Binflash september 2018

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

Wij staan weer voor een moeilijke periode, nu
de dagen korten en nachten langer worden.
Eens te meer is het belangrijk om zéér alert te
blijven voor alle verdachte handelingen. Denk
er aan dat u bij elke verdachte situatie of
handeling onmiddellijk de politie belt.
Ontbijtdag 21 oktober 2018!

Geplande
evenementen
21-10-2018
Ontbijtdag BIN Laren
27-10-2018
Actie “1 Dag Niet” Stand
politie en BIN’s op de markt
met fietsgravering

Wijziging e-mail /
telefoonnummer

Zondag 21 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 15 oktober.
Wij hopen opnieuw te rekenen op een grote opkomst.

Binflash BIN Laren - Gestel september 2018

Mogen wij U vriendelijk
vragen om iedere
wijziging van uw emailadres en/of uw
telefoonnummer aan ons
door te geven zodat we
U de berichten van BIN
Laren kunnen blijven
bezorgen!

Pagina 1 van 9

Attentie - Tandenstoker!
In verschillende streken wordt melding gemaakt van een list om vast te stellen of
bewoners voor enige tijd niet aanwezig zijn. Een TANDENSTOKER wordt tussen de deur
of een raam gestoken en als die er een paar dagen later nog steeds zit, is de kans
groot dat personen met slechte bedoelingen inbreken. Dus hou dit toch even in de
gaten, bij u thuis of bij uw buren, ook als u een tandenstoker op de grond in de buurt
van uw deur/raam vindt.
Mocht u dit fenomeen opmerken, aarzel dan niet de
politie hiervan op de hoogte te stellen via het
oproepnummer 101 of de lokale politie Wijkkantoor
Lummen - Telefoon: 013 61 99 55

Inbraken – meldingen door de politie, periode mei / juni / juli 2018
Mei 2018
Laren
Feit: inbraak in woning 18.05.2018 09u31 Groenlarenstraat
Relaas: Onbekende(n) duwt het zijraam van de garage open, waarna het raam op de
grond van de garage valt. De onbekende(n) gaat de garage niet binnen en vlucht
weg in een onbekende richting.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld.
Geneiken
Feit: melding verdacht voertuig/personen 10.05.2018 18u52 Veldstraat
Relaas: Voor de woning van meldster heeft een voertuig met Litouwse nummerplaat
gestaan. Betreft de nummerplaat LT-JZS893. In het voertuig zaten 3 personen. Twee
personen zijn uitgestapt en zijn benzine komen vragen.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch voertuig werd niet meer aangetroffen.
Feit: melding verdacht voertuig 24.05.18 22u57 Spreeuwenstraat
Relaas: melding verdacht voertuig. Mogelijk staat het voertuig in panne. Twee mannen
staan bij het voertuig.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd en voertuig werd aangetroffen. Voertuig was inderdaad
defect.
Linkhout
Feit: melding verdacht voertuig 12.05.18 12u02 Goerenstraat
Relaas: melding verdacht voertuig. Betreft een grijze Renault. Melder kent het voertuig
niet. Het voertuig werd nog al gesignaleerd op deze plaats
Gevolg: Patrouille uitgevoerd en voertuig niet meer aangetroffen.
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Schalbroek-Mellaer
Feit: verdacht voertuig 24.05.18 12u26 van Willigenstraat
Relaas: verdacht voertuig met mogelijk Bulgaars kenteken rijdt langzaam door de straat.
Via een luidspreker werd vanuit het voertuig aangekondigd dat men oud ijzer wilde
ophalen.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch voertuig werd niet meer aangetroffen.
Feit: verdachte personen 23.05.18 18u02 Hamelstraat
Relaas: drie personen tussen de 23 en 30jaar lopen binnen door via de hamelstraat
richting Belokenstraat en daarna richting Schalbroekstraat. Melder vindt het verdacht,
Oost-Europees type, 1 draagt een blauwe training, 1 een korte broek en een t-shirt, de
derde heeft gewoon kledij aan.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch personen werden niet meer aangetroffen.
Feit: verdachte toestand 30.05.2018 18u54 Goeslaerstraat
Relaas: zwarte Mercedes break met drie ongure personen in. Melder heeft opgemerkt
dat een raamhor van de garage verwijderd was wat er normaal gezien niet kan
uitvallen.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch voertuig werd niet meer aangetroffen.
Feit: verdacht voertuig 02.05.18 18u23 Mangelbeekstraat
Relaas: witte bestelwagen met nummerplaat 1LSL990 wordt opgemerkt in de
Mangelbeekstraat. Persoon van Noord-Afrikaanse origine is aan het telefoneren
(naast het voertuig). In het voertuig zitten nog twee personen. Persoon die aan het
bellen stapt terug in waarna het voertuig vertrekt.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd doch voertuig werd niet meer aangetroffen.
Feit: verdacht voertuig 02.05.18 19u07 Mangelbeekstraat
Relaas: Melder heeft omstreeks 16.00u een verdacht voertuig merk Ford, lichte
bestelwagen opgemerkt in de Hemelrijkstraat richting Mangelbeek. In het voertuig zat
1 persoon met donkere huidskleur. Voertuig had kenteken DVV259 of DVV059. Had niet
eerder de tijd om te bellen.
Gevolg: opvraging register nummerplaten => nummerplaten niet correct. Gezien meer
dan 2 uur geleden werd er geen ploeg gestuurd.
Feit: inbraak in woning 02.05.18 12u40 Schalbroekstraat
Relaas: De bewoners verlaten op 02/05/2018 omstreeks 12.15 uur hun woning. Zij laten
deze slotvast achter. Bij het vertrek zien zij een verdacht voertuig aan de overkant van
de straat staan. De buurman ziet omstreeks 12.40 uur drie verdachte personen de oprit
afwandelen in de richting van de rijbaan. De buurman noteert de kentekenplaat,
MGMB1172, waarin de drie personen stappen en doet nazicht aan de woning van
huisnummer 18, dit resulteert positief voor een inbraak. De bewoners komen ter
plaatse. Er blijkt niet gestolen te zijn op het eerste zicht. Lid van het BIN heeft
betreffend voertuig omtrent 12.05hr gezien in Lummen centrum zien rijden, Franse
nummerplaten , 3 personen aan boord waaronder 1 vrouw.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld.
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Feit: inbraak in voertuig 03.05.2018 Beukeboomstraat
Relaas: ruit aan bestuurderszijde werd vernield. Het volledige voertuig werd doorzocht.
Wat verder in de straat werd ook nog in een voertuig ingebroken.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld
Rest van Lummen
3 diefstallen in woning
1 autodiefstal
1 fietsdiefstal
2 diefstallen uit voertuigen
14 meldingen van verdachte toestand/personen
Juni 2018
Laren
Feit: verdacht voertuig 05.06.2018 21u32 Larenstraat
Relaas: Voertuig Mercedes S320 van donkerblauwe kleur met Roemeense
kentekenplaat BZ11LND stond in panne op een oprit van de woning op de hoek van
het kruispunt Sint-Ferdinandstraat met de Larenstraat te 3560 Lummen. In het voertuig
bevinden zich 2 personen
Gevolg: ploeg heeft voertuig en personen gecontroleerd => doorzoeking voertuig en
fouillering personen leveren niets op.
Feit: verdacht voertuig 26.06.2018 17u33 Larenstraat
Relaas: voertuig Audi Q7 reed langzaam door de straat. Twee personen van vreemde
origine aan boord, leken de huizen te bestuderen. Toen ze de melder opmerkten zijn
ze weggereden richting Meldert.
Gevolg: patrouille uitgevoerd doch voertuig niet meer aangetroffen
Geneiken
Feit: verdachte toestand 15.06.2018 14u08 Larenstraat
Relaas: melding van een zwarte bestelwagen Nissan of Opel gestopt bij melder.
Betrokkene had goedkope toestellen – gereedschappen, boormachines,
slijpmachines enz.. bij. Er zat 1persoon in het voertuig (Nederlandse nrplaat V549NG)
Gevolg: Patrouille negatief. Onderzoek naar houder nummerplaat werd verder gezet.
Linkhout
Feit: verdachte toestand 25.06.18 20u38 Populierenstraat
Relaas: melding verdacht voertuig met nummerplaat 1HRT512. Voertuig reed in een
tijdspanne van 10 min 5x heel langzaam voorbij de woning van melder
Gevolg: patrouille uitgevoerd doch voertuig niet meer aangetroffen
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Feit: Verdacht voertuig 26.06.2018 19u05 Bovenstraat
Relaas: Peugeot Partner met draaiende motor staat t.h.v. locatie
Gevolg: moeder die zoon heeft afgezet. Dame moet even wachten op haar zoon.
Niets aan de hand.
Feit: inbraak in woning 25.06.2018 18u03 Beukeboomstraat
Relaas: de poetsvrouw heeft twee personen betrapt tijdens het inbreken de twee
daders zijn het bos ingelopen.
Gevolg: 2 jongeren waren bij de buren gaan vragen of ze op privé terrein mochten
gaan crossen. De buurman had gezegd dat ze dit ook bij de andere buren moesten
gaan vragen. Echter dacht de poetsvrouw van de andere buren dat de jongeren
slechte bedoelingen hadden en had de bewoonster gebeld die op haar beurt de
politie verwittigd heeft. De jongeren zijn gewoon weggegaan.
Feit: Diefstal uit voertuig 14.06.2018 tussen 00u30 en 05u00.
Relaas: Aangifte van diefstal van een rugzak uit een voertuig. Het voertuig werd
beschadigd.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld.
Rest van Lummen
1 inbraak in woning.
14 meldingen van verdachte handelingen/personen/ voertuigen.
Juli 2018
Laren
Feit: inbraakalarm 26.07.2018 01u03 Larenstraat.
Relaas: Alarm in woning gaat af. Bewoners zijn met vakantie.
Gevolg: ploeg ter plaatse. Geen braakschade. Noch de bewoners noch verwanten
zijn telefonisch bereikbaar.
Feit: verdacht persoon 09.07.2018 19u04 Groenlarenstraat.
Relaas: melding van het feit dat er een verdachte manspersoon zich aan de woning
had aangeboden. Hij kwam vragen of ze op voornoemd adres metaalwerken
uitvoerden, hetgeen helemaal niet klopt. Beschrijving betrof 35 a 40 jaar oud,
werkbroek, t-shirt, 1m75, zag er vuil uit. Hij is vertrokken met een bestelwagen met
kentekenplaat 1JPA144.
Gevolg: Patrouille naar het voertuig in omliggende straten negatief.
Feit: verdacht voertuig 24.07.2018 14u52 Reustraat.
Relaas: oproeper is lid van het Bin. Melding van een verdacht voertuig. Frans voertuig,
donkerblauw, Renault Scenic, wagen staat er onder bomen geparkeerd,
niemand in de wagen, weet ook niet hoelang hij er al staat. Opnieuw oproep dat het
voertuig inmiddels vertrokken is en komen nog enkele meldingen binnen, na melding
BIN, dat het voertuig gesignaleerd werd.
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Gevolg: Patrouille gedaan in de opgenoemde straten een omgeving. De Dikke
Eikstraat naar twee kanten afgereden tot op het einde. Het voertuig niet meer
aangetroffen.
Feit: inbraak in woning 24.07.2018 tussen 10u30 en 20u Larenstraat.
Relaas: inbraak in woning door braak te plegen op de achterdeur.
Gevolg: mogelijk verband met vorige melding van verdacht voertuig in de Reustraat.
Recherche voert een onderzoek.
Feit: verdacht voertuig 28.07.18 10u35 Groenlarenstraat.
Relaas: voertuig (wit voertuig met Franse nummerplaat?)rijdt zeer langzaam door de
Groenlarenstraat, Hoefstraat, Hoogstraat. Melder is doorgereden omdat het voertuig
hem opgemerkt had. Melder maakt deel uit van BIN LAREN. Het Bin wordt opgestart
waarna enkele meldingen (4-tal) komen van personen die het voertuig gezien
hebben.
Gevolg: Interventieploeg doet nazicht in de Groenlarenstraat en ruime omgeving doch
kunnen het voertuig niet meer aantreffen.
Linkhout
Feit: verdacht voertuig 09.07.2018 16u32 Mortelkoelstraat.
Relaas: betreft een BMW, vermoedelijk 5-reeks, buitenlandse nrplaat, mogelijk Poolse
nummerplaat. Het voertuig staat er met open deuren en open motorkap. Op het
eerste zicht is er niemand in de buurt van het voertuig.
Gevolg: Bij aankomst patrouille was het voertuig reeds vertrokken.
Feit: verdachte toestand 31.07.2018 09u20
Relaas: T.h.v. de elektriciteitscabine staat een lichte bestelwagen met opschrift
“schrijnwerkerij”.
Gevolg: Ploeg heeft het voertuig aangetroffen. Betreft voertuig van een
onderaannemer van Proximus die er werken aan het uitvoeren is. Het voertuig is
tweedehands en de zelfklevers zijn slecht verwijderd. De lijmresten op de randen van
de belettering “schrijnwerkerij” zijn blijven zitten. Niets aan de hand.
Feit: inbraak in woning 31.07.2018 tussen 13u15 en 13u40 Dikke Eikstraat.
Relaas: Hordeur werd opengebroken. Volledige woning werd doorzicht.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld en buurtonderzoek werd uitgevoerd.
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BIN-werking: BIN Laren, Gestel
Overzichten meldingen vanuit de politie: mei, juni, juli en augustus.
Sinds eind mei zijn er tot op heden 24 meldingen binnen gekomen, hiervan hebben wij
er 11 van doorgestuurd naar de leden. Reden van niet doorsturen: beperkte informatie,
uur van binnen komen en ver buiten de zone.
24/05/18: verdachte gedragingen - aanbellen in Mangelbeekstraat
30/05/18: verdacht voertuig ,Mercedes, met 3 personen in Goeslaarstraat
15/06/18: voertuig met Nederlandse nummerplaat verkocht goedkope
gereedschappen in de Larenstraat.
25/06/18: verdacht voertuig (AudiQ7) in Larenstraat.
26/06/18: Inbraak heterdaad in Beukenboomstraat, 2 personen vluchten in bos.
09/07/18: verdachte man, bestelwagen 1 Peugeot Patron.
10/07/18: 2 verdachte personen in Helvetiastraat.
10/07/18: verdacht voertuig in Geneikenstraat.
14/07/18: verdacht voertuig, Mercedes in Bremstraat.
21/07/18: inbraak werfcontainer in Alex Jenkensstraat.
24/07/18: verdacht voertuig, blauwe Renault in de Reustraat.
24/07/18: diefstal in Larenstraat.
26/07/18: verdacht persoon en voertuig in Larenstraat, afgaan van alarm.
28/07/18: verdacht voertuig, Citroën camionet in Laren- ,Groenlaren- Hoogstraat.
31/07/18: verschillende inbraken in de maand juli -alertheid gevraagd.
02/08/18: verdacht voertuig, witte BMW met 2 vreemden.
03/08/18: inbraak in de Gestelstraat, uitkijken naar verdachte handelingen.
04/08/18: verdacht persoon met fiets en rugzak in Gestelstraat.
05/08/18: verdacht persoon in Lutgardisstraat.
Nieuwe vorm van Phising.
PHISHING is een vorm van stelen, maar dan via
computer of gsm. Oplichters contacteren niets
vermoedende personen en laten hen geloven
dat ze met een betrouwbaar bedrijf te maken
hebben. Deze oplichters zijn sluw en sturen je
een mailbericht, mogelijk zelf afkomstig van
iemand die je kent. Meestal wordt er gevraagd
om op een link te klikken en als je dat doet, stel
je eigenlijk je computer open voor hen en
kunnen ze met vertrouwelijke gegevens gaan
lopen, zelfs bankgegevens, met alle gevolgen van dien.
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De politie waarschuwt nu voor een nieuwe vorm van phishing en wel via een SMS op je
GSM. Momenteel wordt de sms verstuurd via het nummer 8810 uit naam van ARGENTA.
Ga hier NIET op in, het bericht komt NIET van Argenta maar van oplichters !
Rond deze periode melden BIN-leden ons ook dat ze gebeld worden door een Chinees
telefoonnummer dat gebruikt wordt om je op te lichten via computer.
Geef hier GEEN gevolg aan, ook al dreigen ze uw computer te zullen blokkeren.
Gewoon negeren is de boodschap.
Je kan alles over phishing, hacking en en nog meer nalezen op deze site:
COMPUTERCRIMINALITEIT
Wat te doen als je slachtoffer bent van phishing ?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie. Dit keer NIET via het nr 101 maar
via uw wijkinspecteur (013 61 99 55). je kan ook aangifte doen via deze site:
POLICE-ON-WEB
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Met DANK aan onze sponsors!
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