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. Uitgever: Aloïs Van Grieken – St. Lambertusstraat 15 – Lummen - 0496/751042 – alois.van.grieken@telenet.be

* Werking BIN-Laren 2014:
1. Evaluatie en het opstarten telefoon in cijfers:

Aantal leden per straat: 156
* Ashoekstraat
* Bergstraat
* Broekstraat
* Dwarsstraat
* Groenlarenstr
* Hoefstraat
* Hoogstraat
* Hoogveldstr.
* Kwezelstraat

:6
:6
:1
:1
: 20
:1
: 45
:4
:2

Activiteiten

* Mellaerstraat
:3
* Reustraat
:2
* St. Ferdinandstr. : 6
* St. Lambertusstr. : 14
* Zwaluwstraat
:3
* Zes Sepremberstr.: 2
* Toekomststraat : 1
* Leeuwerikstr.
:2
* Larenstraat
: 40

* 2013: - maandelijkse kernvergadering
- Provinciale werkgroep
- 10 jaar BIN-Laren: zaklamp
- Graveringsactie voor fietsen en auto’s
- Ontbijtdag met 220 bezoekers
- Infoavond: herkennen van valse Euro biljetten
* 2014: - maandelijkse kernvergadering
- Begeleidingscomité
- Infoavond BIN-Gestel: Nooit te oud om te leren
- Ontbijtdag met 195 bezoekers
- Opstart BIN-Linkhout
- Actie “1 dag niet”
- Voorbereiding opstart nationale VZW
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Bij de laatste oproep hebben we vastgesteld dat 70 % van onze leden de oproep bevestigen met op toets 2 te
drukken en dat 30 % het bericht niet bevestigd heeft. Ook zagen we dat 1 % de oproep niet gehoord heeft.
Wij roepen de leden op om steeds op toets 2 te drukken na het beluisteren van het bericht. Dit geeft ons de
mogelijkheid om na te gaan hoeveel mensen het bericht ontvangen hebben.
* BIN-berichten:
- 25.03.15: verdacht persoon in de Bremstraat en verplaatst zich naar de Voortstraat.
* Meldingen bij de locale politie:
- Meldingen van januari, februari en maart 2015.

02/01/2015 Lummen, Dwarsstraat het schuifraam van het
Diefstal in
00u00
woning
appartement werd opengebroken. Nadeel: 1
dockingstation en 1 horloge.
Poging diefstal 15/01/15 – 20u38 

Lummen, Hoefstraat  er werd geprobeerd om een
versterker van een elektriciteitspaal te stelen.
Doordat de onbekende dader hiervoor bedrading
had doorgeknipt viel de kabeldistributie voor tv en
telefoon uit  geen vermoeden nopens de dader,
patrouille werd uitgevoerd, resultaat negatief

Verdachte
gedragingen

08/02/15 – 14u12 

Lummen, Bergstraat op locatie staat een blauwe
camionette met witte nummerplaten en zwarte
letters men was ter plaatse aan de woning foto’s
aan het maken patrouille gedaan, voertuig werd
niet meer aangetroffen.

Verdacht
voertuig

25/02/15 – 19u43 

Lummen, St.Ferdinandstraat  er rijdt een voertuig
met “ledverlichting” in de grill aan de voorkant van
het voertuig(net zoals bij een politioneel anoniem
voertuig), melder heeft dit voertuig het eerst
opgemerkt aan de afslag van de E313, het voertuig
houdt zich wel aan de verkeersregels patrouille
gedaan, voertuig werd niet aangetroffen.

2-03-2015

Larenstraat

Inbraak Onbekende dader(s) hebben braak gepleegd op de
in café toegangsdeur aan de voorzijde van het café. De
dader(s) hebben het café doorzocht. Kasten en
schuiven werden geopend. Uit de portefeuille van
slachtoffer werd een aanzienlijke som geld gestolen.
Tevens werden een geldlade en een spaarpot met
inhoud gestolen. In het café werd de geldlade van
een gokspel opengebroken. Ook het privé-gedeeltes
werden doorzocht. Hier werd niets gestolen. De

bovenverdieping werd niet bezocht. Er werd geen
wanorde gesticht. Aan de linkerzijde van het
gebouw werd de verandadeur open gezet. Deze
moest vermoedelijk dienst doen als
vluchtmogelijkheid. De dader(s) hebben gehandeld
tijdens de aanwezigheid van slachtoffer dewelke lag
te slapen op de bovenverdieping.
7-03-2015

Ashoekstraat

Verdacht Persoon meldt op een later tijdstip aan
persoon Bincoördinator dat er op 07/03/15 tussen 17.30 en 18
hr een voertuig (klein, donkerblauw, nieuw, merk nt
gekend) is toegekomen met aan boord 3 jonge
vreemdelingen. Deze waren op zoek naar een
camping zeiden ze. Aangezien er daar in de
omgeving in verste verte geen camping is werd dit
als verdacht beschouwd. Betrokkenen zijn
vertrokken. Melder werd aangeraden in de toekomst
dit onmiddellijk te melden aan de politiediensten.

9-03-2015

Groenlarenstraat Verdacht Verdachte probeerde allerlei zaken te verkopen,
voertuig kettingzagen, sleutels, ... Verdachte is nadien
weggereden richting Meldert. Het voertuig werd
niet meer aangetroffen.

* Preventietips vanuit de federale overheid.

Bijzondere modus operandi: VERDACHTE TELEFONISCHE OPROEP:
Een dame kreeg een telefoontje van een persoon die een enquête zou houden in naam van de FOD
Binnenlandse Zaken rond de beveiliging van woningen. (FOD =federale overheidsdienst)
De verdachte wou zo vlug mogelijk de woning bezoeken om die enquête te kunnen afnemen.
De FOD Binnenlandse Zaken dringt aan op het feit dat er momenteel geen enkele enquête van dit
type loopt en dat men dus geen gevolg moet geven aan een dergelijke aanvraag.
Als er contact met u werd opgenomen voor een dergelijke verdachte enquête, raden wij u aan uw
politiezone of uw gemandateerde politieagent te informeren.
Opgelet voor een nieuwe diefstal uit wagens truc die geen sporen achterlaat. (video)

De politie van Brussel waarschuwt voor een nieuwe truc van dieven waarbij ze uw
auto kunnen leegroven zonder sporen achter te laten.
De dieven kunnen het signaal van de afstandbediening van de centrale vergrendeling
van uw wagen verstoren. Het lijkt dan alsof de deuren van uw wagen zich sluiten
maar eigenlijk blijven ze gewoon open.
Test dus steeds of de deuren van uw wagen goed gesloten zijn en laat nooit uw
waardevolle voorwerpen in uw wagen liggen.

Preventietips


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.



Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af : vergeet naast de portieren ook niet de ramen, het open dak
en het kofferdeksel goed te sluiten. Dit is belangrijk want als u uw wagen openlaat en er wordt iets
gestolen zonder braak dan is dat in de ogen van de verzekering geen diefstal. Dit kan u tevens een
fikse geldboete opleveren.



Als u de wagen verlaat, neem dan steeds uw boorddocumenten mee want deze zijn geld waard
voor criminelen. U kan hier voor onze handige boorddocumentenhouder gebruiken. Dit kan gratis
besteld worden in de publicatiesectie van onze website



Verwijder steeds uw mobiele GPS en GPS-houder uit de wagen. Veeg ook de zuignapafdruk
uit op uw voorruit. Dieven breken in uw wagen in bij het zien van een GPS en/of de GPS-houder
en/of de zuignapafdruk op uw raam, in de hoop zich een GPS toe te eigenen.



Schakel steeds de blue-tooth en wifi- functie uit (van uw gps, laptop, gsm..) opdat potentiële
dieven dit signaal niet zouden kunnen opvangen en zo weet krijgen van aanwezigheid van uw
waardevolle voorwerpen.



Indien niets waardevols aanwezig in het voertuig, toon dit: laat uw handschoenkastje en/of kofferzeil
open.



Voorwerpen die (per uitzondering) toch in de auto blijven liggen, kunnen bij voorkeur in de
afgesloten koffer opgeborgen worden. Leg het voorwerp bij vertrek in uw koffer en niet op de
plaats van bestemming, zodat een potentiële dief deze handeling niet ziet.



Hou een inventaris bij van de serienummers, merk en type van al uw waardevolle voorwerpen (save
your numbers). Doe dit ook voor uw GPS, laptop, imei-nr van je GSM,… Het serienummer en imeinr zijn unieke nummers waardoor de politie de teruggevonden gestolen goederen vlugger kan
toewijzen en terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar.



Gebruik de PIN-code op uw gps, deze optie is vaak voorzien maar niet standaard geïnstalleerd.
Stel deze functie in, na diefstal kan uw gps niet meer gebruikt worden zonder juiste PIN-code.
Wat nu gedaan?
Wat moet u weten als u toch slachtoffer wordt?
1. Doe steeds aangifte bij de politie.
2. Blokkeer uw bank- en kredietkaarten via CARDSTOP 070 344 344
070 344 344.
3. Blokkeer uw identiteitsdocumenten via DOCSTOP 00800 2123 2123.
4. Verwittig uw verzekeraar.



Ook nuttig:
Maak een inventaris op van alle waardevolle voorwerpen zodat u deze gedetailleerd kunt
beschrijven. Noteer onder meer merk, type, serienummer en neem foto’s. Bewaar thuis kopieën
van uw boorddocumenten. Mocht alles worden teruggevonden, dan kan de politie u opsporen
als de eigenaar.

* BIN-werking:
- Wij zij nog steeds op zoek naar kernleden of naar personen die op één of andere manier
een steentje kunnen bijdragen.
- Vergeet niet eventuele wijziging in telefoonnummer en/of e-mailadres door te geven.
- Preventietips zijn welkom en deel ze met alle leden.

Zorg voor een aantal veilige leefgewoonten
Deze leefgewoonten kosten geen geld, maar vragen enkel uw oplettendheid. Start er vanaf
vandaag mee!
- Sluit steeds alle ramen en deuren wanneer u uw woning verlaat, ook al is het maar voor enkele minuten.
- Zorg voor een goed beheer van de sleutels. Vermijd de klassieke plaatsen als 'onder de deurmat', 'in de
bloembak'...
- Laat geen tuingereedschap of ander materiaal dat de inbreker kan gebruiken, rondslingeren.
- Zorg voor een goede zichtbaarheid van je woning.
- Geef je woning steeds een bewoonde indruk.
- Maak bij langdurige afwezigheid afspraken met de buren, familie of kennissen (leegmaken van de
brievenbus, onderhoud van de tuin, op- en neerhalen van de rolluiken...).
- Etaleer je waardevolle voorwerpen niet. Plaats de kostbare voorwerpen uit het zicht van voorbijgangers.
- Merk en registreer uw waardevolle voorwerpen.

Tips van BIN-leden.
Postbode aan de deur !!! Nieuwe oplichting truc :
Er zijn mensen die afgelopen week bezoek kregen van een postbode.
Deze kwam een pakketje brengen van Welzorg (een bestaande organisatie).
Hiervoor waren portokosten verschuldigd.
Op het pakketje stond het verzoek deze 1,60 niet contant te betalen, maar te pinnen ivm
veiligheid.
Deze postbode had een "mobiel pinapparaat" bij zich.
Deze mensen overhandigden het pasje en toetsten de pincode in.
De postbode liet de pinpas "per ongeluk" uit zijn handen vallen, bukte zich en gaf het pasje
terug.
Na een tijdje voelden deze mensen toch nattigheid.
Raadpleegden hun bank en hun rekening bleek te zijn leeggehaald.
Direct in de portemonnee gekeken en zagen de gedupeerden dat men niet het eigen pasje had
terug gekregen, maar dat van hoogstwaarschijnlijk een eerder slachtoffer (reeds geblokkeerd).
Het volgende slachtoffer zal ongetwijfeld opgezadeld worden met het pasje van één van deze
mensen.
Laat dit niet gebeuren en waarschuw je ouders en familie / vrienden / kennissen voor deze
nieuwe truc.

NIET TWIJFELEN, MAAR BELLEN BIJ
VERDACHTE SITUATIES OF
HANDELINGEN

101
013/619961 (locale politie)

