Binflash Maart 2018

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

Wees waakzaam en
meldt elke verdachte
handeling aan de politie
/ 101

Verdachte handelingen melden!

Geplande
evenementen
21-10-2018
Ontbijtdag BIN Laren
Meer info over deze
evenementen in een van
de volgende binflashes

Elke burger kan meewerken aan een veilige omgeving door
oplettend te zijn en verdachte handelingen steeds te melden. Wie anders dan de burger
zelf kent het best zijn wijk of buurt? Veel mensen hebben echter de reflex niet om
verdachte handelingen te melden aan de politiediensten.
Waarom de politiediensten bellen?
 Bij elke verdachte situatie kan u de politiediensten bellen.
 Ga er nooit van uit dat iemand anders de politie zal inlichten.
 Zelfs als u twijfelt dat het om een verdachte situatie gaat, toch bellen!
 Wacht niet tot u erover gepraat hebt met vrienden of buren want kostbare tijd kan zo
verloren gaan.
 Vrees niet dat u in verlegenheid wordt gebracht indien uw oproep ongegrond zou zijn.
Wanneer is een gedraging verdacht?
Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden van verdachte gedragingen:
- Een onbekende die de woning van uw buren betreedt terwijl deze afwezig is.
- Iemand die uw terrein of dat van uw buren betreedt zonder enige aanwijsbare reden.
- Een verhuiswagen of bestelwagen bij de woning van uw buren tijdens hun
afwezigheid.
- Iemand die voorwerpen zoals multimedia, juwelen,... draagt op een ongebruikelijk laat
uur of op een ongewone plaats.
- Het geluid van brekend glas: een mogelijke inbraak, vandalisme of diefstal.
Binflash BIN Laren Maart 2018

Pagina 1 van 10

- Iemand die in voertuigen gluurt of aan autodeurklinken voelt terwijl hij de straat
afloopt.
- Iemand die insignes, brandstof of onderdelen van een voertuig wegneemt.
- Een onzorgvuldig geparkeerde wagen of een achtergelaten voertuig.
- Iemand die een voertuig achterlaat en wegrijdt in een ander.
- Personen die rondhangen (observeren) in de buurt of in de omgeving van scholen,
parken, speelpleinen. Het gebruik van verrekijkers vanuit voertuigen.
- Een geregelde toevloed van onbekenden naar een bepaalde woning op ongewone
of late uren. Dit kan wijzen op drugsverkoop of handel in gestolen goederen.
- Deur-aan-deur verkopers zonder eigenlijke vergunning.
- Ontmossers – verkopers van bestekken – opritleggers – dakreinigers – snoeien – …
(verplaatsen zich meestal met in het buitenland ingeschreven voertuigen).
Ziet u iets verdacht? Bel 101!
Voelt u aan dat er iets niet klopt? Ziet u een auto die niet in uw straat hoort te zijn? Aarzel
nooit en bel het noodnummer 101. Snel en zonder twijfel! Met onderstaande info helpt u
de politie alvast een heel eind op weg!
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Binwerking.
BIN-Laren en Gestel
Meldingen via telefoon vanuit de politie:
Hieronder de meldingen van november en december 2017. De paarsgekleurde
meldingen (9) werden doorgestuurd naar BIN-zone Laren, Gestel en Geneiken.
Negen berichten werden niet doorgestuurd wegens beperkte informatie, buiten de BINzone en dit in combinatie met het uur.
- 06/11/17: Persoon legde een pakje onder de haag in de Dr. Vanderhoeydonckstr.
- 06/11/17: Inbraak in de Kammestraat, 2 personen zien weg rennen.
- 09/11/17: 2 inbraken in de Groenlarenstraat, geen tijdstip
- 09/11/17: Poging inbraak Haagdorenstraat via dakterras (1 uur geleden)
- 11/11/17: Voertuig achtergelaten in de Helderstraat, geen spoor van bestuurder.
- 18/11/17: naar aanleiding van verschillende inbraken, oproep tot alertheid.
- 19/11/17: poging inbraak Broedersveld
- 24/11/17: in de loop van de avond 3 inbraken in Linkhout.
- 24/11/17: verdachte gedragingen in de Kapelstraat, kleine witte auto, persoon met
zaklamp.
- 25/11/17: verdacht voertuig op Meldertsebaan, witte Jaguar met buitenlandse plaat
- 27/11/17: uitkijken naar kleine personenwagen Fiat, plaat 1 DBQ..., verdachte
gedragingen in de Verwilligenstraat.
- 28/11/17: verdachte toestand in de Groenlarenstraat, voetafdrukken in gras
- 04/12/17: 2 personen gaan huis aan huis van beveiligingsfirma, St. Sebastiaanstraat
- 07/12/17: verdacht voertuig in St. Sebastiaanstraat, grijze kleur, Hongaars kenteken,
een 2de voertuig is een witte bestelwagen
- 07/12/17: Eerder bericht St. Sebastiaanstr. is niet verdacht, werkzaamheden van
een provider.
- 16/12/17: Inbraak in de Vandermarckestraat, verder geen gegevens
- 19/12/17: verdacht voertuig, witte Mercedes bestelwagen in de Zoutstraat
- 31/12/17: inbraak in de Larenstraat, zwarte Renault rijdt richting Wit Paard
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In 2017 hebben wij 75 telefonische meldingen binnen gekregen en hiervan hebben wij
voor de zone BIN-Laren, Gestel en Geneiken, 36 berichten doorgestuurd naar de leden.
Onze maandelijkse kerngroep vergadering gaat noch steeds door op de 2de dinsdag
van de maand in de gildezaal van Laren en dit om 20u. Wil je actief meewerken aan
de veiligheid van onze wijk, dan bent u steeds welkom.
Voor BIN-Gestel doen wij een dringende oproep naar personen die willen meewerken
aan de veiligheid voor de zone BIN-Gestel. Ook zij kunnen zich aansluiten bij de
kerngroep van BIN-Laren.
Tijdens de maand maart 2018 zal u opnieuw een overschrijving in de bus krijgen om uw
lidgeld te betalen voor BIN-Laren en Bin- Gestel voor 2018. Wij werden genoodzaakt om
het lidgeld en de sponsoring voor 2018 te verhogen. Dit om 2 redenen: Enerzijds het hoge
aantal telefoons in 2017 en anderzijds willen we voorkomen dat het verschil in lidgeld
tussen de verschillende BIN's in Lummen niet te groot wordt.
Het lidgeld voor 2018 komt op 5 € en voor de sponsoring komt dit op 50 €

Oproep aan alle leden: vergeet niet tijdig verandering van mailadres en
telefoonnummer door te geven. We stellen vast dat dit niet altijd wordt
doorgegeven, waardoor men nuttige preventieve informatie via telefoon
of BIN-flash kan missen.
Hebt u een mailadres willen wij u vragen om dit ook door te geven. Zo kunnen wij de
BIN-flash en eventueel ander nieuws doorgeven via mail. Op deze manier besparen
veel tijd en papier. Voor suggesties en eventuele veranderingen kan u dit altijd
doorgeven aan de kernleden of op volgend mailadres: alois.van.grieken@telenet.be
We verwelkomen onze nieuwe sponsor:

Garage Custers
Gestelstraat 67
3560 Lummen
Tel en Fax 011/425215
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Inbraken – meldingen door de politie, periode november/december 2017
November 2017
Laren
Feit: Diefstal in woning 09.11.2017 Groenlarenstraat
Relaas: De daders hebben de schrikverlichting in de tuin beschadigd. Daarna werd een
betonklinker uit de grond gehaald naast de linker zijgevel. Hiermee werd een
keukenraam aan de linker zijgevel verbrijzeld. Daarna werd de woning doorzocht.
Verscheidene goederen werd ontvreemd.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld. De leden van onze lokale recherche zijn ter
plaatse geweest voor het uitvoeren van een uitgebreid sporenonderzoek.
Feit: Verdacht voertuig 20.11.2017 Hoogstraat
Relaas: Oproeper heeft van BIN te horen gekregen dat er veel inbraken geweest zijn. Er
stond naast de woning thv een weide een voertuig met draaiende motor - heeft er
lang gestaan - 1 persoon in het voertuig.
Gevolg: patrouille door interventieploeg. Betrokkene aangetroffen. Betrof een familielid.
Feit: Verdachte toestand 23.11.2017 Hoogstraat
Relaas: Er werd aangebeld bij melder. Het was een 5-jarig jongentje dat wenskaarten
voor de armen kwam verkopen. In de auto die naast de rijbaan stond zat een
manspersoon bij wie het jongentje is ingestapt.
Gevolg: Interventieploeg voert controle uit van de personen. De man heeft samen met
zijn kindjes inderdaad kerstkaartjes verkocht. Dit blijkt een opdracht van de school van
de kindjes. Verder konden er geen onregelmatigheden vastgesteld worden.
Feit: Verdacht persoon 28.11.2017 Hoogstraat
Relaas: Meldster heeft 2 personen gesproken die geld zouden inzamelen voor het
kinderkankerfonds. Meldster verneemt dat er enkel aan haar woning werd aangebeld
door de 2 personen en vindt dit verdacht.
Gevolg: controle uitgevoerd door de interventieploeg. Het betrof wel degelijk een
dame die rond gaat voor het kinderkankerfonds. Zij werd de week voordien ook al
gecontroleerd door een andere interventieploeg. Alles in orde.
Geneiken
Feit: Diefstal in woning en/of aanhorigheden 10.11.2017 Voortstraat
Relaas: Onbekende(n) breken een raam van het tuinhuis open en stelen er een
handwerktuig uit. Het handwerktuig wordt teruggevonden bij een buurman, alwaar er
tevens ingebroken werd. De bewoners van de woning zijn op vakantie. Hun zoon stelt
de feiten vast.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld + buurtonderzoek werd uitgevoerd (negatief)
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Feit: Diefstal in woning en/of aanhorigheden 10.11.2017 Voortstraat
Relaas: Onbekende(n) nemen werktuigen en een hek uit de achtertuin van slachtoffer
en kruipen via het hek naar een raam op de eerste verdieping van de woning. Men
breekt het raam open en doorzoekt verschillende kasten op verschillende kamers op
de eerste verdieping van de woning.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld + buurtonderzoek werd uitgevoerd (negatief)
Feit: Diefstal in woning en/of aanhorigheden 10.11.2017 Fazantenstraat
Relaas: onbekende(n) hebben een poging diefstal met braak ondernomen op het slot
van het tuinhuis in de achtertuin. Er werd niets uit het tuinhuis gestolen. Het slot is
beschadigd. Verder is de draadafsluiting rond de achtertuin op enkele plaatsen licht
omgeplooid. Een buurtonderzoek werd uitgevoerd.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld + buurtonderzoek werd uitgevoerd (negatief)
Feit: Verdacht persoon 14.11.2017 Veldstraat
Relaas: er werd aangebeld en er stond een onbekende man voor de deur. De man
vroeg informatie naar iets wat melder te koop zou hebben aangeboden op de
website 2de hands. De melder had helemaal niets op de site te koop aangeboden.
Hierop is de onbekende man vertrokken. Beschrijving van de man : +/- 35jr - kleine snor
- struis - kort haar - van noordafrikaanse afkomst – drager van een bruine jas. Er stond
een voertuig iets verder maar men heeft geen info over dit voertuig.
Gevolg: interventieploeg heeft niemand meer aangetroffen
Feit: Verdacht voertuig 24.11.2017 Veldstraat
Relaas: Melding van een grijze VW golf met twee verdachte personen op locatie.
Inzittenden kijken naar de woningen. De melder heeft de kentekenplaat genoteerd.
Bij het zien van de melder zijn ze vertrokken.
Gevolg: patrouille negatief. Het voertuig werd niet meer aangetroffen. Controle van de
nummerplaat werd uitgevoerd. Dit leverde echter geen negatieve gegevens op.
Linkhout
Feit: Poging inbraak in woning 06.11.2017 Kammestraat
Relaas: De daders hebben twee vliegenramen van de muur afgebroken om zich zo
toegang te kunnen verschaffen tot het raam. Vooraleer ze konden overgaan tot een
effectieve braak op het raam werden ze door de overburen opgemerkt en hebben ze
de vlucht genomen.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld en buurtonderzoek werd uitgevoerd
Feit: Poging inbraak in woning 12.11.2017 Priesterseheidestraat
Relaas: Verdachten hebben getracht de zijdeur van een woning in aanbouw open te
breken. De deur is vernield maar werd niet geopend.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld en buurtonderzoek werd uitgevoerd
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Feit: Inbraak in woning 13.11.2017 Kerkevennestraat
Relaas: Onbekenden hebben bij afwezigheid van de bewoners braak op een raam
aan de achterzijde van de woning gepleegd. De woning is volledig doorzocht. Er
werden goederen gestolen.
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld
Feit: Verdacht voertuig 23.11.2017 Linkhoutstraat
Relaas: Oproeper meldt dat een verkaveling waar nog geen woningen staan een
voertuig staat. Er is geen info aangaande het voertuig. Melder vindt dit verdacht en
wenst controle.
Gevolg: ploeg heeft voertuig aangetroffen en heeft de bestuurder gecontroleerd. Alles
in orde. Bestuurder had uitleg voor zijn aanwezigheid.
Feit: verdacht voertuig 24.11.2017 Kapelstraat
Relaas: verschillende meldingen van een verdacht voertuig: kleine witte auto - 2 deurs ouder model
Gevolg: politiepatrouille heeft het voertuig niet meer aangetroffen.

Schalbroek – Mellaer
Feit: Poging inbraak in woning 04.11.2017 Hamelstraat
Relaas: Onbekende dader(s) hebben braak gepleegd aan de voordeur van de woning
doch zijn de woning niet binnengeraakt
Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld
Feit: Inbraak in woning 10.11.2017 St.-Annastraat
Relaas: Via de linkerzijde van de woning hebben de dader(s) zich naar de achterzijde
van de woning begeven. Aan deze zijde van de woning werd het glas van een
houten raam ingeslagen met een kleine betonklinker. Via dit raam zijn de
onbekende(n) echter niet in de woning geraakt. Vervolgens werd geprobeerd om het
glas van een keukenraam aan de achterzijde van de woning onder een overdekt
terras open te breken. Het houten raam vertoont braakschade. Vervolgens hebben
de onbekende dader(s) het glas van dit raam ook stuk geslagen. Alzo kon de
raamkruk worden gemanipuleerd en konden de onbekende(n) in de woning klimmen.
Daarna werd een raam, type terrasdeur, vermoedelijk opengezet als mogelijke
vluchtweg. De volledige woning werd doorzocht. Kasten en schuiven van meerdere
kasten in diverse vertrekken werden geopend en doorzocht.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld. Buurtonderzoek werd uitgevoerd. Tijdens het
buurtonderzoek worden gestolen goederen teruggevonden en werd eveneens een
andere inbraak vastgesteld.
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Feit: Inbraak in woning 10.11.2017 St.-Annastraat
Relaas: Aan de achterzijde van de woning hebben de dader(s) braak gepleegd op het
keukenraam. Met een scherp voorwerp, vermoedelijk een schroevendraaier, werd
braak gepleegd op het keukenraam. Door de braak op het raam is het glas van het
raam gebarsten. De dader(s) hebben het keukenraam opengebroken. Via het
opengebroken raam zijn de dader(s) in de woning naar binnen geklommen. De
woning werd doorzocht. Kasten en schuiven werden geopend en doorzocht.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld. Buurtonderzoek werd uitgevoerd
Feit: Inbraak in woning 10.11.2017 St.-Annastraat
Relaas: De dienstdoende interventieploeg stelt tijdens het uitvoeren van een
buurtonderzoek, n.a.v. een andere inbraak, vast dat in een andere woning in de
St-Annastraat eveneens werd ingebroken.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld. Buurtonderzoek werd uitgevoerd
Feit: Verdacht voertuig 13.11.2017 Hemelrijkstraat
Relaas: Op het verbindingswegje tussen de Mangelbeek ende Schulensebaan staat een
Opel Corsa. Het voertuig lijkt achtergelaten en is afgesloten.
Gevolg: Interventieploeg heeft het voertuig aangetroffen. Betrof een voertuig van een
buurtbewoner.
Feit: Inbraak in woning 18.11.2017 Bovenstraat
Relaas: Op 18/11/2017 tussen 16.00 en 21.00 uur wordt er ingebroken in de woning en dit
via de achterdeur. Er werden verscheidene goederen ontvreemd.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld.
Feit: Inbraak in woning tussen 17.11.2017 en 19.11.2017 Gildestraat
Relaas: Tussen 17/11/2017 om 18:00 uur en 19/11/2017 om 13:30uur werd het raam aan
de rechterzijde van de woning opengebroken door onbekende(n). Woning werd
doorzocht en er werden goederen gestolen.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld. Buurtonderzoek werd uitgevoerd. Sporen
(schoeiselafdruk) werden geregistreerd.
Feit: Inbraak in woning 19.11.2017 Hamelstraat
Relaas: De daders(s) zijn vermoedelijk via de achterzijde van het gebouw, op het dak
bestaande uit plastieken golfplaten gekropen. Er is een gat in de plastieken golfplaat
waarneembaar. De dader(s) hebben vervolgens via een raam de woning kunnen
betreden.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld. Buurtonderzoek werd uitgevoerd
Feit: Inbraak in woning tussen 17.11.2017 en 20.11.2017 Hamelstraat
Relaas: Er werden geen braaksporen vastgesteld aan de woning. Daders hebben
waarschijnlijk de woning betreden via de voordeur dewelke mogelijk niet goed
afgesloten was. Volledige woning werd doorzocht en verscheidene goederen werden
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gestolen.
Gevolg: Proces-verbaal werd opgesteld. Buurtonderzoek werd uitgevoerd
Feit: Verdacht persoon 22.11.2017 Populierenstraat en Bovenstraat
Relaas: vrouw gaat aan bepaalde huizen aanbellen en vraagt geld voor het
kankerfonds. Beschrijving dame: lang blond haar, bril, rode broek, donkere jas. Ze is
weggereden in een rode personenwagen, nummerplaat eindigt met de cijfers 139
Gevolg: De interventieploeg heeft de dame aangetroffen. Zij heeft een vergunning
voor ambulante handel en gaat effectief rond voor het kinderkankerfonds.
Feit: Verdacht voertuig 27.11.2017 van Willigenstraat
Relaas: melding van een verdacht voertuig van bruine kleur. Betrof een kleiner voertuig
mogelijk van het merk Fiat. Voertuig reed een 3-tal keer zeer traag op en af in de
straat.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd. Voertuig werd niet meer aangetroffen.
Feit: Verdacht persoon 28.11.2017 St-Hubertusstraat
Relaas: een uur vóór de melding stond er iemand in de weide waar oproeper paarden
heeft staan. Persoon is dan richting van de autosnelweg gegaan, oproeper kan de
persoon niet beschrijven. Oproeper vermoedt dat de onbekende persoon materiaal
wilde stelen uit een opslagplaats.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd. Er werd geen verdacht persoon meer opgemerkt.
Rest van Lummen
6 inbraken (+poging) in woningen en/of aanhorigheden
14 meldingen van verdachte personen/voertuigen

december 2017
Gestel
Feit: verdachte personen 04.12.2017 St-Sebastiaanstraat
Relaas: lid van het BIN meldt dat twee personen van de firma Verisure van deur tot deur
gaan om alarmsystemen te verkopen. De twee personen konden hun
identificatiepasje niet tonen volgens de melder.
Gevolg: politiepatrouille heeft beiden aangetroffen. Betroffen wel degelijk medewerkers
van de firma Verisure. Na de melding werd ook onmiddellijk contact opgenomen met
het hoofdkantoor van Verisure- Securitas. Hierna werd contact opgenomen met de
regioverantwoordelijke. Deze bevestigde dat het zijn medewerkers zijn geweest die
zich hebben aangeboden bij de aanvankelijke melder. Medewerkers van Verisure
laten telkens automatisch vooraleer ze een gesprek aangaan hun badge zien aan de
bewoner. De regioverantwoordelijke gaat uitzoeken of zijn medewerkers de
voorgeschreven procedure correct gevolgd hebben.
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Feit: verdacht voertuig 07.12.207 St-Sebastiaanstraat
Relaas: Ter hoogte van de brug in een veldweg staat een witte bestelwagen (geen
verdere gegevens over het voertuig). Achteraan het voertuig zijn personen aan het
lassen of slijpen.
Gevolg: Interventieploeg heeft het voertuig niet meer aangetroffen
Feit: verdacht voertuig 07.12.2017 St-Sebastiaanstraat (2 meldingen)
Relaas: verdacht voertuig met Hongaarse nummerplaten, 2 inzittenden. Eén persoon in
het voertuig heeft een groot computerscherm voor zich en verplaatst zich geregeld in
de straat.
Gevolg: Voertuig werd aangetroffen door de interventieploeg. Beide inzittenden
werden geïdentificeerd. Dit leverde geen negatieve gegevens op. Deze personen
werkten in onderaanneming voor een provider (uitvoering metingen mobiel netwerk)
Schalbroek – Mellaer
Feit: Verdacht voertuig 07.12.2017 Bovenstraat
Relaas: Er stonden 2 voertuigen midden op de rijbaan. 1 nummerplaat werd genoteerd
door oproeper. Eén voertuig betrof een witte Jeep (= merk voertuig). Voertuigen zijn
reeds vertrokken.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd. Voertuigen werden niet meer aangetroffen.
Nummerplaat werd gecontroleerd. De nummerplaat werd reeds geschrapt bij de
dienst inschrijving voertuigen in 2015. De nummerplaat staat niet geseind als gestolen.
Mogelijk heeft de oproeper de nummerplaat niet correct genoteerd/gezien.
Geneiken, Laren en Linkhout => geen meldingen
Rest van Lummen
3 inbraken (+poging) in woningen en/of aanhorigheden
2 inbraken in bedrijven
1 inbraak in een winkel
1 fietsdiefstal
15 meldingen van verdachte personen en/of voertuigen
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DANK AAN ONZE SPONSERS
Bankieren via AXA Bank
Verzekeringen, Kredieten,
Sparen en Beleggen
Agentschap
LUMMEN
013 52 13 98

Dakwerken Benny Volders
Mellaerstraat 5 | B3560 Lummen | 013 31 32 27

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

Sint-Lambertusstraat 6 | 3560 Lummen
Tel: 013 52 20 58 | Fax: 013 52 20 22
poelmans@poelmans.be
Binnen- en buitenschilderwerken
Behang en vloerbekledingen

COENEN & CO
Groenlarenstraat 40 | 3560 Lummen
Tel: 013 52 20 66 - 013 52 20 62
Fax: 013 53 18 46
P. TECHNICS bvba
John Persoon
Project Ingenieur
Veiligheidscoördinator
Hoogstraat 88 | 3560 Lummen
Tel: 013 52 32 08 | Gsm: 0477 52 75 72

MEUWIS
Eddy
Larenstraat 1 | 3560 Lummen
Tel & Fax: 013 52 32 24
Ruth Verniers
x Kinesitherapeute
x Specialisatie: Cyriax
x Endermologie
x Voetreflexologie
x Power-Plate
x Kinesio-Tape

Toekomststraat 12b
3560 Lummen
Tel: 013 53 18 16
Gsm: 0495 52 15 86
verniers.ruth@telenet.b

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

