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Binflash juni 2018 
 

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

 

 

Vraag tijdig uw 
vakantietoezicht aan 
bij de lokale politie! 

Hoe lees je verderop 
in deze binflash. 

 

Opgelicht worden, het kan iedereen overkomen! 

Een lid van BIN SCHALBROEK MELLAER is slachtoffer 
geworden van een oplichting via 2dehands.be.  
Voor de aankoop van een fiets-gsm aan een redelijke en 
geloofwaardige prijs werden hem de gegevens van de 
"verkoper" overgemaakt met een kopie van de Belgische 
identiteitskaart van de "verkoper". Hij moest betalen op een 
Nederlands bankrekeningnummer omdat de "verkoper" 
beweerde in NL te werken. Het blijkt dat er op deze manier 
al verschillende slachtoffers gemaakt zijn.  
De Belgische identiteitskaarten van de "verkopers" werden 
door de oplichters verkregen door in te gaan op echte 
geplaatste zoekertjes. Ze vroegen de plaatsers van de 
zoekertjes om een kopie van de identiteitskaart om zeker te 
zijn van de verkoop en ... de identiteitsfraude kan beginnen.  
Stuur NOOIT een kopie van je identiteitskaart door aan 
personen die je niet kent. Neem telefonisch contact voor 
duurdere tweedehands aankopen of beter nog een 
videocall zodat je ziet met wie je te doen hebt en of deze 
de goederen daadwerkelijk in zijn bezit heeft. 
 

 

Geplande 
evenementen 

21-10-2018 

Ontbijtdag BIN Laren 

 
 

 

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! 

 

 

 

 
 

 

Garage Custers 

Gestelstraat 67 

3560  Lummen 

Tel en Fax 011/425215  

mailto:alois.van.grieken@telenet.be
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Evaluatie 2017, het jaar in cijfers. 

Aantal leden binnen de zone Laren, Geneiken, Gestel op 1/01/2018 
Laren: 154 
Geneiken: 89 
Gestel: 76 ( wordt aangepast in 2018 naar 56 leden) 

In 2017 kregen wij 75 berichten binnen en hiervan werden binnen de zone Laren, 
Gestel en Geneiken 36 berichten doorgestuurd.  De 39 anderen berichten werden niet 
doorgestuurd om volgende redenen: beperkte informatie, te ver buiten de zone, het 
uur waarop het bericht binnen kwam en/of een combinatie van deze redenen. 

1. Aard van het aantal doorgestuurde berichten: 

 

 

2. Wie heeft de berichten doorgestuurd: 

* Lokale politie : 1 
* BIN   : 1 
* CIC (Fed. Politie) : 73 
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3. Berichten binnen de zone: Laren, Geneiken en Gestel: 

 

 

4. Tijdstip binnen komen van alle berichten. 

 

5. Bevestiging beluisterd bericht: 

Over de 36 berichten die werden 
doorgestuurd hebben gemiddeld 
63,84 % bevestigd dat men het 
bericht beluisterd heeft. Met een 
minimum van 43,39 % ( rond 14 u) 
en met een maximum van 73,79 % 
(rond 21u20). 

 

 

 



   

Binflash BIN Laren juni 2018  Pagina 4 van 13 
   

 

6. Spreiding meldingen over het jaar: 

 

7. Vergelijking met voorgaande jaren i.v.m. doorgestuurde berichten: 

 

 
CIC Lokale politie BIN Totaal 

2013 21 2 0 23 

2014 11 4 1 16 

2015 17 0 2 19 

2016 11 1 1 13 

2017 73 1 1 75 
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8. Tijdstip van berichten over de laatste 5 jaar: 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

09u  -  18u 3 7 10 4 17 

18u  -  22u 8 7 1 4 9 

22u  -  09u 12 2 6 5 10 

 

Hoe kan men vakantietoezicht aanvragen? 
 

Tijdens je vakantie of een andere periode van afwezigheid zoals bijvoorbeeld een 
begrafenis, huwelijk of ziekenhuisopname kan je 
afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politie. Wij 
rijden tijdens onze patrouilles op regelmatige 
tijdstippen langs jouw woning om een oogje in het zeil 
te houden. 

Je kan op verschillende manieren vakantietoezicht 
aanvragen. 

• Online: via de website van Police-on-web. 

https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthentication.action?lang=nl
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• E-mail: download het aanvraagformulier voor afwezigheidstoezicht, vul het in en  
                     mail het naar info@politielrh.be. 
• In onze kantoren: download het aanvraagformulier voor afwezigheidstoezicht,  
         druk het af, vul het in en breng het binnen in een van onze commissariaten. 

Opgelet: het afwezigheidstoezicht moet minstens 7 dagen voor vertrek aangevraagd 
worden. 

Inbraken – meldingen door de politie, periode februari/maart/april 2018 

Februari 2018 

Laren 

Feit: 12.02.2018  Verdachte toestand St.-Lambertusstraat 
Relaas: melder ziet een voertuig BMW langzaam door de straten rijden. Melder wordt 
   aangesproken door de bestuurder (spreekt niet goed Nederlands). Hij informeert zich  
   naar een woning die te koop zou staan. 3 tot 4 mannen aan boord. Nummerplaat  
   werd doorgegeven. 
Gevolg: houder nummerplaat werd digitaal gecontroleerd. Informatie werd  
   doorgegeven aan recherche voor verder onderzoek. 

Feit: 23.02.2018 Verdachte toestand Larenstraat 
Relaas: melding van het feit dat iemand zich uitgaf van het Vlaams Agentschap voor  
   het opmeten van het dak? Meting werd effectief uitgevoerd. 
Gevolg: contactname Vlaams Agentschap doch daar kon men geen informatie  
   verschaffen. Er werd geen opdracht gegeven door hen. Aangezien geen gegevens  
   over persoon/voertuig => geen verder onderzoek 

Geneiken 

Feit:  09.02.2018 verdacht voertuig Geneikenstraat  
Relaas: melding dat een witte bestelwagen gestopt is t.h.v. de school. Twee electrische  
   fietsen werden uitgeladen. Personen zijn met de fiets richting bos vertrokken. Voertuig is  
   blijven staan. Geen beschrijving  personen. 
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch het voertuig/personen niet meer kunnen aantreffen. 

Feit: 12.02.2018 verdacht voertuig Sacramentstraat 
Relaas: melding verdacht voertuig Skoda van lichte kleur, nummerplaat niet gekend.  
   Voertuig staat er al de gehele dag.  
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch het voertuig/personen niet meer kunnen aantreffen 

Feit: 27.02.2018 verdachte toestand Geneikenstraat 
Relaas: witte bestelwagen met Nederlandse nummerplaat staat aan een woning. Alarm 
   gaat ook af aan een woning. Voertuig betreft een Citroen Berlingo en de  
   nummerplaat begint met een “V”  

http://www.lokalepolitie.be/files/5907/attachments/d9c72f037d3e9fce16be91c6d2d2246c.pdf
http://www.lokalepolitie.be/files/5907/attachments/d9c72f037d3e9fce16be91c6d2d2246c.pdf
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Gevolg: BIN werd afgekondigd. Ploeg ter plaatse doch voertuig niet meer aangetroffen 
   alsook geen alarm meer waar te nemen. 

Schalbroek-Mellaer 

Feit: 10.02.2018 verdachte toestand Mangelbeekstraat 

Relaas: Omstreeks 23.10 uur wordt bij bewoner aangebeld. Wanneer de deur geopend 
   wordt, ziet men een man weglopen. Even later gaat de schrikverlichting in de tuin aan. 
Gevolg: ploeg ter plaatse doch geen verdachte persoon en/of sporen kunnen  
   aantreffen. 

Feit: 20.02.2018 verdacht voertuig Hemelrijkstraat 
Relaas: verdacht voertuig Mercedes stond slotvast geparkeerd in de Hemelrijkstraat 
Gevolg: verder onderzoek => betrof buurtbewoner 

Linkhout 

Feit: 25.02.2018 Kammestraat  
Relaas: zwarte personenauto stopt aan woning. Wanneer bewoner uit het raam kijkt  
   vertrekt het voertuig. Nummerplaat enkel de letters gezien => RPH. Betreft mogelijk een  
   VW Golf. 
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch het voertuig/personen niet meer kunnen aantreffen 

Feit: 25.02.2018 diefstal uit voertuig Korenheidestraat 
Relaas: Zijvenster van voertuig (bestelwagen) werd ingeslagen. Uit het voertuig werden  
   diverse werktuigen ontvreemd. 
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld. Er kon geen link gelegd worden met de vorige  
   melding van eerder die dag (zie hierboven) 

Rest van Lummen 

2 diefstallen in woning 
1 diefstal aanhangwagen 
3 verdachte handelingen/ personen 

 

Maart 2018 

Laren 

Feit: 17.03.2018 verdacht voertuig Mellaerstraat. 
Relaas: melding van een verdacht voertuig Dacia Duster. Voertuig staat er geparkeerd. 
Gevolg: Ploeg heeft controle uitgevoerd. Controle wijst uit dat het om een  
   buurtbewoner gaat die om een bepaalde (geldige) reden zijn voertuig aldaar  
   geparkeerd had. 
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Feit: 22.03.2018 verdacht voertuig St.-Ferdinandstraat 
Relaas: Zwarte VW Golf met 3 inzittenden rijdt een hele tijd al rond in de buurt. Als de  
   oproeper naar buiten gaat rijdt het voertuig snel weg. 
Gevolg: patrouille in de omgeving levert niets op. Houder nummerplaat werd digitaal  
   gecontroleerd. (Niets verdacht)   

Geneiken 

Feit: 06.03.2018 verdacht voertuig Toekomststraat 
Relaas: Boerderij op locatie staat leeg. Er stopt een voertuig t.h.v. de boerderij. Personen 
   zijn de boerderij binnen gegaan en hebben deze wat later verlaten.   
Gevolg: patrouille heeft het voertuig niet meer aangetroffen. Ploeg heeft ook rondgang  
   gemaakt in en om de boerderij. Niets verdacht gezien. Houder nummerplaat van  
   verdacht voertuig werd gecheckt. 

Schalbroek – Mellaer 

Feit: 17.03.2018 verdachte toestand Belokenstraat 
Relaas: grijze mercedes stopt t.h.v. de woning. 3 personen zijn uitgestapt. De 3 mannen  
   hadden interesse in het voertuig dat voor de woning stond. Personen waren gekleed  
   met zwarte anorak en jeansbroek. 1 persoon was drager van een rode muts (met  
   tekening). 
Gevolg: BIN werd opgestart. Ploeg ter plaatse doch heeft het voertuig met inzittenden  
   niet meer kunnen aanteffen. 

Feit: 20.03.2018 verdacht persoon Schalbroekstraat  
Relaas: zie laatste melding BIN Linkhout 
Gevolg: / 

Feit: 20.03.2018 verdacht persoon Hamelstraat 
Relaas: zie laatste melding BIN Linkhout 
Gevolg: / 

Feit: 21.03.2018 verdacht voertuig Mangelbeekstraat  
Relaas: voertuig Ford met Roemeense nummerplaten staat reeds 30 min. voor de deur.  
   In het voertuig zitten een man en een vrouw. 
Gevolg: Patrouille uitgevoerd in de Mangelbeestraat en de omliggende straten. Het  
   voertuig werd  niet meer aangetroffen. 

Feit: 25.03.2018 verdacht voertuig Mangelbeekstraat 
Relaas: witte bestelwagen met Wit-Russische nummerplaten blijft regelmatig aan  
   woningen stilstaan. 
Gevolg: ploeg is niet meer ter plaatse gegaan aangezien het voertuig reeds buiten  
   Lummen geregistreerd werd op een ANPR-camera. 

 



   

Binflash BIN Laren juni 2018  Pagina 9 van 13 
   

 

Linkhout 

Feit: 01.03.2018 inbraak in woning Korte Goerenstraat 
Relaas: keukenraam aan de achterzijde van de woning werd opengebroken. De  
   gehele woning werd doorzocht. De buitendeur van de woonkamer vertoont eveneens  
   braakschade. De feiten vonden plaats tussen 16u30 en 19u45. 
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld. Buurtonderzoek werd uitgevoerd. 

Feit: 01.03.2018 poging inbraak in woning Priesterseheidestraat 
Relaas: Op 01/03/2018 omstreeks 20:15 hoort de melder geluiden rond zijn woning. De  
   schrikverlichting vooraan en achteraan de woning springt aan. De melder denkt van  
   de wind en gaat niet kijken. Op 2/3/2018 stelt hij vast dat getracht werd een rolluik aan  
   de achterdeur omhoog te heffen. Er is geen schade aan dit rolluik. Aan de rechterzijde  
   van de woning werd een bekaert-draad losgemaakt zodat men zich naar de 
   achterzijde van de woning kon begeven. Deze draad is hierdoor licht beschadigd. 
Gevolg: Proces-Verbaal werd opgesteld. 

Feit: 01.03.2018 inbraak in woning Korte Goerenstraat 
Relaas: Daders verschaffen zich toegang tot de woning door de keukendeur aan de  
   linkerzijde van de woning open te breken met een schroevendraaier. Op het eerste  
   zicht werd er niets gestolen. Minieme wanorde op de benedenverdieping. 
Gevolg: Proces-Verbaal werd opgesteld. Geen bruikbare  sporen voor opname door  
   recherche. 

Feit: 01.03.2018 inbraak in woning Priesterseheidestraat 
Relaas: Onbekenden hebben zich toegang verschaf tot de achterzijde van het perceel  
   van benadeelde. Om tot aan de achterzijde te kunnen geraken dienden er geen  
   materiële hindernis te worden overwonnen. Gekomen aan een stukgeslagen raam  
   werd, door dit raam, de woning betreden. De woning werd volledig doorzocht.  
   Deuren en schuiven van kasten werden geopend. 
Gevolg: Proces-Verbaal werd opgesteld. 

Feit: 01.03.2018 inbraak in woning Priesterseheidestraat 
Relaas: Onbekende(n) openen een niet afgesloten poortje, gelegen links langs de  
   woning en betreden zo de achtertuin. Daar breken zij het keukenraam open en  
   betreden via deze weg de woning. De volledige woning wordt doorzocht en verlaten  
   de woning via de keukendeur die eveneens uitgeeft op de achtertuin. 
Gevolg: Proces-Verbaal werd opgesteld. 

Feit: 03.03.2018 verdacht voertuig/ toestand Spoorwegstraat 
Relaas: verdacht voertuig donkere BMW met 4 inzittenden. 1 persoon draagt een  
   masker. Een man wordt in elkaar geslagen en wordt deze man vervolgens in de koffer  
   van het voertuig geduwd. 
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Gevolg: Ploeg heeft het voertuig aangetroffen. Waren een viertal twintigers die een film  
   aan het maken waren. 

Feit: 05.03.2018 verdachte toestand Korte Goerenstraat 
Relaas: melder ziet een voertuig met aanhangwagen. Het voertuig heeft een  
   Roemeense nummerplaat. Op de aanhangwagen wordt een personenauto geladen.  
   Men vermoedt een diefstal van een voertuig. 
Gevolg: Ploeg ter plaatse. Betrof een verkocht voertuig dat met instemming van de  
   eigenaar werd opgeladen. 

Feit: 11.03.2018  verdacht persoon Hulshoekstraat  
Relaas: Men is omstreeks 04u heeft iemand aan de deur gebeld. Aangezien het nog  
   nacht was heeft men de deur niet geopend maar op de camera is een kaalhoofdige  
   man te zien die in het zwart gekleed is. De persoon is even naar de zijkant van de  
   woning gewandeld waarna hij even later weg gaat.  
Gevolg: De interventieploeg is ter plaatse gegaan doch heeft niemand meer kunnen  
   aantreffen. 

Feit: 20.03.2018 verdacht persoon Priesterseheidestraat  
Relaas: melding van drie verdachte personen die in de omgeving met zaklampen  
   schijnen. 
Gevolg: ploeg ter plaatse dewelke een patrouille in de omgeving hebben uitgevoerd.   
   De interventieploeg heeft eveneens het dienstvoertuig in de bossen geplaatst met  
   gedoofde lichten (+ motor uit) doch heeft de verdachten niet meer opgemerkt. 

Rest van Lummen 

1 diefstal in woning 
1 fietsdiefstal 
10 meldingen van verdacht persoon/ voertuig 

April 2018 

Laren  geen meldingen 

Geneiken   geen meldingen 

Schalbroek-Mellaer 

Feit: 24.04.2018 verdacht voertuig Charles Wellensstraat 
Relaas: witte sportieve wagen van het merk Mercedes reed de straat in omstreeks 01u10  
   en komt even later terug maar rijdt dan zonder lichten.  
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch voertuig werd niet meer aangetroffen. 
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Linkhout 

Feit: 30.04.2018 verdacht persoon Kapelstraat  
Relaas: 2 verdachte personen aan de deur geweest. Ze beweerden dat ze in panne  
   stonden op de autosnelweg en hadden motorolie nodig. Een vrouw zou zogezegd  
   nog in de wagen zitten. Het ging om 2 mannen, ongeveer rond de 30 jaar oud, bruine  
   huidskleur, de ene had een trui aan en de andere een blauwe jas. Ze zijn te voet  
   vertrokken richting centrum Linkhout. 
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch personen niet meer kunnen aantreffen. 

Rest van Lummen 

1 diefstal in woning 
1 fietsdiefstal 
2 diefstallen uit voertuigen 
7 meldingen van verdachte toestand/personen 

 

BIN-werking: BIN Laren, Gestel 

Oproep tot diegenen die hun aansluitingsformulier nog niet hebben binnengebracht om 
dit zo vlug mogelijk te doen en lidgeld van 5 € te betalen.  Het nieuw 
aansluitingsformulier is belangrijk voor het ontvangen van berichten en informatie zoals 
BIN-flash. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe kernleden, om samen met de huidige kern te werken aan 
een veilige buurt.  Wij vergaderen iedere 2de dinsdag van de maand om 20u in de gilde 
zaal van Laren.  De kernleden van BIN-Gestel sluiten zich voorlopig aan op dit overleg. 
Ook de politie is om de 2 maanden aanwezig op dit overleg. 

Meldingen via telefoon vanuit de politie: 

Hieronder de meldingen van 1 januari 2018 tot 23 mei 2018.  Wij hebben 20 berichten 
ontvangen, hiervan werden er 7 doorgestuurd (paarsgekleurd) naar de leden van BIN-
Laren, Gestel en Geneiken. 
Dertien berichten werden niet doorgestuurd wegens te beperkte informatie, buiten onze 
zone en dit in combinatie met het uur. 

- 15.01.18: inbraak Zes Septemberstraat 
- 17.01.18: verdachte gedragingen in de Genenbosstraat, 2 personen met volkswagen 
                  golf, inladen van goederen. 
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- 20.01.18: verdacht voertuig in de St. Edmondstraat, donker blauw volkswagen busje 
                  met buitenlands nr. plaat 
- 20.02.18: verdachte handelingen in Broedersveld, 2 personen in een blauwe Opel, 
                 rijden richting Beringen 
- 27.02.18: verdachte personen rond woning in Geneikenstraat, witte camionette  
                  Berlingo 
- 01.03.18: inbraak woning in de Goerenstraat , Linkhout 
- 02.03.18: poging diefstal omgeving Linkhout 
- 03.03.18: verdacht voertuig Mercedes klasse A, kenteken beginnende 88 
- 03.03.18: inbraak te Zelem, 3 personen met bivakmuts 
- 17.03.18: 3 verdachte personen in Belokenstraat, Schalbroek, grijze Mercedes - oud  
                  model 
- 20.03.18: 3 verdachte personen in Schalbroek ( Oostblok types) 
- 20.03.18: die zelfde  personen opgemerkt in de Hamelstraat, Schalbroek 
- 30.04.18: 2 verdachte personen te voet in de Kapelstraat, Linkhout 
- 02.05.18: Inbraak Schalbroek, 2 vrouwen en 1 man, bordeaux Ford Fiesta, rijden 
                  richting centrum. 
- 02.05.18: verdachte handelingen in de Mangelbeekstraat, 3 mannen van Noord-  
                  Afrikaans type, witte bestelwagen met nr. plaat eindigt op 990 
- 03.05.18: verdacht voertuig in de Schalbroekstraat , witte camionet met nr. plaat  
                  eindigt op 690, 2 personen van N.-Afrikaans type 
- 05.05.18: verdacht voertuig Broedersveld 
- 05.05.18: controle voorgaande bericht en alles was in orde 
- 14.05.18: verdacht voertuig in de O.L. Vrouwstraat, vrachtwagen Citroën 
- 23.05.18: verdachte situatie, 3 personen tussen 23 - 30 jaar, Oost-Europese types  
                  wandelen in verschillende straten van Schalbroek. 
 

 

 

 

 

Volgend bericht toont nog maar 
eens het nut van een BIN aan! 
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Met DANK aan onze sponsors! 
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