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

Beste Binleden,
De zomervakantie is ondertussen begonnen ook al doet het
weer soms anders vermoeden. Vergeet u niet in te smeren
met zonnecrème op de, tot nu toe schaarse, zonnige
dagen. Maar vergeet vooral niet om uw woning van
”Factor INBRAAKVRIJ “ te voorzien indien u nog op vakantie
vertrekt.

Geplande
evenementen
16-10-2016
Ontbijtdag BIN Laren
27-10-2016

Enkele diefstalpreventie tips.

Inbraakpreventieavond
ism alle bin’s van lummen,
de gemeente en de
politie LRH
Meer info over deze
evenementen volgt later.

Wijziging e-mail /
telefoonnummer

Hier enkele gemakkelijke tips als je op vakantie vertrekt!
1. Sluit ramen en deuren steeds af met een sleutel, zelfs
als je maar eventjes weg bent. Denk hierbij ook aan
uw garagepoort, dak – en badkamerramen. Laat uw
ramen niet op kiepstand staan.
2. Verwittig buren, familieleden of vrienden in geval van
een langere afwezigheidperiode of schakel de politie
in om af en toe langs de woning te patrouilleren.
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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!
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3. Hang geen nota van afwezigheid aan de deur en vermijd boodschappen op het
antwoordapparaat die vermelden hoelang je bijvoorbeeld op vakantie bent. Wees
ook verstandig met je berichten/ prachtige vakantiefoto’s op de sociale media
(facebook, twitter,…)
4. Laat aantrekkelijke voorwerpen zoals je gsm, laptop of gps-toestel niet in het zicht
liggen.
5. Sluit tuinhuisjes en bergplaatsen buitenshuis ook af om te vermijden dat een
inbreker hulpmiddelen (ladders, koevoet, beitels,...) vindt om zijn slag te slaan. Laat
ook geen gereedschappen rondslingeren in de tuin.
6. Verstop geen sleutels in bloembakjes, onder voetmatten of tuinhuizen. Ook
inbrekers kennen die plaatsen!
7. Sluit rolluiken, gordijnen of andere raamdecoratie om waardevolle voorwerpen
aan het zicht te onttrekken maar vraag eventueel je buren de rolluiken op en neer
te laten wanneer je voor langere tijd afwezig bent (bewoonde indruk).
8. Bewaar geld, bankkaarten of kostbare juwelen in een vloer- of muurkluis.
9. Geef je woning een bewoonde indruk: laat in bepaalde kamers een lampje
branden dat door middel van een timer of het domoticasysteem op vastgelegde
tijdstippen aan- en uitgeschakeld wordt.
10. Plaats een veilig slot waarvan de cilinder niet uitsteekt.

Tips tegen zakkenrollers
1. Denk na over wat u meeneemt:
Persoonlijke zaken en documenten die u niet nodig heeft, laat u beter thuis.
Beperk de hoeveelheid cash geld die u bij zich heeft. Gebruik bij voorkeur uw
bankkaart. Verdeel het cash geld over verschillende plaatsen.
Verdeel uw documenten en waardevolle voorwerpen over meerdere zakken.
Bewaar uw sleutels en uw documenten waarop uw adres vermeld wordt nooit samen.
Leer de code van uw bankkaart uit het hoofd en stop deze zeker niet bij uw kaart.
Kies voor een tas die u goed kunt sluiten en draag de sluiting naar je toe.
2. Vermijd om uw kostbaarheden te tonen:
Haal uw portefeuille of gsm discreet boven wanneer u deze nodig heeft en vermijd dat
men kan zien waar u deze opbergt.
Hou uw vervoersbewijs of geld voor het openbaar vervoer klaar, zodat u uw
portefeuille niet moet uithalen wanneer iedereen het ziet.
Loop niet te koop met uw sieraden.
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3. Neem uw voorzorgsmaatregelen:
Beveilig je gsm, smartphone, … via de installatie van een beveiligingscode en
antidiefstalsoftware en zorg geregeld voor een back-up van de gegevens op het
toestel.
Maak een kopie van waardevolle documenten zoals uw identiteitskaart. Zo heeft u de
nodige informatie om ze te vervangen. Bewaar deze kopieën niet enkel thuis, maar
eventueel ook in uw mailbox of in de cloud. Let er wel op dat deze gegevens goed
beveiligd zijn.
Registreer uw waardevolle voorwerpen bv. serienummer GSM, …
4. Hou zakken en bagage in het oog:
Sluit uw handtas steeds goed en draag deze tegen u tussen arm en lichaam met de
sluiting naar binnen.
Stop geen waardevolle voorwerpen zoals een portefeuille, gsm of mp3-speler in uw
achterste broekzakken of zakken aan de buitenzijde. Kies bij voorkeur een binnenzak of
indien dit niet mogelijk is, een broekzak vooraan.
Draag uw rugzak of handtas op drukke plaatsen steeds vooraan tegen het lichaam
(indien mogelijk met de sluiting naar de binnenzijde).
Blijf bij uw bagage.
Laat geen waardevolle voorwerpen achter in uw jas wanneer u deze aan een kapstok
hangt.
Hang uw handtas of rugzak niet achter u op een stoel, maar zet deze bijvoorkeur
tussen uw voeten op de grond. Hang deze eventueel vast via een lint of een handvat
aan de stoelpoot.
Let er in de paskamer op dat uw handtas of rugzak niet te dicht bij het gordijn of de
deur staat.
5. Wees waakzaam:
Wees alert bij grote drukte of als er plots opschudding ontstaat in uw omgeving.
Let op als onbekenden u aanspreken of ‘per ongeluk’ tegen u botsen.
Liep iemand tegen u aan? Probeer dan zo snel mogelijk na te gaan wie dit deed en
kijk na of u alles nog bij zich heeft.
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Oproep
Beste inwoners, mogen we jullie vragen om een extra oogje in het zeil te houden in de
buurt van het voetbalveld Redstar-Laren. Daar heeft men last van ‘hangjongeren’ die
nogal veel vuil achterlaten. Indien U iets opmerkt, gelieve dan onmiddellijk de politie te
verwittigen. Dank voor uw medewerking!

Valse formulieren om boete te betalen

Zogenaamd namens de Belgische
politie zijn e-mails verstuurd over een
verkeersboete.
Betaal deze niet, want de mail is nep.
Het onderwerp van de mail is
‘Openstaande rekening te voldoen’.
Opvallend is dat er enorm veel
verschillende lettertypes en groottes
zijn gebruikt.
In de mail staat verder het logo van de
Belgische politie.
Ook vreemd is dat er wordt gevraagd
de boete te voldoen via Bitcoins
(virtuele munteenheid op internet).
In totaal zou u € 49,10 moeten betalen.
Dit omdat u 128 km/u heeft gereden
waar 120 is toegestaan
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Inbraken – meldingen door de politie
Laren
23/05/2016

Bergstraat

Verdacht
voertuig

19u22: witte bestelwagen met nr plaat
1DOE448
Zaterdag 21.05.2016 heeft gedurende
40 min het voertuig voor melder zijn
woning gestaan , met de lichten aan
en draaiende motor. De melder heeft
het zelf niet gezien , was niet thuis , de
buurman is het nu juist tegen de melder
komen zeggen.
Gevolg: controle eigenaar
nummerplaat. Nummerplaat
afgeleverd op naam van een bedrijf.
Geen negatieve gegevens gekend.

Linkhout
04/05/2016 Linkhoutstraat Diefstal in
08u10: De bewoner stelt vast dat er
aanhorigheden schade werd veroorzaakt aan de
woning
achterzijde van zijn plastieken serre.
Het gaas van de vliegendeur werd
beschadigd. In de schuur ernaast
werden twee plastieken
brandstofkruiken ontvreemd. De
inhoud van deze kruiken
(tweetaktbenzine) werd
overgeheveld in een plastieken
metselkuip dewelke ook in de schuur
staat. Het werkhuis aan de achterzijde
van de woning werd ook doorzocht.
Hieruit werd niets ontvreemd. Geen
vermoeden nopens de dader(s).

07/05/2016 Linkhoutstraat Verdacht
persoon
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Gevolg: vaststellingen werden
gedaan en een proces-verbaal werd
opgesteld door de politie
23u57: Melding: er zijn wegenwerken.
Een persoon is daar van alles aan het
weghalen. Hij loopt nu te voet richting
Hulshoekstraat. Beschrijving: bruine
jas en donkere broek
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09/05/2016 Linkhoutstraat Poging diefstal
met braak in
woning

26/05/2016 Begijnenbroek- Verdacht
straat
voertuig

10/06/2016 Linkhoutstraat Verdacht
persoon

22/06/2016 Hulshoekstraat Verdacht
voertuig
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Gevolg: Betrokkene aangetroffen
door de politie. Hij was lege blikjes
bier, cola en andere drankblikjes uit
de berm aan het rapen voor het oud
ijzer. De interventieploeg heeft hem
aangeraden om dit in de toekomst
overdag te doen.
18u13: Poging diefstal met braak.
3 inkepingen zichtbaar aan een raam
op het gelijkvloers. Raam kon niet
worden geopend.
Gevolg: politie ter plaatse en heeft
een proces-verbaal opgesteld
Verdacht voertuig Ford Mondeo
Gevolg: Eigenaar werd gecontroleerd
=> niets verdacht
04u13: De melder is onderweg naar
zijn werk, kort bij de spoorovergang
zag hij een manspersoon rond een
geparkeerde wagen wandelen.
Oproeper is even teruggedraaid om
nog eens voorbij te rijden,
ondertussen wandelde de man
richting Linkhout
Gevolg: Politie ter plaatse geweest.
Ter plaatse vernemen zij van de
aanwezigen dat er een loopwedstrijd
van verschillende bedrijven bezig is.
Hierbij vertrekken mensen vanaf
verschillende locaties over het land
verspreid en lopen ze, mits aflossing
onderweg, tot in Ieper. Verdere
patrouille levert geen verdere
personen op.
12u58: 15 min lange stond witte
bestelwagen Fiat Ducato met
draaiende motor voor de woning van
melder. De vensters van het voertuig
zijn open, geen inzittenden. Plots
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staan 2 jonge gasten iets verder de
woningen te filmen. Deze personen
vertrekken nadien met de
bestelwagen in de richting van het
oud voetbalveld.
Gevolg: Patrouille in de omgeving
door de interventieploeg. Voertuig
werd niet meer aangetroffen
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Met DANK aan onze sponsors!
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