Binflash februari 2016

B.I.N. LAREN-LUMMEN
Uitgever: Aloïs Van Grieken – St. Lambertusstraat 15 – Lummen
E-mail: alois.van.grieken@telenet.be Tel: 0496/751042
Beste Binleden,

Een nieuw jaar, een nieuwe opmaak, een nieuwe
politiezone, kortom heel wat veranderingen die we in deze
nieuwsbrief kort trachten toe te lichten.
Wij wensen jullie veel leesplezier en horen graag jullie
opmerkingen over de vernieuwde binflash.

De Nieuwe Politiezone

Een nieuwe politiezone vanaf 1 januari 2016:
LRH = Limburg Regio Hoofdstad

Dit is een fusie tussen de politiezone Hazodi (Hasselt, Zonhoven,
Diepenbeek) en West-Limburg (Halen, Herk-de-stad, Lummen),
met als doel de veiligheid en leefbaarheid nog efficiënter
aanpakken in alle gemeenten:
- door meer verkeerscontrole

- gespecialiseerde teams kunnen korter op de bal spelen
bij bepaalde fenomenen zoals woninginbraken en
overlast
- een extra dienst burenbemiddeling en dierenpolitie

Er verandert als inwoner van Lummen niets, d.w.z. dat de
wijkinspecteur dezelfde blijft en dat men bij dringende gevallen
steeds terecht kan op het noodnummer 101.
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Geplande
evenementen
16-10-2016

Ontbijtdag BIN Laren

Lidgeld 2016

Mogen wij U vriendelijk
vragen om 3 Euro lidgeld
voor 2016 te betalen via
overschrijving op volgend
rekeningnummer BE697512-0065-8078 met
vermelding van “lidgeld
2016”. Alvast bedankt!

Oproep extra
kernleden

Heeft u interesse om onze
kerngroep te versterken,
kom dan vrijblijvend langs
iedere 2de dinsdag van de
maand (behalve Juli en
Augustus) om 20u00 in de
gildezaal van Laren.
Volgende vergadering gaat
door op dinsdag 8 maart.
Tot dan!
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Contactinformatie politie:

Openingsuren wijkkantoor in het gemeentehuis:
maandag:
13u - 20u
Dinsdag:
09u - 12u
Woensdag:
09u - 12u / 13u - 16u
Donderdag:
09u - 12u / 13u - 16u
Vrijdag:
09u - 12u
Tel. wijkkantoor Lummen: 013/61.99.55
E-mail: lummen@politielrh.be

Meer informatie terug te vinden op de website van de politie
www.politielrh.be

Wat doen tegen autodiefstallen of inbraak in
auto’s?
Problematiek:
Een diefstal van of uit uw wagen kan voor heel wat

problemen zorgen. Onvoorziene kosten, administratieve

rompslomp, tijdverlies en een naar gevoel zijn maar enkele
van de gevolgen die een dergelijke diefstal kan

teweegbrengen. Iedereen zal het er mee eens zijn dat we

dergelijke dingen beter voorkomen dan genezen, maar vaak
zijn de mensen gewoon niet op de hoogte van de

eenvoudige maatregelen die ze kunnen nemen. En dan
hebben we het niet alleen over dure alarminstallaties.
Preventietips:




Sluit wanneer u rijdt, tijdelijk de portieren langs de

binnenkant om te beletten dat iemand in uw wagen
binnendringt terwijl u bv. aan een stoplicht wacht.

Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een
andere veilige plaats. Kies in ieder geval voor een niet
afgelegen en goed verlichte parkeerplaats.



Draai bij het parkeren de wielen altijd in de richting van het



Vergeet voor u de wagen verlaat niet het stuurslot in te

voetpad.

schakelen. Dit is een gemakkelijke en efficiënte maatregel
tegen diefstal.
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Nuttige
telefoonnummers
Antigifcentrum
070/245 245

Awel (jongerentelefoon)
102
Brandweer
112

Card Stop
070/344 344
Child Focus
116000

De drugslijn
078/15 10 20

Doc Stop
00800 2123 2123

Dringende medische hulp
112

Meldpunt misbruik, geweld
en kindermishandeling
1712
Politiehulp
101

Tele-onthaal
106

Vertouwenscentrum
kindermishandeling
0800/970 79 (gratis)
Zelfmoordlijn
1813
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Laat nooit sleutels in het contact van de wagen zitten, zelfs niet voor een korte periode.

Verstop ook nooit een reservesleutel op een “geheime” plaats in het voertuig, zoals onder
een zetel of achter een licht.



Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af: vergeet naast de portieren ook niet de ramen, het



Als u de wagen verlaat, neem dan zoveel mogelijk uw boorddocumenten mee. Neem in



Neem altijd uw waardevolle voorwerpen (GPS, laptop, handtassen, jassen,

open dak en het kofferdeksel goed te sluiten.

geval van een langere afwezigheid systematisch deze voorzorg.

fototoestellen,…) mee. Zijn deze voorwerpen echter te omvangrijk, berg ze dan op in de

koffer van uw wagen op het moment van vertrek. Zo brengt u niemand op het idee in uw
wagen in te breken.



Laat nooit geld of betaalkaarten achter in uw wagen. Laat uw handschoenkastje open



Schenk ook aandacht aan de buitenkant van de wagen: plaats een afsluitbare

zodat het voor eventuele dieven duidelijk is dat er geen waardevolle voorwerpen zijn.

schroefdop op de benzinetank, schuif uw antennen in, gebruik afsluitbare systemen om uw
goederen op het bagagerek te vervoeren, enz.

Wat Nu gedaan?

Mocht u toch nog slachtoffer van autodiefstal worden, neem dan volgende raadgevingen
in acht.




Verwittig onmiddellijk de politiediensten.

Zorg voor kopies van je autopapieren en bewaar deze thuis. Doe dit onmiddellijk bij de
aankoop van het voertuig.

Noteer de specifieke kenmerken van jouw wagen op een signaleringsfiche (opvallende

stickers, schade, enz.). Deze documenten en informatie kunnen bij een eventuele diefstal
de politiediensten helpen bij het terugvinden en bij een correcte identificatie van je



voertuig.

Tracht eventuele getuigen ter plaatse te houden of vraag hun naam en adres.

BIN-berichten van december 2015 en januari 2016
-

December geen berichten
04/01/2016:
Inbraak Ringlaan, geen verdere gegevens
26/01/2016:
Verschillende meldingen van inbraken in
tuinhuisjes, auto’s en bestelwagens 
alles goed afsluiten en geen
waardevolle voorwerpen achterlaten!

Percentage van bevestiging berichten: ongeveer 70 %
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Inbraken – meldingen door de politie
Laren

08/12/2015

08/01/2016

Verdacht
persoon

Mellaerstraat

Diefstal in
woning

11u15: Man met pet, bril, donker broek en
zwarte joggingsvestje loopt rond in de straat.
Melder had hem nog nooit gezien. De man is
ongeveer 1m65 , slank en droeg sportschoenen. Persoon werd daarna niet meer
aangetroffen

Verdacht voertuig met 3 donkere mannen zijn
naar leegstaande boerderij gegaan. Meldster
en haar man waren in de weide en hoorden

gekraak, nadien zijn de 3 teruggelopen naar
wagen en in hoge snelheid richting Meldert
gereden. Voertuig is een oud model

Mercedes, licht van kleur. Braak via zijraam,
21/01/2016

23/01/2016

Gestel

07/12/2015

Larenstraat

Hoogstraat

Verdacht
voertuig

Diefstal van
voertuig

er werd niets ontvreemd.

10u40: witte berlingo rijdt langer door de wijk
en vervolgens in de St. Ferdinandstraat.

Buurtpatrouille heeft geen voertuig meer
aangetroffen.

In het voertuig lagen persoonlijk voorwerpen.
Het gestolen voertuig werd op 24.01.2016 om
02:30 uur aangetroffen in Polen door de
Poolse politiediensten.

Sint-

Verdacht

Lutgardisstraat voertuig

Verdachte auto met gedoofde lichten thv de
woning. Er zat één persoon in. Staat aan een

woning van een bejaard koppel. Het ging om
een kleine donkere auto die met gedoofde
lichten wegreed. Voertuig niet meer

27/12/2015

Gestelstraat

Poging tot

aangetroffen.

Onbekenden hebben getracht een raam aan

woninginbraak straatzijde open te breken. Daders slaagden
niet in hun opzet en zijn vertrokken.

Braakschade aan een houten raam.

Linkhout

07/11/2015 Linkhoutstraat Verdacht
persoon

16u29: man met zwarte pilotenvest, zwarte

muts, handschoenen in de broekzak, hangt

daar al een kwartier rond in de buurt, melder
is lid van BIN-Linkhout. Bin werd opgestart. Bij

het aankomen van de politie was er niemand
meer te vinden.
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Lummen

26/12/2015

Ringlaan

Inbraak

appartement

Tussen 11:30 en 11:45 uur: twee onbekende

jonge personen, man en vrouw, hebben zich
een toegang verschaft tot de

gemeenschappelijke ruimten van het

appartement. Door manipuleren van het slot
(afbreken cilinder) werd de deur

opengebroken. Appartement is volledig

doorzocht maar er werd niets ontvreemd. Een
tweede appartement, dat niet afgesloten

was, werd ook geopend en doorzocht. Hier
werden geld en juwelen ontvreemd. De

daders zijn gevlucht in ongekende richting ,

Evaluatie 2015, het jaar in cijfers

met een onbekend voertuig.

Aantal meldingen via Enoxus: (opmerking: CIC = 101)

Overzicht van meldingen van de laatste 5 jaar:
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Plaats van de melding over de laatste 5 jaar:

Aard van de melding:

Er werden 2 meldingen vanuit CIC
(101) niet doorgestuurd, met als
reden: te ver buiten de zone en
nachtelijk uur of een onduidelijk
bericht.

Aard van de meldingen voor de laatste 5 jaar:

Binflash BIN Laren februari 2016

Pagina 6 van 9

Overzicht melding tijdstip van de dag:

Overzicht meldingen periode van het jaar:

Overzicht meldingen periode van het jaar van de laatste 5 jaar:
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Over een periode van 5 jaar bekeken stellen we vast dat juli, augustus en september zeer
rustige maanden zijn:

Het gemiddelde van onze BIN-leden die de telefoon beantwoord hebben. Deze bevestigingen
gebeurden gemiddeld over alle meldingen binnen de 7 minuten.
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Met DANK aan onze sponsors!
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