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Mail van 7 april 2016 
Beste, 

 
Heel wat mensen signaleren een inbrakenplaag in 

Strombeek. Om dit te bevestigen of ontkrachten, zouden 
we graag de cijfers kennen. We zouden ook graag de 

vergelijking maken met Bever en Grimbergen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Jan Aelberts 

Journalist Het Laatste Nieuws 
www.janaelberts.com 

0476/26.71.63 
 



Antwoord van 7 april 
Van: Korpschef (Politie Grimbergen)  
Verzonden: donderdag 7 april 2016 11:54 
Aan: Info (Politie Grimbergen) 
CC: Thierry Vanophem 
Onderwerp: RE: Inbraakcijfers Het Laatste Nieuws 
 
Beste, 
 
Graag wat meer duiding (doel-context?)  over dit artikel? 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
  
Jurgen Braeckmans 
Hoofdcommissaris 
Korpschef Politiezone GRIMBERGEN 
Vilvoordsesteenweg 191, 1850 Grimbergen 
T 02 272 72 72 | F 02 270 82 91 
http://www.pzgrimbergen.be 
Volg ons op Twitter en Facebook! 
“Samen met jou maken we het verschil!” 
 



Mail van 11 april  
Beste, 
  
Gelieve hierbij wat cijfermateriaal te willen vinden. 
  
Als algemene  conclusie stellen we – spijtig genoeg – vast  dat er globaal een stijging is van het aantal diefstallen in woningen, maar niet alleen in Strombeek ook 
in Grimbergen. 
  
Als lokale politiezone weten we nu ondertussen wel dat het profiel van Strombeek, Grimbergen, Humbeek en Beigem verschillend is. 
 
Ik ben altijd zeer voorzichtig met cijfermateriaal en zeker met de conclusies en gevoelens die men eraan wil verbinden. 
  
Ik hoop dat deze u echter kunnen helpen. 
  
In ons Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 is diefstallen in woningen een prioriteit. Hierin wordt onze visie en aanpak verduidelijkt, zonder de pretentie te hebben 
dat wij DE OPLOSSING = THE CURE hebben tegen dit fenomeen. 
Ik wil dit steeds toelichten. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
<image001.jpg> Jurgen Braeckmans 
Hoofdcommissaris 
Korpschef Politiezone GRIMBERGEN 
Vilvoordsesteenweg 191, 1850 Grimbergen 
T 02 272 72 72 | F 02 270 82 91 
http://www.pzgrimbergen.be 
Volg ons op Twitter en Facebook! 
“Samen met jou maken we het verschil!” 
  

 



Overgemaakte cijfergegevens 
diefstallen in 
gebouwen (Later DIG) 

totaal jan feb ma apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

2011 311 18 21 24 32 16 26 28 30 35 24 19 38 

2012 304 45 21 30 19 15 17 30 22 16 31 30 28 

2013 341 50 9 37 13 24 23 25 30 18 38 42 32 

2014 316 23 37 14 23 28 19 21 14 30 38 36 33 

2015 370 32 35 34 41 17 26 20 28 27 30 37 43 

Verdeling volgens  deelgemeenten 

DIG DIA 

1850 Grimbergen 42% 44% 

1851 Strombeek 45% 43% 

1852 Beigem 6% 5% 

1853 Humbeek 6% 5% 

XXXX onbepaald 1,00% 3% 



Mail van 11 april 

Beste, 

 

Bedankt voor de cijfers. Kan ik u daar morgen 
even over opbellen? Ook over het 
veiligheidsplan wil ik het graag even hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Aelberts 

 



Telefonisch gesprek op 12 april 

KC verwijst naar mail van 11 april. 

 
KC legt het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017 
uit. 

 

KC zegt dat we eerlijk moeten zijn en dat we 
(politie) op het fenomeen “diefstal in 
gebouwen” geen grip en geen controle hebben 
en dat we de bevolking nodig hebben. 



Facebook : politie GRIMBERGEN 
14 april  

Het fenomeen “woninginbraken” hebben we niet onder 
controle. Spijtig genoeg blijven we een stijging vaststellen.  
De politie ziet dit als een prioriteit en op alle vlakken 
binden we de strijd aan.  
We hebben de bevolking nodig “hoe meer ogen hoe 
beter”. 
Merk je iets verdacht, bel snel 101 of 02/272.72.72.  
We danken iedereen voor de medewerking en het begrip, 
hopen dat onze eerlijk-en openheid wordt geapprecieerd 
en roepen op tot een verder gezamenlijk “offensief” tegen 
deze diefstallen. 
 
Link met het artikel. 
 



Betreffende de cijfers en de 
“persvrijheid” 

Cijfer van 370 = diefstal in gebouwen (woningen, 
handelszaken, tuinhuisje…) in 2015.  

In artikel spreekt men over woningen. 

---------------------------------------------------------------- 

We hebben het niet meer onder controle. PUNT. 

KC heeft het artikel niet geschreven en de titel niet 
gekozen. PUNT  



Facts & Figures 
• Eigen permanente scanning : onmiddellijke 

“download van ANG” 
- enkel voor onze zone  
- directe opvolging 

 
• Zonaal Veiligheidsbeeld 2015 voor Halle-

Vilvoorde geleverd door de Fed Pol (situering 
t.o.v. andere PZ) 
 

• Deze cijfers dienen nog op de Zonale 
Veiligheidsraad van 11 mei 2016 besproken te 
worden. 



Diefstallen in woningen 

Stijging 3,6 %       Pogingen : daling 10,4%       Voltooid : stijging 14,4% 
 

Arro HV : daling van 3,9%  
   



PZ GRIMBERGEN 



Zo slecht in GRIMBERGEN? 



Verwijzing naar info PZ KASTZE 

• Basis : Artikel HLN 16/4 via vraag van de Heer Laeremans 
KAMPENHOUT/STEENOKKERZEEL/ZEMST 19/04/2016 - 02u38  
 

Campagne tegen woninginbraken werpt vruchten af 
In de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) is het 
aantal woninginbraken fors gedaald. Van november tot april werd er 
119 keer ingebroken. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 
250. De politiezone zet al enkele jaren sterk in op de aanpak van 
woninginbraken met het zogenaamde DARK-project. 

 
• Nov 2015 tot maart 2016 : 119 

Nov 2014 tot maart 2015: 250 
 

• Grimbergen : Nov 2015 tot maart 2016 : 161 
                         Nov 2014 tot maart 2015 : 174          Daling 9,3% 
                   



Laatste stand van zaken 
Diefstallen in woningen 

01/01/2015-01/04/2015 : 99 

01/01/2016-01/04/2016 : 74 

 

Daling van 25 % 



Wat doen we eraan? 

• ZVP 2014 – 2017 

• FENIKS-actie afgeschaft wegens Terro (0 in 
2016 : 6 voorzien per jaar) 

• Meer blauw op straat 

• BIN promoten 

• Preventie : bel snel-filosofie verspreiden 
 

 



Hebben we het onder controle? 
           

Openheid & transparantie 
     Veiligheid : een zaak van iedereen 

Als het goed is het goed en … 
Niet steeds “goed weer show” 

Juiste context en appels met appels 
vergelijken 

 
Dit gaf me de kans om dit alles weer eens 
scherp te stellen …. waarvoor mijn dank  

 
 
 


