/06 : Larenstraat - verdachte persoon: 
Oproeper ziet een persoon met een scooter. Hij wandelt over straat met de scooter aan de hand verder en kijkt van 
huis tot huis.  
Ter plaatse kunnen wij betrokkene identificeren. Hij is in panne gevallen met zijn bromfiets en is drager van een rugzak. 
Controle van betrokkene, bagage en bromfiets : alles in orde. 
 

* 16/06: Reustraat - inbraak in woning: 
Meldster hoorde dat er 3x werd aangebeld.  Ze deed niet open. Meldster woont alleen in de woning.  Even later hoorde 
ze een bonkend geluid.  Ze is uit haar bed opgestaan en is naar de aanpalende badkamer op de eerste verdieping 
gegaan om de buurman te bellen.  Daarna heeft ze haar dochter verwittigd.  De buurman stond 2 minuten later aan de 
voordeur en deze stond op dat moment op een kier.  Daarop is meldster naar beneden gekomen en zag ze dat de 
voordeur langs de binnenzijde werd geopend omdat de houten spie die onder de deur is geschoven werd verwijderd.  
Ter plaatse wordt er vestgesteld dat in de leefruimte  het raam aan de achterzijde van de woning volledig 
opengebroken werd.  Er wordt nazicht rondom de woning gedaan doch niemand werd aangetroffen.  Vermoedelijk 
hebben de verdachte(n) onmiddellijk na het betreden van de woning reeds de vlucht moeten nemen.  Er werd niets 
opengebroken noch ontvreemd. 
 

* 26/06: Larenstraat  - verdacht voertuig: 
Op locatie is er een witte volkwagen met Roemeense nummerplaten door de straat aan het rijden, geen verdere 
gegevens. Melder vindt het verdacht. Voertuig niet meer aangetroffen. 
 

* 29/07: St Lambertusstraat   -  verdachte handelingen: 
De melder heeft een blauwe Berlingo camionette gezien op locatie, deze reed in het midden van de weg, zonder lichten 

en hield de huizen nauwlettend in het oog.  Er is geen kenteken gezien, achteraan op de camionette stonden er wel 

enkele grote witte letters, "FLS" of “LLS”, maar dit was niet duidelijk.  Het voertuig reed stapvoets in de richting van de 

Hoogveldstraat. 

De interventieploeg heeft patrouille gedaan, het voertuig werd echter niet opgemerkt. 
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* 10/08: St. Ferdinandstraat   -  Diefstal: 
Beller meldt  telefonisch dat hij heeft vastgesteld dat er een kleine som geld (huishoudgeld) werd gestolen.  

Betrokkene heeft ’s ochtends vastgesteld dat één van de drie aanwezige enveloppen in een lokaal werd ontvreemd. In 

deze enveloppe bevond zich een som huishoudgeld. Er werd geen braak gepleegd. Het raam van het lokaal alwaar zich 

de enveloppen bevonden stond in geopende stand. Hierop werd  geen braak gepleegd.  

Geen vermoedens nopens de dader(s). 
 

* 22/08: Mellaerstraat   -  Diefstal in woning: 
Melder was om 21:40u samen met zijn echtgenote aanwezig in hun woning. Hij hoort geluiden vanuit de veranda 
waarop hij het licht ontsteekt en gaat kijken wat er aan de hand is. De binnendeur tussen de veranda en de bijveranda 
vertoont braakschade onder de vorm van inkepingen maar is nog slotvast. De buitendeur van de bijveranda is wel 
opengebroken. De dader(s) hebben vermoedelijk de vlucht genomen toen ze merkten dat er iemand aanwezig was in 
de woning. Er werd niets ontvreemd. De sensor van de schrikverlichting en de lamparmatuur op het terras werden naar 
boven geduwd zodat de schrikverlichting niet geactiveerd werd. Nazicht bij de naaste buren levert geen bijkomende 
informatie op. Deze buren waren niet thuis zijn . Slachtoffer vreesde dat de daders ook daar geweest waren. 

 
 

 
 
Wist je dat er in België meer dan 200 keer per dag wordt 
ingebroken in een woning? De maatschappelijke kost is 
torenhoog:  jaarlijks betalen we met z’n allen meer dan 
350 miljoen euro… 
Hoog tijd dat we hier samen iets aan doen! 

Op 13 november 2015 vindt de actiedag ‘1 dag niet’ plaats 
waarmee we de strijd aanbinden tegen diefstallen in 
woningen. 1 dag geen woninginbraken in België en 
Nederland. 

 
 

 
 
2. BIN-berichten  juni, juli en augustus: 
We stellen vast dat bij al deze berichten gemiddeld 65 % van onze leden dit bericht 
bevestigen, dat men het bericht ontvangen heeft. Nogmaals een oproep om telkens na een 
bericht te bevestigen met op 2 te drukken.   Dit is zeker een goed resultaat met de voorbije 
vakantieperiode.   Het blijft de bedoeling dat er zoveel mogelijk leden deze berichten 
beluisteren, om alzo gepast te kunnen reageren.  Zeker wanneer de feiten zich afspelen 
binnen onze eigen zone.                                                                                                             
      

* 01/06: om 14u45: Inbraak bij bakkerij Coenen (voertuig: stationwagen met franse nummerplaat  

DR089EY) 

* 21/06 om 04u19: bonken op deur in de Reustraat 

* 26/06 om 10u13: Poging inbraak in de Oosterhovenstraat, uitkijken naar 2 voertuigen waarvan 

één met de volgende beschrijving: donker kleurige Ford break stationwagen DBZ290) 

* 25/08 om 22u26: 2 vreemde personen die zich verdacht gedroegen in de Stationstraat te 

Schulen. Vermoedelijk Roemenen (Oostblok ?).   

 



 

BIN - Laren is dringend op zoek naar extra kernleden 

De veiligheid van onze zone is niet alleen een zorg voor de politie, maar van iedere inwoner.  De 

alertheid, het melden van abnormale gedragingen of vaststellen (bv. vandalisme) van bepaalde 

feiten is onze plicht. Het is aan de politie om hier iets mee te doen.  Daarom roepen wij iedereen 

op, niet enkel de leden, om aandachtig te blijven en zo vlug mogelijk te melden aan de politie als 

men dit nodig acht.  Na een relatief rustige periode en met het vroeger donker worden mogen 

wij ons verwachten aan een periode waar onze alertheid van pas zal komen. 

Ook voor onze BIN-werking is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk creatief blijven in het 

verspreiden van informatie, tips, activiteiten en overleg.   

Heb je interesse om mee te werken aan de veiligheid van onze wijk (zone) dan ben je zeker 

welkom op ons maandelijks overleg met de politie.  Ons overleg gaat iedere 2de dinsdag van de 

maand door in de gilde zaal van Laren (behalve in juli en augustus).  Om onze BIN-werking levendig 

te houden,  hopen wij te mogen rekenen op enkele extra kernleden. 

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIGE BUURT 

3. Enkele resultaten van de politie West - Limburg: 

- Arrestatie op 08/08/15 van 3 Marokkanen in Halen: woning inbraken in Ham en Lommel, daders hadden de buit nog 
bij op het moment van de controle.   

- Diefstal in Herk-de -Stad in mei 2014 werd opgelost met DNA sporen, dader heeft bekend. 

- Diefstal in woning Lummen ( Broedersveld) en Halen  in april 2015: daders bekend (Roemenen), onderzoek door 
federale gerechtelijke politie Derdermonde. 

- Diefstallen in Lummen (Windmolenstr. , Altiora, ...) en school in Halen: daders gevat door gerechtelijke politie van 
Dendermonde (Roemeense dadersgroep). 

- Diefstallen mazout door 2 Poolse daders in februari 2015 te Herk-de-Stad: heterdaad en bekend. 

- Diefstallen van voertuigen BMW op carpoolparking te Lummen: dadergroepen de Nederlandse 'Kampen'.  
Onderzoek door gerechtelijke politie Limburg en lokale recherche Hasselt. 

- Diefstal voetbalkantine Meldert: 3 daders gevat en bekend 

- Diefstallen in warenhuizen (heel Limburg): 2 Franse daders bekend en uitgeleverd door Frankrijk. 

- Diefstal wisseltruck Herk-de-Stad op 23/04/15: daders gevat na achtervolging en hebben bekend. 

- Diefstal met braak op 29/06/15 in de Schalbroekstraat: dader gevat en bekend 

- Poging diefstal in woning te Herk-de-Stad op 25/08/15: Roemeense verdachte gevat, na verhoor vrijgelaten. 

- Diefstal woning OLV-straat op 01/06/15 te Lummen: na melding voertuig verdachte gevat in Wetteren.  
hoofdverdachte heeft bekend en onderzoek loopt nog. 

Vergeet niet te melden bij verdachte handelingen of abnormale situaties   101    



 

3. Inbraken en meldingen door de lokale politie. 

Meldingen binnen de zones Gestel en Linkhout. 

* 12/06: St. Lutgardisstraat  - diefstal met braak: 

Betreft braak op het tuinhuis hetgeen als atelier gebruikt wordt voor het maken van beelden door melder. Er werd 

ingebroken door een plexiglazen raam stuk te slaan, een schroefboormachine werd ontvreemd. Melder is student aan 

de kunstacademie in kasteel Meyland te Heusden-Zolder, Hier werd de dag voordien een beeld gestolen. Mogelijk 

hebben de feiten verband met elkaar. 

* 16/06: Rietstraat  - inbraak in woning: 

De bewoners lagen, op het tijdstip van de feiten, te slapen.  In de woning werden gsm-toestellen en huissleutels  

ontvreemd. Een bedrijfswagen wed gestolen. In de wagen lagen een laptop en een tablet.  Er is geen braakschade 

waar te nemen. 

* 16/06: Gestelstraat   -  verdachte handelingen: 

Meldster zag een persoon met brommer aan de hand een afgelegen weiland achter de woning oplopen.  

Meldster heeft de persoon aangesproken. Hij zou pech hebben met zijn bromfiets en is te voet op weg naar huis. Hij 

laat zijn bromfiets achter aan woning van meldster en zou deze later op de dag komen oppikken. Hij zou zich naar de 

bushalte begeven en zich richting huis begeven.  Hij geeft zijn naam en adres door aan de meldster.  

Meldster vertrouwt het niet en spreekt de ploeg aan. De ploeg doet nazicht van chassisnummer van de brommer maar 

deze blijkt niet gestolen.  Na een zoektocht wordt de persoon aangetroffen en gecontroleerd. Blijkt in orde. 

* 17/06: St. Sebastiaansstraat   -  verdacht persoon: 

Meldster zag een jongeman voorbij wandelen met een kap over zijn hoofd. Hij kwam het straatje t.h.v. de autostrade 

uitgewandeld en is het straatje van het vervallen schooltje opgegaan richting voetbalveld. Meldster is er niet gerust in. 

Persoon niet meer aangetroffen. 

* 23/06:  Helderstraat   -  verdachte gedragingen: 

De man van meldster is ‘s ochtends met de hond gaan wandelen. Wanneer de man aan het onverharde gedeelte van 

de Helderstraat komt, loopt zijn hond van hem weg. Hij volgt de hond en komt uit bij een open plek in het bos. 

Hij ziet daar een man snoeiafval op een hoop gooien. De hoop is groot. Het storten is blijkbaar al lang aan de gang. 

Melder vindt dit verdacht.  De man heeft geen verdere gegevens van kentekenplaat en merk voertuig. Hij kan ons enkel 

melden dat het een personenauto met aanhangwagen was.  Ter plaatse geen persoon meer aangetroffen. 

* 29/06:  Gestelstraat   -   verdachte gedragingen: 

Oproeper meldt dat er al 6 keer op enkele weken tijd een verdacht voertuig zich heeft gedraaid en geplaatst op de 

parking van de meubelwinkel  voor enkele minuten. De inzittenden van dit voertuig hadden interesse voor de 

omgeving. In het voertuig zaten steeds 3 mannen van vreemde origine , rond de 30 jaar, kaal geschoren. Nummerplaat 

van dit voertuig werd doorgegeven. Onderzoek loopt. 

* 22/06:  Oude Vinnestraat   -   diefstal uit voertuig: 

Betrokkene haar handtas werd uit de auto gestolen. De auto stond op haar oprit doch was niet afgesloten. Er zijn geen 

vermoedens nopens de daders. 

* 02/07:  Demerstraat   -  verdachte toestand: 



Oproeper meldt verdachte gedragingen aan het Schulensmeer. Uit  onderzoek bleek dat het een landbouwer betrof die 

nog laat bezig was met de oogst. 

* 04/07: Hulshoekstraat   -   verdachte toestand: 

Om 9u werd er aangebeld bij de melders. Ze hebben niemand aan de deur gezien. Even later stellen de melders vast 

dat er  op de kasseien van de inrit drie gele kruisjes en drie strepen getekend staan die er voordien niet waren. 

Uit onderzoek bleek het mysterie i.v.m. kruisjes en streepjes te gaan over een kasseilegger die zich van huis had vergist. 

De man moest drie huizen verder zijn. De tekens op de inrit dienden om aan te geven waar de kasseien moesten 

ingewassen worden. 

* 08/07:  Heidestraat   -   verdachte toestand: 

De meldster heeft camera's hangen en ziet aan de achterkant de woning een persoon lopen met een zaklamp. Ze 

vraagt politie ter plaatse omdat ze denkt te maken te hebben met een gluurder. De ploeg doet patrouille in de buurt 

maar kan geen verdacht persoon aantreffen. 

* 08/07:  Demerstraat   - diefstal: 

Er werd melding gemaakt van diefstal van een roeiboot en diefstal uit een andere roeiboot. Beide roeiboten lagen 

aangemeerd aan het Schulensmeer ter hoogte van Het Vloot.  Wanneer opstellers ter plaatse komen blijkt dat de 

gestolen boot reeds werd teruggevonden.  De boot werd teruggevonden aan de oever van het eilandje, gelegen in het 

midden van het Schulensmeer.  Vermoedelijk werd de boot losgesneden van de kade, gedurende de nacht gebruikt  en 

vervolgens achtergelaten waardoor de boot is afgedreven naar het eilandje.  Een tweede boot vertoonde  

beschadigingen. Onder het dekzeil stonden 4 stoelen, deze werden uit de boot genomen en in de andere boot 

geplaatst.   Er is geen idee nopens de daders. 

* 11/07:  Begijnenbroekstraat   -   verdacht voertuig: 

Volgens de melder staat er op locatie een mobilhome en 2 personenwagens. De melder zegt dat ze een maand geleden 

ingebroken hebben bij hem en hij vertrouwt de situatie niet. Het bleek echter om kampeerders te gaan. 

* 24/07: Linkhoutstraat   -   verdachte handelingen: 

Oproeper meldt persoon die ligt te slapen in een bushokje  langs de Linkhoutstraat te Lummen. De mensen van de 

ploeg wekken hem. De betrokkene vertelt dat hij aan het ronddolen is. Hij heeft de bus genomen en is uiteindelijk in 

Linkhout terecht gekomen. De betrokkene heeft geen geld en geen gsm op zak. Hij is reeds een 5-tal dagen aan het 

ronddolen. Hij zegt niet meer overeen te komen met zijn familie. Zijn intentie is verder rond te dolen. Op deze manier 

wil hij zijn leven terug op het juiste spoor brengen. We trachten hem duidelijk te maken dat hij op deze manier zijn 

leven niet meer op het juiste spoor zal krijgen en we reiken hem enkele oplossingen aan om terug op het juiste pad te 

komen. De betrokkene slaat echter alle aangereikte oplossingen in de wind. In overleg met betrokkene werd hij aan 

een station afgezet. 

* 26/07:  Hulshoekstraat   -   poging diefstal met braak: 

Voordeur van de woning werd geforceerd en stond open. Vermoedelijk zijnde daders niet binnen geweest. Geen 

vermoedens nopens de daders. 

* 18/08:  Linkhoutstraat   -   verdachte handelingen: 

Tegenover de woning staat een witte of gele Renault Kangoo, de nummerplaat kan melder niet lezen. De wagen staat 

voor de woning van de overburen maar dat is een leegstaand huis. Melder vermoedt dat er niemand in het voertuig zit 

en heeft geen idee over hoe lang het voertuig er al staat. Niets aangetroffen. 

* 22/08:  Boogbosstraat   -   verdachte handelingen: 



Melder hoort GSM’s afgaan bij hem in de tuin, hij vindt het maar verdacht en durft niet te gaan kijken.  Volgens de 

interventieploeg heeft dit mogelijk iets te maken met een jeugdbeweging die in de omgeving activiteiten hadden.. Er 

werden geen sporen van braak vastgesteld, noch werd er iets verdachts gezien. De melder werd gerustgesteld. 

* 26/08:  Hulshoekstraat   -   diefstal in woning: 

Vermoedelijk werd eerst het vliegenraam van het grote schuifraam achteraan verwijderd, echter geen braak zichtbaar. 

De braak werd gepleegd op een houten raam aan de voorzijde van de woning. De slaapkamer, badkamer en het bureel 

werden doorzocht. Voorlopig is er geen zicht op het nadeel. 

* 26/08:  Linkhoutstraat   -   poging diefstal in woning: 

Er werd braak gepleegd met schroevendraaier op het keukenraam achteraan de woning. Er werden sporen van een 

voetafdruk gevonden op de keukendeur.  Het venster en de deur waren langs de binnenzijde gebarricadeerd. Niets 

ontvreemd. 

* 30/08:  Beekstraat   -   verdachte handelingen: 

Er komt een melding binnen van personen die met 2 drones aan het vliegen zijn boven het natuurgebied aan de 

parking aan het Schulensmeer.  Er werd een patrouille uitgevoerd doch er werden geen personen met drones 

aangetroffen. 

* 30/08: Boogsbosstraat   -   verdachte handelingen: 

De melder hoort vreemde geluiden bij de buren, het betreft een gebonk en  gefluit.  De melder kan niet met zekerheid 

zeggen van welk huisnummer deze geluiden komen.  Normaal gezien is het altijd stil rond dit uur, maar door de 

combinatie van deze geluiden en de inbraken in de regio van de laatste weken vraagt de melder een ploeg ter plaatse. 

Niets aangetroffen. 

  

 


