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Beste leden van uw BuurtInformatieNetwerk, 
 
De BIN-FLASH is vernieuwd.  Niet meteen qua uitzicht maar wel wat de inhoud betreft. 
Lummen is ondertussen 5 BIN’s rijk en we hebben besloten om de krachten te bundelen. Vanaf nu 
publiceren Laren, Gestel, Linkhout, Schalbroek en Geneiken samen in één en dezelfde BIN-FLASH. 
Tijdens een vergadering van de coördinatoren, samen met de politie en de burgemeester, is besloten 
om de BIN-Flash uniform te maken en te verspreiden bij de leden van de 5 buurtinformatienetwerken. 
De informatie die we van de politie ontvangen, de preventieartikelen en de mededelingen van de 
Federale Overheid qua inbraakpreventie en veiligheid is eigenlijk voor ieder BIN identiek.  Dat is een 
goede reden om vanaf deze uitgave “alles-in-één” te communiceren. 
De informatie die elk afzonderlijk BIN voor zijn deelgemeente of gehucht wil doorgeven, komt op een 
apart deel van de BIN-FLASH en daarmee vernemen we ook nog eens iets van onze buren... 
    
De herfst is begonnen en wees maar zeker, inbrekers zijn al voorbereid om in de donkere maanden hun 
slag te slaan. Er wordt trouwens al redelijk wat ingebroken of op zijn minst pogingen ondernomen, dus 
hoog tijd om belangrijke tips te vermelden om de inbrekers sneller af te zijn. 
 
Als lid van het buurtinformatienetwerk bewijs je je gemeente een grote dienst door altijd alert te zijn. 
Wanneer u met de wagen rijdt, kan u tijdens de rit de buurt in de gaten houden.  Wandelt u met 
de hond, overzie dan ook even of er geen ongewone dingen te zien zijn op uw wandelweg en kijk 
’s avonds ook eens extra door het raam om te checken of alles ok is in de buurt.  Mogelijk ziet u  
verdachte dingen en die meld u dan best meteen aan de politie (bel 101). 
 
Mocht u zelf nuttige informatie hebben voor ons of een goed idee om de BIN-werking te verbeteren, dan 
mag u dat aan ons melden.  Bel even of stuur uw bericht naar de coördinator van uw gebied. Verder in 
dit blad vindt je de lijst van alle coördinatoren. 
 
 
Veel leesplezier en een fijne vakantie !  
 
Namens de coördinatoren van de BIN’s 
en de lokale Politie LRH, regio Lummen.  
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OVERZICHT 101 MELDINGEN 07-10 / 2017 
JULI 
03.07.2017 om 17.25u St.-Annastraat  
Verdacht voertuig. Een personenauto Mercedes E200 reed zeer  
langzaam door de straat. Meerdere personen in het voertuig.  
Gevolg: Patrouille heeft het voertuig niet meer aangetroffen. De  
nummerplaat van het voertuig werd opgevraagd. Uit de opvraging en  
verdere controle blijkt dat er niets abnormaal aan de hand was. 
 
16.07.2017 om 13.44u Mangelbeekstraat 
Diefstal nummerplaat - Op boven vernoemde datum en uur werd de originele nummerplaat van een voertuig 
BMW gestolen. Gevolg: aangifte werd genoteerd. Hieruit blijkt dat de nummerplaat te Diepenbeek gestolen 
werd. 
 
20.07.2017 om 12.04u Hemelrijkstraat 
Verdachte gedragingen - Ter plaatse staan twee bestelwagens. De melder denkt dat er honden verkocht worden. 
Gevolg: voertuigen niet meer ter plaatse en werd er bijgevolg geen ploeg gestuurd 
 
24.07.2017 om 23.45u Beukeboomstraat 
Verdacht persoon - Een man is op de deur komen kloppen. De man is verward, een beetje bebloed en vraagt een 
taxi. Man zit op een bankje in de buurt en wil op een gegeven moment gaan lopen. Betrokkene heeft precies ook 
een wonde in de hals mogelijk afkomstig van een veiligheidsgordel. Gevolg: Ploeg onderschept de man. Hij bleek 
betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval op de Meldertsebaan. Proces-verbaal werd opgesteld. 
 
25.07.2017 om 06.12u Hoogstraat 
Poging inbraak in woning - Melding van een poging inbraak van een leegstaande woning. Braaksporen zichtbaar 
doch geen aanwijzingen dat de daders binnen zijn geweest. Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld 
 
27.07.2017 datum aangifte => feiten tussen 20.07.17 17u en 24.07.17 09u 
Diefstal gocart - Melding ten burele van diefstal van een gocart. Omheiningsdraad werd omhoog geduwd. Gevolg: 
proces-verbaal werd opgesteld ten laste van onbekende(n) 
   
Rest van Lummen (maand juli) 
1 diefstal uit voertuig 
1 inbraak in woning 
1 inbraak in recreatiegebouw 
1 diefstal bankkaarten met "shoulder surfing". Achteraf werd geld met de bankkaart afgehaald. 
6 meldingen van verdachte personen/ voertuigen 

 

 

POLITIERUBRIEK 

 



  AUGUSTUS 
01.08.2017 om 08.27u Gestelstraat - Verdacht persoon. Melding van een verdacht persoon die zich met de fiets 
verplaatst. Fietser stopt op de oprit van diverse woningen. Beschrijving persoon: allochtone afkomst, +- 25jaar 
oud. Gevolg: Patrouille door  de interventieploeg levert niets op. Fietser werd niet meer aangetroffen. 
 

02.08.2017 om 11.01u Goeslaerstraat - Verdacht persoon. Melding van een verdacht persoon  
die zich met een bromfiets verplaatste. Verdachte wilde kaarten verkopen voor eerste hulp bij  
ongevallen. De verkoper ging niet bij de andere buren kaarten verkopen en om die reden vond de  
melder het verdacht. Beschrijving: 40-45 jaar oud, drager van een hoedje, kort zwart lederen 
jasje, hemd, sprak Nederlands. Gevolg: Patrouille heeft de persoon niet meer aangetroffen 

 
07.08.2017 tussen 04.08.2017 18u en 07.08.2017 05.55u Europaweg - inbraak in bedrijfsgebouw. 
Melding in bedrijfsgebouw waar meerdere goederen alsook reservesleutels van voertuigen gestolen werden 
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld en het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse gekomen 
voor sporenonderzoek. 
 
09.08.2017 om 07.50u Charles Wellensstraat - Verdacht persoon. Een verdacht persoon "zigeunersvrouw" , 25 à 
30 jaar oud reed met de fiets door de straat. Is niet meer in de buurt. Gevolg: dooorgegeven aan wijkagent. 
Controle is negatief. 
 
09.08.2017 om 23.44u Fazantenstraat - Verdachte toestand. Melding van een persoon die met de zaklamp in de 
tuin schijnt. Gevolg: Rondgang en patrouille zijn  negatief. Even voordien heeft de politieploeg het zoeklicht van 
het politievoertuig  gebruikt in de Fazantenstraat om een geparkeerd voertuig te bekijken. Mogelijk heeft de 
melder het zoeklicht van het politievoertuig gezien. 
 
14.08.2017 om 11.46u Veldstraat - Poging inbraak in woning. Melding van een poging tot inbraak in een woning. 
Er werd getracht het kelderraam te forceren. Het raam werd beschadigd doch de dader(s) is/zijn de woning niet 
binnen geraakt. Gevolg: vaststellingen werden verricht en proces-verbaal werd opgesteld 
 
17.08.2017 om 16.44u Hamelstraat - Inbraak in woning. Melding van inbraak in een woning. Voordeur werd 
geforceerd. Geld en juwelen werden gestolen. Gevolg: vaststellingen werden verricht en proces-verbaal werd 
opgesteld 
 
25.08.2017 20u - 26.08.2017 05.29u Linkhoutstraat- Inbraak in jeugdlokaal. Inkomdeur werd geforceerd. Er 
werden vaten bier en gereedschap gestolen. Gevolg: vaststellingen werden verricht en proces-verbaal werd 
opgesteld 
 
26.08.2017 om 13.23u Zes septemberstraat - Verdachte toestand. 
Melding van een verdacht voertuig van blauwe kleur, sportmodel en  met Nederlandse nummerplaat Inzittenden 
(3)  spraken Engels. 1 persoon heeft aangebeld en is ook aan de achterzijde van de woning gaan kijken. De man 
meldde dat hij kwam om de ramen te verven.  Zijn verder gereden. Melding 10 minuten na de feiten. 
Gevolg: Patrouille heeft het voertuig niet meer aangetroffen  
 
29.08.2017 om 13.49 Toekomststraat - Poging inbraak in woning. 
Melding van een poging inbraak in een woning. Braaksporen aan de voordeur. 
Gevolg: vaststellingen werden verricht en proces-verbaal werd opgesteld 
 
Rest van Lummen augustus 2017 
3 diefstallen uit tuinhuizen (voornamelijk fietsen) 
3 inbraken/ pogingen in woningen 
1 inbraak in een bedrijf 
1 inbraak in gebouw van jeugdvereniging 
1 fietsdiefstal 
12 meldingen van verdachte personen/ voertuigen 
 

 

 



  
SEPTEMBER 
 
07.09.2017 om 14u Beggerdestraat - Verdachte toestand. Melding van een verdacht persoon die een folder bij 
de buurvrouw in de brievenbus stak. De verdachte liet een legitimatiebewijs zien aan de buurvrouw. Gevolg: uit 
verder onderzoek blijkt de verdachte een medewerker te zijn van het Agentschap Informatie Vlaanderen. 
 
07.09.2017 om 22.52u Dikke Eikstraat - Verdacht voertuig. Melding van verdachte toestand waarbij een witte 
personenauto met draaiende motor op de oprit stond. De buurman heeft de 2 inzittenden aangesproken die 
hem in het Engels antwoordden dat zij het gsm-signaal aan het testen waren. Ze zijn dan richting Lummen-
centrum vertrokken. Gevolg: patrouille heeft niets opgeleverd 
 
09.09.2017 om 17.14u Mangelbeekstraat - Verdachte toestand.  Verdacht voertuig Peugeot bestelwagen 
(donkerkleurig). De bestuurder laat een drone vliegen boven de woningen. Gevolg: BIN werd opgestart. Verder 
blijkt dat er niets aan de hand is. De persoon had een professionele opdracht in de straat. 
 
15.09.2017 om 00.39u Mangelbeekstraat - Verdacht persoon. Melding van een verdacht persoon die zich 
verplaatst met een motorfiets. Nummerplaat niet gekend. Bestuurder was drager van een rugzak. Gevolg: 
patrouille uitgevoerd. 1 persoon gecontroleerd en gefouilleerd. Betrof bewoner uit de buurt.  
 
17.09.2017 21.30u - 18.09.2017 07u Larenstraat - Poging inbraak in voertuig. Melding van een poging inbraak in 
een voertuig lichte vracht. Het slot aan de achterdeur werd geforceerd. Gevolg: vaststellingen werden verricht 
en proces-verbaal werd opgesteld 
 
19.09.2017 om 21.20u Bergstraat - Melding van een verdacht voertuig Ford Focus. Gevolg: patrouille heeft het 
voertuig aangetroffen. Controle werd uitgevoerd => niets aan de hand 
 
22.09.2017 20u - 23.09.2017 08u Linkhoutstraat - Diefstal op bouwwerf. Kruiwagens en bouwmateriaal werden 
gestolen. Gevolg: vaststellingen werden verricht en proces-verbaal werd opgesteld 
 
September 2017 Rest van Lummen 
4 diefstallen uit voertuigen (lichte vracht => gereedschap) 
1 fietsdiefstal 
2 inbraken in woningen 
11 meldingen van verdachte personen/voertuigen 
 

OKTOBER 
29.09.2017 22u - 02.10.2017 13.30 Dikke Eikstraat - Verdacht voertuig. Melding van een zilverkleurige BMW, 
nummerplaat werd doorgegeven staat al enkele dagen t.h.v. het kruispunt met de  Ruiterstraat.  
Gevolg: eigenaar is een inwoner van Lummen. Er werd getracht betrokkene te bereiken. Enkele dagen later was 
het voertuig weg. Mogelijk had het voertuig een defect. 
 
03.10.2017 11.53u Schalbroekstraat- verdacht voertuig. Melding van een verdacht voertuig met Nederlandse 
nummerplaat dat in verband werd gebracht met een inbraak in de Opworpstraat (BIN-bericht).  
Gevolg: nummerplaat kwam niet overeen met deze van het voertuig in de Opworpstraat 
 
03.10.2017 17.40u Donderbosstraat -Uit een koelcel werden  
ongeveer 1000 blikjes Red-Bull gestolen. Gevolg: vaststellingen  
werden verricht en proces-verbaal werd opgesteld 

 

 



  

03.10.2017 23u - 04.10.2017 10u Mangelbeekstraat - Poging inbraak in woning. In de woning werd getracht in 
te breken. Daders zijn niet binnen geraakt. Gevolg: vaststellingen werden verricht en proces-verbaal werd 
opgesteld 
 

07.10.2017 02.49u Hoogveldstraat - Verdachte toestand. Melding van jongeren aanwezig in de speeltuin. 
Gezien het late uur vindt melder dit verdacht. Gevolg: politieploeg heeft de jongeren niet meer aangetroffen 
 

08.10.2017 17.30u - 09.10.2017 08u Kerkevennestraat - Diefstal op bouwwerf. Er werd een grote hoeveelheid 
bouwmaterialen gestolen op de bouwwerf. Gevolg: vaststellingen werden verricht en proces-verbaal werd 
opgesteld 
 

11.10.2017 om 16.11u Dikke Eikstraat - Verdachte toestand. Melding van 2 voertuigen voor de woning van 
oproeper. 1 voertuig vermoedelijk in panne. Op het moment dat ze oproeper zagen, zijn ze snel weggereden. 
Gevolg: ploegen bezet en kon er geen ploeg binnen een redelijke termijn ter plaatse gaan. Aangezien de 
nummerplaten werden genoteerd + foto's , werd er verder onderzoek gedaan door de wijkpost van Lummen.  1 
van de personen op de foto's werd formeel herkend als een gewezen inwoner van Lummen dewelke nu te Herk-
de-Stad woont. Persoon is niet gekend in de negatieve zin. Voertuig stond dan waarschijnlijk echt in panne. 
 

13.10.201 om 19.54u Dikke Eikstraat -Verdachte toestand. Meldster krijgt oproep van het nummer 089/430125. 
Meerdere mensen klagen dat ze oproepen krijgen van dit nummer. 
Gevolg: Er is tot nu toe geen misdrijf gepleegd en kunnen we dus ook geen gerechtelijk onderzoek opstarten. Uit 
contactname met onze recherche blijkt immers dat met de gegevens die we hebben een onderzoeksrechter 
geen bevel gaat uitvaardigen om de houder van het nummer te achterhalen. Meerdere gezinnen in Lummen en 
elders werden reeds gecontacteerd door dit nummer  en waarbij in sommige gevallen  aangeboden wordt om 
een alarmsysteem te verkopen. Dit lijkt op de werking van een callcenter dat in opdracht van een 
beveiligingsfirma werkt. Het vervelende is dat men het nummer 089/ 430125 niet kan terugbellen en niet op te 
zoeken is via de witte gids. Dit is niet abnormaal. We hebben een beveiligingsfirma uit Genk gecontacteerd  die 
ook met een callcenter werkt. Zij bellen ook met een bekend nummer en bevestigen ons dat men dit nummer 
niet terug kan bellen en dat de mensen in het callcenter een x-aantal telefoonnnummers moeten contacteren 
binnen x-tijd binnen een bepaalde zone. Het vervelende is dat we dit niet zwart-wit kunnen aantonen en dus 
niet 100% zeker of het daadwerkelijk gaat over een callcenter met goede of slechte bedoelingen. We zullen dit 
verder opvolgen. 
 

Oktober 2017 Rest van Lummen 
14 meldingen van verdachte voertuigen/personen 
1 inbraak in woning 
 

 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de vorige uitgave van de BIN-FLASH (Linkhout) informeerden we reeds over het BE-ALERTplatform 
en het nut ervan, ook voor BuurtInformatieNetwerken. 
We publiceren nogmaals de informatie en kunnen nu wel aankondigen dat de gemeente Lummen de 
licentie heeft aangekocht en dus aangesloten wordt op BE-ALERT.  We zullen snel meer informatie 
ontvangen en in de volgende BIN-Flash krijgen jullie die dan volledig in detail. 
 
Het project BE-Alert heeft als doel burgers onmiddellijk te alarmeren bij noodsituaties en dit door middel 
van één eenvoudig en flexibel communicatieplatform. BE-Alert is niet alleen een topprioriteit voor het 
Crisiscentrum van het ministerie Binnenlandse Zaken, maar zeker ook voor de gemeenten, provincies en 
de buurtinformatienetwerken (BIN). 
 
Concreet betekent dit dat mogelijk de berichten in verband met inbraakpreventie en meldingen van 
inbraak of pogingen tot inbraak via BE-Alert zullen gecommuniceerd worden.  
 
WAT U WEL REEDS KAN DOEN is u registreren op de website van BE-Alert zodat, eens in werking in 
de gemeente ook u sneller en efficiënter verwittigd wordt bij een noodsituatie waar de bevolking 
rechtstreeks betrokken is. 
HOE INSCHRIJVEN?  
Surf op uw computer naar : www.be-alert.be/nl - klik op de tab “schrijf je in”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE-Alert, platform voor het 
alarmeren van burgers 

U P D A T E 
 

 

 
 
 
 

Velen onder jullie hebben het wellicht gezien,   
anderen niet,    maar zaterdag  28 oktober hebben wij 
(Gemeente, BIN’s Lummen en de politie) een actie 
gehouden rond de jaarlijkse oproep :  

1DAGNIET TEGEN INBREKERS. 
Een leuke stand op de markt met alle medewerkers van de 5 BIN’s van Lummen en 
de politie informeerden de mensen over de nood aan waakzaamheid tegen 
inbrekers.  Het is echt niet voldoende om de berichten te lezen maar zeer zeker 
nodig om ze ook toe te passen.  De kans om in te breken verkleinen brengt ons een 
grote stap in de goeie richting en ontmoedigt inbrekers totaal.  Voor diegenen die 
alles nog eens rustig willen doornemen geven we nog de website mee : 

www.1dagniet.be 
 

 

http://www.be-alert.be/nl
http://www.1dagniet.be/


 

 

  
 

Meer inbraken in herfst-en winterdagen 
 
De herfst is begonnen en de winter staat voor de deur, het slechte weer doet zijn intrede en de dagen worden 
korter. Deze donkere dagen vormen perfecte omstandigheden voor inbrekers. Neem goede voorzorgen en 
voorkom zo een inbraak in je woning. 
50 procent van de inbraken vinden plaats tijdens de maanden oktober tot en met februari. Ook opvallend zijn 
inbraken tijdens de feestdagen in december, zowel tijdens de kerstdagen als met nieuwjaarsdag ligt het aantal 
inbraken 25 procent hoger dan op andere dagen in december en januari. Maak van inbraakbeveiliging dus zeker 
prioriteit. Zo verhoog je ook de veiligheid van jezelf en je medebewoners. 

 

 
 

 

 

PREVENTIERUBRIEK 

 •Zelfs al ben je thuis, sluit de deuren en ramen van zodra het donker wordt. Dit geeft dieven geen kans om ongemerkt 

’s avonds de woning binnen te sluipen, wanneer je in de woonkamer naar je favoriete TV-programma kijkt. 

•Open je deur niet voor onbekenden, zeker niet meer ’s avonds. 

•Wanneer je inkopen doet, doe deze zoveel mogelijk overdag en probeer bij valavond thuis te zijn. 

•Wanneer je iemand ’s avonds naar huis brengt, wacht je beter tot deze persoon veilig zijn of haar huis heeft betreden.  

•Installeer buitenverlichting met sensoren. Iedereen die zich rondom je huis begeeft, doet dit zo niet onopgemerkt. 

•Zorg dat gereedschap en werktuigen goed opgeborgen worden. Reik inbrekers geen hulpmiddelen aan die de inbraak 

kunnen vergemakkelijken. 

•Bewaar niet te veel geld thuis. De huidige bankmiddelen zoals kredietkaarten en bank online zorgen ervoor dat grote 

bedragen cash geld overbodig worden. Wordt je bankkaart gestolen, bel je onmiddellijk het Card Stop nummer 

(070344344) en laat je je bankkaarten blokkeren. Zo kan er ook geen geld meer afgehaald worden. 

•Kostbare goederen bewaar je ook beter in een kluis. 

Inbraakpreventie 
tips 

 

☼ 
 

Laat licht branden 
▼ 

 

Sensor buitenlampen 
▼ 

 

Afspraken met de buren 
▼ 

 

Goede deursloten 
▼ 

 

Sluit de tuin af 
▼ 

 

geen gerief in de tuin 
▼ 

 

Inbraakbeveiliging 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BIN-FOON berichten van juli tot en met oktober 2017 
Vele berichten werden niet doorgestuurd.  De reden hiervoor is het late uur, ver buiten de zone en/of 
beperkte informatie. Enkel de berichten in het vet gedrukt werden doorgestuurd naar Laren, Gestel en 
Geneiken. 
 

08-07-17  verdachte situatie Klaverbladstraat (niet doorgestuurd) 

13-07-17  Diefstal heterdaad in de Ringlaan, 1 dader gevat (niet doorgetuurd) 

25-07-17  Poging inbraak in de Hoogstraat . 

02-08-17  verdacht voertuig in Dellestraat, zwarte Citroën (niet doorgestuurd) 

09-08-17  verdachte toestand in de Fazantestraat, persoon met zaklamp (niet doorgestuurd) 

13-08-17  Diefstal Prelaet Knapenstraat (niet doorgestuurd) 

14-08-17  Poging inbraak in de Veldstraat. 

22-08-17  verdacht voertuig in Broedersveld, Mitsubishi (niet doorgestuurd) 

26-08-17  verdachte toestand in Zes Septemberstraat 

07-09-17  verdacht voertuig in de Dikke Eikstraat, witte Fiat (niet doorgestuurd) 

09-09-17  persoon bezig met een Drone in de Mangelbeekstraat (niet doorgestuurd) 

09-09-17  rechtzetting vorig bericht, niet verdacht (niet doorgestuurd) 

14-09-17  verdacht voertuig in de Zonnestraat (niet doorgestuurd) 

15-09-17  verdachte situatie in de Mangelbeekstraat (niet doorgestuurd) 

23-09-17  Diefstal op werf in de Linkhoutstraat (niet doorgestuurd) 

27-09-17  verdwijning dementerende persoon in de Bovenstraat (niet doorgestuurd) 

30-09-17  verdachte persoon in de Oostereindestraat (niet doorgestuurd) 

01-10-17  verdacht voertuig in de Klaproosstraat X Canadastraat (niet doorgestuurd) 

03-10-17  diefstal in de Opworpstraat (niet doorgestuurd) 

03-10-17  Inbraak koelcel in de Donderbosstraat (niet doorgestuurd) 

15-10-17  verdacht voertuig in de Claeshoekstraat (niet doorgestuurd) 

23-10-17  2 verdachte personen in de Waterstraat. 
 
 

LAREN - GESTEL 

EVALUTATIEAVOND 
Dinsdag 14 november om 19u30, Gildenzaal van Laren 

 

- Voorstelling cijfermateriaal vanuit de politie 
- Resultaat bevraging leden BIN-Laren 
- Preventietips aan de hand van beeldmateriaal 
- Vraagstelling BIN-werking en politie 
 

Wij hopen te mogen rekenen op uw aanwezigheid en we zullen u 
alvast verwelkomen met een gratis drankje. 



  
 
 
 

 

DANK AAN ONZE SPONSERS 

 

Bankieren via AXA Bank 
Verzekeringen, Kredieten, 
Sparen en Beleggen 

Agentschap              
LUMMEN 

  013 52 13 98 
 

 

St.lambertusstraat 35 – 3560 LUMMEN 
Tel: 013 52 29 68 
Fax: 013 52 18 44 
 

 

 

Dakwerken Benny Volders 

Mellaerstraat 5   |   B3560 Lummen   |   013 31 32 27 

 

Sint-Lambertusstraat 6  |  3560 Lummen 

Tel: 013 52 20 58  |  Fax: 013 52 20 22 

poelmans@poelmans.be 

 

 
COENEN & CO 

Groenlarenstraat 40  |  3560 Lummen 

Tel: 013 52 20 66  -  013 52 20 62 

Fax: 013 53 18 46 

 

Binnen- en buitenschilderwerken 

Behang en vloerbekledingen 
 

MEUWIS 

Eddy 
 

Larenstraat 1  |  3560 Lummen 

Tel & Fax: 013 52 32 24 
 

  P. TECHNICS bvba 

  John Persoon 
 

Project Ingenieur 

Veiligheidscoördinator 

Hoogstraat 88  |  3560 Lummen 

Tel: 013 52 32 08  |  Gsm: 0477 52 75 72   

 

 

   

 

 

Ruth Verniers 

• Kinesitherapeute 

• Specialisatie: Cyriax 

• Endermologie 

• Voetreflexologie 

• Power-Plate 

• Kinesio-Tape 

•  

Toekomststraat 12b 

3560 Lummen 

 
Tel: 013 53 18 16 

Gsm: 0495 52 15 86 

verniers.ruth@telenet.b

e 

 

Organisatie 

         Ontwikkeling 

Management 

        Ondersteuning 

 

Belien Consulting Company bvba 

Hoogstraat 43 |  3560 Lummen 

Gsm: 0479 479 499 

 

Passionele juweelontwerpster met goud in de vingers 

Larenstraat 39  |  3560 Lummen  |  013 67 77 81 

info@irismondelaerts.be 
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POLITIE LRH ZET VRIJWILLIGERS IN AAN SCHULENSMEER 
 
 
De omgeving van het Schulensmeer is de uitgesproken plaats voor natuurlief- 
hebbers, vissers, wandelaars en mensen die aan zachte waterrecreatie willen  
doen. Men moet hier dan ook in de eerste plaats tot rust kunnen komen. Om die  
rust mee te kunnen garanderen, zetten de politie Limburg Regio Hoofdstad, de  
gemeente Lummen en de steden Halen en Herk-de-Stad vrijwilligers in aan het  
Schulensmeer en het Schulensbroek. "De vrijwilligers zijn er in de eerste plaats  
om de bezoekers te informeren en te sensibiliseren. Zij vormen ook een aanspreek- 
punt in geval van problemen. Wanneer de vrijwilligers overtredingen vaststellen,  
kunnen zij de politie verwittigen. Op die manier kan er kort op de bal gespeeld  
worden om overlastproblemen sneller aan te pakken," licht korpschef Philip Pirard toe. De vrijwilligers stellen een 
deel van hun vrije tijd ter beschikking om wekelijks in de omgeving van het Schulensmeer en het Schulensbroek 
aanwezig te zijn. Zij kregen een opleiding zodat ze de nodige kennis hebben over de verschillende reglementen 
die er gelden. Ook in het kader van natuurbehoud weten zij welke de belangrijke aandachtspunten zijn. De 
vrijwilligers werken samen met de politie Limburg Regio Hoofdstad en de verschillende gemeentebesturen, en 
brengen verslag aan hen uit. Zij dragen een fluorescerende vest en armband zodat zij herkenbaar zijn voor 
bezoekers. Zij krijgen ook een kleine vergoeding voor de prestaties die zij leveren. 
 

 
 

OPROEP 
 
 

LINKHOUT 

 

 

BIN LINKHOUT doet een oproep aan alle verenigingen in 
LINKHOUT om zich aan te sluiten bij het 
BuurtInformatieNetwerk aldaar. Ons doel is om zo veel 
mogelijk inwoners van onze deelgemeente bewust te 
maken over de noodzaak van veiligheid en sociale omgang 
en daar is een BIN het geknipte netwerk voor.  Via de 
Linkhoutse verenigingen kunnen we veel inwoners 
bereiken en kunnen we samen werken aan een groots 
netwerk waar VEILIGHEID op de 1ste plaats staat. 
Bent u aangesloten bij een vereniging in Linkhout ? geef dit 
bericht dan door aan uw voorzitter en laat hem/haar met 
ons contact opnemen. 

0474 88 00 83 – binlinkhout@telenet.be 
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LinkFit 
Drie Lindenstraat 2 
3560 Linkhout 
 
Ilse Geybels 
 
Linkfit20@hotmail.com 
0477 570397 

 

 

 

SPAR Express Linkhout  

Linkhoutstraat 154 
3560 Linkhout   Tel: 013/44 48 30 
E-mail:  brantsluc@hotmail.com 

 
Openingsuren 
Ma 07:30 – 18:30 
Di 07:30 – 18:30 
Wo 07:30 – 18:30 
Do gesloten 
Vr 07:30 – 18:30 
Za 08:00 – 17:00 
Zo 08:00 – 12:30 
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GENEIKEN 

INFORMATIE-AVOND 
Op dinsdag 12 december 2017 organiseren we een INFORMATIE AVOND over de 

BIN werking in Geneiken.  Deze gaat door in de Sacramentsgilde (Sacramentstraat 4 
te Lummen). Hou deze datum alvast vrij en noteer hem in uw agenda.  Meer 

informatie volgt later 
 
 
 

Onze burgemeester Luc Wouters informeert  
dat de BIN BORDEN zullen geplaatst worden  
op de daartoe aangewezen plaatsen,  
vóór eind november 

 

INFORMATIE buurtactiviteiten in Geneiken. 
 
De Sacramentsgilde informeert dat ze op zondag 19 november 2017 hun MOSSELDAG organiseren.  
Kaarten zijn te verkrijgen bij hun bestuur aan de democratische prijs van 16,00€.  De niet-mosselfans 
kunnen kiezen tussen een halve haan, vidée of een koude schotel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIN Geneiken dankt zijn sponsors 

 
“Service begint bij 

informatie” 
Dorpsstraat 19 – 3560 Lummen 
T: 013 521 005  |   F: 013 521 353 

 

 

Bakkerij 
Beckers 

Genebosstraat 135  |  3560 Lummen 
T: 011 42 23 30  |  F: 011 43 73 10 

 

 

 

Kanaalstraat 13  |  3560 Lummen 
T: 011 45 49 70 

 

 

Europaweg 7 
3560 Lummen 

 
0471/18.80.35 

 
info@dirk-dogs.be 

 

 
Toekomststraat,6  |  3560 Lummen 

Gsm: 0475 28 68 97 
dirk.snyers@telenet.be 

 

 
Dakwerken 

Lood- & Zinkwerken 
Zinken gevelbekleding 

Voortstraat,15  |  3560 Lummen 
0465 48 66 67 | elsen-houben@telenet.be 

 

 
Voortstraat,12  |  3560 Lummen 

0474/78 78 25  |  fietsengeerts@gmail.com 

 
 

 

De Hoef 
Geneiken bvba 

 

Geneikenstraat 52 
3560 Lummen 

T: 011 42 53 20 
info@ijsdehoef.be 

 

Zowel voor moderne 
als klassieke 

inlijstingen bent 
u bij ons welkom. 

Creatieve inlijstingen 
uniek in Limburg! 

 

 

Kerkstraat, 3 
3560 Lummen 
 
T: 013 53 97 00 
F: 013 53 97 01 
lummen@kbc.b
e 

 

 Geneikenstraat 77A 

011 
76 
66 
92 

 

 
Gestelstraat, 18  |  3560 Lummen  |  T: 011 42 50 10  |  F: 011 42 30 75 

info@put-schepkens.be 

 

6 Septemberstraat, 60  |  3560 Lummen 
0476 29 52 58  |  taxid_k@live.be 

 

 

 
Geneikenstraat, 83 – 3560 Lummen 

T: 011 42 39 66  |  F: 011 43 58 04 

 

Kerkstraat, 2 
3560 Lummen 

T: 013 53 95 10 

 
 

Bankieren via Axa Bank 
Verzekering 
Kredieten 

Sparen en beleggen 
 

Zes Septemberstraat 24 
3560 Lummen 

Tel. 013 52 13 98  |  Fax: 013 53 11 02 
info@zakenkantoorcoenen.be 
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VERDACHTE TELEFOONOPROEPEN 
Aan de leden van Bin Schalbroek Mellaer werd volgend bericht verspreid:  
 

Graag uw aandacht voor volgend bericht: 
Wij hebben een melding ontvangen van een bin-lid. Vanavond werd er tweemaal gebeld van het nummer 
089/430125. Bij het opnemen van de telefoon wordt er onmiddellijk ingelegd.  
Bij controle via www.wieheeftgebeld.nl blijkt dat dit om een verdacht nummer gaat waarbij de oproeper soms 
vraagt of er een alarminstallatie in de woning aanwezig is.  
Als u ook dergelijke oproepen heeft gekregen gelieve dit  
aan ons te laten weten door te antwoorden op deze mail.   
Geef nooit telefonisch antwoord op dergelijke vragen !  
Het kunnen inbrekers zijn die aan het verkennen zijn.  
Onze politiezone LRH werd ingelicht over deze feiten.  
 

Na een eerste controle door de recherche en de wijkdienst  
vermoeden we dat het om een callcenter gaat waarvan de  
medewerkers quota opgelegd krijgen en onbeantwoorde  
oproepen doen om de quota te behalen. Het kan ook zijn  
dat in het callcenter malafide personen werken die proberen  
informatie in te winnen. Om deze praktijken te verifiëren werd  
er beslist om via de ombudsman telecom te werken. www.ombudsmantelecom.be 
 

Na onze mail hebben onmiddellijk 17 leden zich kenbaar gemaakt en hebben deze concrete info kunnen 
doorgeven ! Super ! De ombudsman is bezig met het onderzoek en zal dit terugkoppelen met de politie.  
We houden jullie op de hoogte !  
 

OPGELET ! Geef aan de telefoon nooit een antwoord op vragen betreffende jullie beveiliging zoals 
alarmsystemen, sluitingsmechanismes van deuren en vensters, camerasystemen, … !  
Deze oproep was een eerste geslaagde test van het mailplatform dat we voorlopig voor BIN Schalbroek 
gebruiken en ook voor de Lummense Bin’s willen uitwerken. Voor niet dringende informatie kan er zo efficiënt 
tussen de Bin’s en de politie gecommuniceerd worden. 
 

OPROEP VOOR STRAATVERANTWOORDELIJKEN 
Binnen de Bin Schalbroek Mellaer werken we met straatverantwoordelijken. Wij hebben graag één 

aanspreekpunt per straat waar de buren terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. Ook kan deze 
straatverantwoordelijke de papieren versie van de Bin-flash verspreiden aan de bin-leden welke geen internet 

hebben. Zin om ons team te vervoegen ? Laat even iets weten via:  meert.steven@outlook.com 

SCHALBROEK-MELLAER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


