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Binflash September 2016 
 

B.I.N. LAREN-LUMMEN 
Uitgever: Aloïs Van Grieken – St. Lambertusstraat 15 – Lummen  

E-mail: alois.van.grieken@telenet.be   Tel: 0496/751042 

 

Herfst: het wordt vroeger donker, vaak nog voor u thuis 

bent, het slechte weer zorgt voor intensere natuurgeluiden 

(regen, wind die door de bomen waait), buren komen 

minder op straat… Nu de winter in aantocht is, breekt een 

periode aan waarin uw woning, meer nog dan anders, het 

mikpunt van inbrekers kan zijn. Duisternis, natuurgeluiden, 

verminderde sociale controle, allemaal factoren die het 

inbrekers gemakkelijker maken om hun "slag" te slaan. 

Evenveel redenen om dubbel zo waakzaam te zijn. 

 

Ontbijtdag 16 oktober 2016. 

 

Zondag 16 oktober (08u00-11u00) is er onze jaarlijkse 

ontbijtdag. Een warme oproep voor dit gezellig samenzijn 

op een zondagmorgen. 

Mogen wij u vragen om de inschrijvingskaarten (met 

het geld) zoveel mogelijk binnen te brengen bij één 

van de kernleden. De inschrijvingen worden verwacht 

voor 11 oktober. 

Wij hopen opnieuw te rekenen op een grote opkomst. 

 

Geplande 

evenementen 

16-10-2016 

Ontbijtdag BIN Laren 

27-10-2016 

Inbraakpreventieavond 

ism alle bin’s van lummen, 

de gemeente en de 

politie LRH 

Meer info over deze 

evenementen in deze 

binflash. 

 

 

Wijziging e-mail / 

telefoonnummer 

 

Mogen wij U vriendelijk 

vragen om iedere 

wijziging van uw e-
mailadres en/of uw 
telefoonnummer aan ons 

door te geven zodat we 
U de berichten van BIN 
Laren kunnen blijven 

bezorgen! 
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1DagNiet 

 

Fietsgravering en preventiedienst op wekelijkse zaterdagmarkt 

 
 

Op zaterdag 15 oktober is er op de wekelijkse 
markt in de voormiddag een fietsgravering. 

 
Op zaterdag 22 oktober is er tijdens de 
zaterdagmarkt een stand van de preventiedienst 

van onze politiezone aanwezig. 
 
 

 

 

 

BIN-berichten van juni, juli en augustus 2016 

Meldigen via de BIN-foon: Beide meldingen werden niet doorgestuurd gezien het 

nachtelijk uur en buiten de zone. 

- 22/06/16: Inbraak Molemstraat 

- 26/06/16: Diefstal Kraaibergstraat 
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Veilig verwarmen 

Een goede verwarming is uiterst belangrijk en zorgt voor een gezellig en goed gevoel. 
Draag er echter zorg voor dat uw verwarming ook veilig is. De gulden stelregel is dat u de 

natuurlijke ventilatie van het lokaal niet mag belemmeren. Stop dus nooit de kieren van 
deuren en ramen dicht. Heel vaak kunt u de veiligheid met enkele eenvoudige 
voorzorgsmaatregelen verhogen. Daarom enkele tips... 

1. Open haarden 
• Gebruik nooit benzine of een ander ontvlambaar product om het vuur aan te 

steken. 
• Verlaat nooit het vuur zolang het niet volledig gedoofd is. Gloeiende houtskool kan 

nog altijd opnieuw aangewakkerd worden, bijvoorbeeld door een windstoot in de 
schoorsteen, en is dus ook zeer gevaarlijk. 

• Plaats een haardscherm voor het vuur. Zelfs als er geen vlammen zijn, kan de 
warmtestraling gordijnen en wandbekleding op meer dan een meter afstand doen 
ontvlammen. Let er ook op dat de meubels en tapijten op een veilige afstand van 

het vuur staan. 
• Laat nooit kinderen alleen in een kamer waar de open haar brandt. 

2. Kachels met steenkool, hout of stookolie 

• Plaats de kachel op een onbrandbare vloer of sokkel (tot minimum 50 cm rond het 
toestel). 

• De buis die de kachel met de schoorsteen verbindt, moet hermetisch gesloten zijn 
en mag in geen geval in contact komen met brandbare stoffen. Isoleer heel goed 

de doorvoering in plafonds en 'valse plafonds'. 
• Giet de as steeds in een metalen bak wanneer u de asla schoonmaakt. 

3. Schoorsteen 

U moet de schoorsteen ELK JAAR LATEN VEGEN. Voor installatie met centrale verwarming 
die werken op vloeibare of vaste brandstoffen is dit verplicht. Doe daarvoor een beroep 
op een bevoegd schoorsteenveger: hij zal u een attest afleveren. 

Om warmteverlies te voorkomen moet de schoorsteen goed geïsoleerds zijn. Bovendien 
moet de schoorsteen hermetisch dicht zijn zodat er geen vonken of verbrandingsgassen 
door de spleten kunnen ontsnappen. 

4. Centrale verwarming 
• Plaats de verwarmingsketel in een goed geïsoleerd en verlucht lokaal. 
• Laat de installatie regelmatig onderhouden door een bekwaam technicus. 
• Plaats geen brandbare producten in dit lokaal: gebruik de stookruimte niet als 

berghok of als knutselruimte. 
• Droog nooit je was (kleding, lakens,...) in deze ruimte, net deze zijn zéér licht 

ontvlambaar! 

Voor de centrale verwarming met stookolie is de jaarlijkse reiniging van de schoorsteen 
en van de installatie (brander) sinds 1978 wettelijk verplicht! 

5. Verwarming met LPG 
LPG is zwaarder dan lucht. U mag de verwarmingsketel dus niet in een kelderverdieping 
plaatsen. Voorzie ook voldoende verluchting onderaan in het lokaal. 
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6. Verwarming met aardgas 
Aardgas is lichter dan lucht. Hier moet u het lokaal ventileren door een verluchting 
bovenaan. 

Aardgas is zeer ontplofbaar indien het vermengd wordt met lucht. Indien u een gaslek 

vermoedt, moet u elke vlam of vonk absoluut vermijden. 
Als u gas ruikt, 

Blijf dan vooral van de elektrische schakelaar af! 

Neem de telefoon NIET op! 

Open onmiddellijk deuren en ramen. 

Sluit de gastoevoer af door de kraan dicht te draaien (van de gasmeter of -fles) 
 

7. Elektrische verwarming 

Belangrijk is dat uw installatie goed functioneert. Begin dus niet zelf te knutselen maar laat 
uw installatie plaatsen en onderhouden door een bekwame vakman. Herstel nooit 
zekeringen met behulp van draden, maar vervang ze. 

8. Bijverwarming 
Bijverwarmingstoestellen met aardgas of LPG houden twee risico's in: brand en 

vergiftiging. 
Door deze richtlijnen strikt na te volgen neemt u geen onverantwoorde risico's: 

• plaats het toestel nooit in de nabijheid van brandbare stoffen 
• zorg ervoor dat het toestel stevig staat 
• dek het toestel NOOIT af 

• zorg voor een goede ventilatie van het lokaal 
• laat kinderen nooit alleen in het lokaal waarin het toestel zich bevindt 
• controleer bij elektrische toestellen of het vermogen niet groter is dan dat van de 

zekeringen 
• plaats geen elektrische toestellen in de nabijheid van het bad of de douche. 

(bron: seniorennet.be) 

 

Oproep extra kernleden 

Wij zijn DRINGEND op zoek naar extra kernleden om de 

goede werking van BIN Laren te blijven garanderen! 

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 11 oktober.  

Tot dan! 

 



   

Binflash BIN Laren September 2016  Pagina 5 van 7 
   

 

Inbraken – meldingen door de politie 

Laren 

10/07/2016 Bergstraat Verdacht 

persoon 
03u16: lid van het BIN meldt 2 

verdachte personen (2 mannen van 
+- 30j waarvan 1 persoon witte 
sportschoenen draagt) dewelke bij de 

buren aan het raam naar binnen aan 
het kijken zijn.  Deze personen werden 
eerder ook nog opgemerkt. 

Gevolg: interventieploeg heeft de 
personen niet meer kunnen 

aantreffen 

08/08/2016 St-Ferdinand 

straat 

Diefstal  
Tussen 02u15 en 04u37:  

Melding diefstal van de 2 nummer-

platen van een voertuig 

Gevolg: proces-verbaal werd 

opgesteld => verdachte onbekend 

11/08/2016 St-Ferdinand 

straat 

Diefstal Melding diefstal van een croque-

monsieurmachine en een soepketel 

uit de sporthal St-Ferdinand 

De diefstal vond plaats tussen 

06.08.2016 21u en 11/08/2016 14u06. Er 

zijn geen braaksporen. 

Gevolg: proces-verbaal werd 

opgesteld => verdachte onbekend 

31/08/2016 Bergstraat  Hangjongeren 
20u52: Melding van hangjongeren die 
met brommers op het voetbalterrein 

rondrijden 

Gevolg: interventieploeg is ter plaatse 

gegaan doch heeft niemand meer 
aangetroffen 

Linkhout 

26/07/2016 Linkhoutstraat Diefstal 

voertuig 

Melding van diefstal van een 

voertuig. De diefstal vond plaats 

tussen 02u en 05u.  De auto stond 

geparkeerd op de oprit. De 

achterdeur van de garage werd 

opengebroken .  De autosleutel werd 
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uit een rieten mandje gehaald dat in 

een rek in de garage stond.  Buiten 

het voertuig niets anders gestolen.  

Gevolg: proces-verbaal werd 

opgesteld => verdachte onbekend 

29/07/2016 Zwarte 

Brugstraat 

Diefstal 

voertuig 
Diefstal voertuig: op de parking aan het 
Schulensmeer werd een voertuig 

gestolen ondanks dat er een wielklem 
op het voertuig hing. 

Gevolg: proces-verbaal werd 

opgesteld => verdachte onbekend 

11/08/2016 Hulshoekstraat Verdacht 

voertuig 
08u50: Melding verdacht voertuig en 

verdachte handelingen. Melder brengt 
ter kennis dat een kleine vrachtwagen 
met Nederlandse nummerplaten door 

Linkhout aan het rijden is en dat de 
personen ijzer uit de bakken, die klaar 
staan voor de gemeentelijke ophaling 

van ijzer, aan het nemen zijn.  

Gevolg: de wijkagent was na 5 min ter 

plaatse en heeft een patrouille 
uitgevoerd. Hij heeft echter niemand 
meer kunnen aantreffen. De 

interventieploeg heeft eveneens 
patrouille uitgevoerd doch heeft ook 
niemand meer aangetroffen. 

Naast voorgaande meldingen zijn er in de maanden juli en augustus nog 31 

meldingen geweest in de rest van Lummen met betrekking tot verdachte 
personen/handelingen. Daarnaast werden ook nog volgende feiten vastgesteld in de 
rest van Lummen: 

1 inbraak in een woning 

1 diefstal van een voertuig 

2 fietsdiefstallen 

1 diefstal uit een voertuig 

 1 diefstal van nummerplaten 

1 diefstal van tuinmeubelen 
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Met DANK aan onze sponsors! 

   

   

   

   

 


