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Lo-BIN-Lo

Tijdens Lo-kermis doen we terug een actie, samen met de politie van de 
LoWaZoNe, voor al onze leden. 

Ook dit jaar ben je, samen met je partner, van harte welkom 
op onze stand Lostraat 74 op zaterdag 19 mei van 10:00 tot 13:00. 

Het bestuur zal je er persoonlijk verwelkomen!

De politie van de LoWaZoNe zal dit jaar speciale 
aandacht besteden aan BE-Alert en verkeer. Op de 
keerzijde van dit blaadje krijg je al meer uitleg over 
Be-Alert maar voor verdere details en uitleg verwijzen 
wij u naar de stand van de politie op Lo kermis.

Voor de leden van Lo-BIN-Lo hebben wij nog een 
tweede blad vol nuttige tips.

Kermis 2017, stralend zonnetje en duidelijk een Lo-BIN-Lo stand 
voor jong en oud.

Deskundige uitleg door leden van de brandweer 
zone Gent. Je kon op de stand rookdedectoren 
aankopen waar toch vrij veel bezoekers gebruik 
van  maakten. Een deel van die opbrengst gaat 
naar het brandwondencentrum.
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Het Buurtinformatie-
blad van de wijk LO   Lo-BIN-Lo

Abnormale feiten worden aan de
 politiediensten meegedeeld 

op het centraal BIN  oproepnummer

101
en u melden als Lo-BIN-Lo lid

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de 
overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. 

Tot nu toe ontving je meestal informatie over een 
noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten 
aanwezig op het terrein of via het sirene-netwerk. 
Dankzij BE-Alert kan je binnenkort ook rechtstreeks 
informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via 
een vaste telefoonlijn of e-mail. Zowel jouw inschrij-
ving als de berichten die je zal ontvangen zijn gratis. 
Lovendegem is ook aangesloten en kan dus zijn in-
woners op een snelle en correcte manier informeren 
in geval van alarm bij brand of om het even welke 
noodsituatie.
Een burgemeester, gouverneur of minister activeert 
Be-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen 
waarop de noodsituatie impact heeft.  Zo kunnen in-
woners op een snelle manier de nodige aanbevelin-
gen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een 
brand.

Meteen verwittigd 
bij een noodsituatie:
schrijf je in ! 

Dienst Veiligheid en Preventie

Burgers zonder mailadres of internet kunnen zich in-
schrijven bij de gemeente of een inschrijvingsformu-
lier afhalen op de Lo-BIN-Lo stand.
BE-Alert is een evolutief project. Men blijft zoeken 
naar nieuwe technologieën en kanalen om mensen te 
kunnen waarschuwen, waar ze ook zijn.

Lo-BIN-Lo
Vanaf 2019 zal onze 
Lo-BIN-Lo ook uit-
sluitend werken via 
BE-Alert. Het is de 

bedoeling om alle vormen van waarschuwingen te 
combineren en ook te centraliseren. In een volgend 
nummer zullen wij u daarover uitgebreid informeren. 

Lees ook informatie op volgende sites :
http://www.be-alert.be/nl/ om u in te schrijven
https://www.besafe.be/nl/nieuws

Bron : Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

- vraag iemand voor het openen/sluiten van gordijnen 
--en/of rolluiken
- uw woning is geen uitstalraam, geen waardevolle 

voorwerpen zichtbaar laten slingeren
- verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen 

goederen: laptop, gsm, gps,…
- berg waardevolle goederen (juwelen, geld, …) op 

in een kluis of geef ze in bewaring bij een vertrou-
wenspersoon

- zet geen bericht van uw afwezigheid op uw voice-
mail

- vraag aan de lokale politie vragen om een oogje 
in het zeil te houden terwijl je weg bent = aanvraag 
vakantietoezicht indienen

Bron: lokale politie & preventie Vlaanderen - eigen bewerking

- beveilig uw woning met degelijke sloten en grendels
- sluit alle ramen en deuren, 
- geen volle brievenbus of vergeten vuilzakken
- verlaat uw woning langs de deur of poort met de   
--meeste sociale controle
- vraag uw buren om de nodige sociale controle
- laat uw gras maaien en de bloemen water geven
- af en toe eens op uw oprit een wagen plaatsen
- zorg voor licht in huis op verschillende plaatsen en 

tijdstippen

UW WONING:  GOED AFSLUITEN + BEWOONDE INDRUK GEVEN

Geniet van een aangename vakantie 



Internetfraude
Internetfraude of internetoplichting is de com-
putervariant van de klassieke oplichting. Ook 
wanneer iemand daarvoor gebruikmaakt van de 
moderne communicatiemiddelen, is er voor de 
wetgever sprake van oplichting. 

Meest bekende praktijken
1. Geldtransacties
Soms zult u een e-mail ontvangen met een voorstel 
om grote sommen geld te wisselen of wit te wassen. 
De e-mail roept daarvoor uw hulp in: u moet geld 
storten of bedrijfsdocumenten doorsturen. In ruil 
wordt u een deelname in de winst van 20 % of meer 
voorgespiegeld.

Een andere soort criminaliteit binnen deze categorie 
is ‘phishing’. Daarbij maken criminelen websites van 
bekende bedrijven of organisaties na om persoons-
gegevens, wachtwoorden en geldbedragen te stelen.

2. Loterijen
U ontvangt via e-mail een bericht dat u een grote prijs 
in een loterij of een kansspel heeft gewonnen. Om die 
prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet u eerst zelf 
geld overmaken.
Officiële loterijen werken niet op die manier: met het 
geld dat u betaalt voor een lot, krasbiljet of Lottobul-
letin koopt u een kans op een prijs. De loterij neemt 
nooit contact op met de winnaar: die moet zelf con-
tact opnemen.

3. Erfenissen
U ontvangt een e-mail met een bericht van een zo-
genaamd buitenlands officieel orgaan of van een bui-
tenlandse ‘notaris’. Na lang speurwerk heeft men u 
kunnen identificeren als erfgenaam van een schat-
rijke overleden persoon. Maar opgelet: om de erfenis 
in ontvangst te kunnen nemen, moet u eerst een som 
geld overmaken, zogenaamd om alle administratieve 
kosten te betalen. U begrijpt dat het hier niet om een 
echte notaris gaat, maar om criminelen die gewoon 
uw geld willen.

4. Paspoorten, visa, documenten …
Oplichters proberen ook in te werken op uw gevoe-
lens. Er bestaan bijvoorbeeld mails waarin men u 
vraagt om geld over te maken omdat iemand drin-
gend een paspoort, uitreisvisum of ander officieel do-
cument nodig heeft. Om medelijden op te wekken, 
beschrijft de mail uitvoerig het ongelukkige bestaan 
in een land ergens aan de andere kant van de we-
reld. Het geld dat u zou moeten overmaken, dient om 
de tussenpersoon te betalen die voor het document 
zal zorgen. Het spreekt voor zich dat u deze persoon 
nooit zult zien en dat u het geld gewoon kwijt bent.

5. Kopen op het internet
Op het internet kunt u ongeveer alles kopen maar 
niet alle aanbieders zijn even betrouwbaar. Sommige 
verkopers, vooral in het buitenland, leveren de ge-
kochte en betaalde goederen niet. Probeer steeds te 
betalen met VISA zo kan je het betaalde bedrag nor-
maal gezien recupereren via je bank.

6. Verkopen op het internet
U plaatst een advertentie op het internet om iets te 
verkopen. Een persoon of bedrijf gaat akkoord met 
de deal. De oplichter kan dan op verschillende manie-
ren te werk gaan: hij geeft u een ongedekte cheque, 
hij vraagt u een waarborg te storten op een buiten-
landse rekening …

Wat te doen indien u iets dergelijks overkomt: 
FOD Economie heeft een nieuw online meldpunt ge-
lanceerd voor slachtoffers van fraude, misleiding, be-
drog en oplichting zoals artikel hiervoor. 
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ 
 
Aan de hand van concrete vragen krijgt u meteen een 
antwoord met advies en/of gerichte doorverwijzing 
naar de bevoegde instantie die u zalverder helpen. 

10% Belgen slachtoffer internetfraude
Van alle Europeanen laat de Belg zich het vaakst ver-
leiden om op malafide links te klikken, zo schrijft Re-
tailDetail, zich daarmee baserend op nieuwe data van 
Eurostat.  Welgeteld 9 procent van de Belgen verloor 
geld doordat het inging op phishing-mailtjes en ma-
lafide websites. Als daar ook nog eens de bankkaart-
fraude wordt bijgeteld, dan zitten we in België al op 
10 procent van de bevolking die slachtoffer was van 
internetfraude.
En daarmee is België de ongewenste nummer één 
van Europa, waar het gemiddelde op 2 procent ligt. 

Bron: Federale overheid en Ecommerce.be - eigen bewerking



• Gebruik een tweede slot. Het kost dieven meer tijd 
om twee sloten te forceren en verkleint dus de kans 
op diefstal. Bovendien zijn veel dieven gespeciali-
seerd in één soort slot. Gebruik daarom verschillende 
sloten, bijvoorbeeld een ringslot, een beugelslot en 
een kettingslot 
• Zet uw fiets altijd aan frame én voorwiel aan de 
‘wereld’ vast: een fietsenrek of brug bijvoorbeeld. Zo 
kan een dief deze niet meenemen naar een rustiger 
en donkerder plekje om op zijn gemak het slot (of de 
sloten) te forceren

• Noteer vooraf de gegevens van uw fiets, zoals fra-
menummer of graveercode, slotnummer, merk, type 
en kleur van uw fiets. Bij een nieuwe fiets staan de 
gegevens meestal op het aankoopbewijs. Bewaar 
deze gegevens goed. U heeft ze nodig bij de aangifte 
als uw fiets toch is gestolen
• Stal uw fiets tegenover een plek waar mensen staan 
te wachten, bijvoorbeeld tegenover een bus- of tram-
halte. Dieven werken immers het liefst uit het zicht. 
Een plek met veel voorbijgangers is vreemd genoeg 
weer minder veilig, want voorbijgangers kijken nau-
welijks om zich heen, en kunnen zelfs de bewegingen 
van een dief camoufleren
• Maak uw slot hoog en flexibel vast. Als het slot niet 
op de grond hangt, kan er minder makkelijk met ste-
nen op worden geslagen. Dit is een bekende truc om 
sloten open te breken

Fietsdiefstal
Met de basistips doet 
u al meer dan gemid-
deld om uw fiets veilig 
te stallen. De ‘meer ze-
kerheid’ tips geven u de 
zekerheid dat u er zelf 
alles aan gedaan heeft 
om diefstal te voorko-
men. 

• Bij een kettingslot: het is beter om de ketting een 
paar keer om een paal en de fiets te wikkelen dan los 
te laten bungelen. Maak het slot zo hoog mogelijk 
vast. Voor dieven met een betonschaar is het name-
lijk lastig als ze de tang (of het uiteinde van de tang) 
niet op de vloer kunnen leggen om kracht te zetten.

GENIET van een 
ZORGELOZE VAKANTIE

- geef aan familie uw verblijfsadres en een telefoon-
nummer
- eventueel uw vaste telefoon doorschakelen naar uw 
GSM
- zeg alleen aan personen die u echt vertrouwt wan-
neer u op vakantie gaat en voor hoelang
- meld aan uw buur wie hij kan contacteren bij pro-
blemen en “hoe en waar” uzelf bereikbaar bent
- let op : het etiket aan uw bagage kan vaak door 
iedereen gelezen worden
- portefeuilles, gsm, fototoestel zijn vaak het doelwit 
van dieven
- zorg voor geldige identiteits– en reisdocumenten; 
ook voor de kinderen (KidsID)
- neem ook copies mee van identiteitskaart, rijbewijs, 
bankkaart, …
- bel bij diefstal van uw bankkaart onmiddellijk CARD 
STOP 070 344 344 (in België) of + 32 70 344 344 
(vanuit het buitenland).
- wees alert voor zakkenrollers of onbekenden die u 
aanspreken vooral op plaatsen waar veel volk is : win-
kelstraten, markten, toeristische trekpleisters

Bron: BIN en preventiebeleid

Tip speciaal en uitsluitend voor e-bikes 
Heeft uw e-bike een afneembaar display? Haal deze 
dan altijd van uw e-bike af als u niet fietst. Zo is de 
e-bike niet meer als elektrische fiets te gebruiken. 
Heeft de accu van uw e-bike een slot? Gebruik deze 
dan altijd. Beschikt de accu van uw e-bike niet over 
een slot? Haal deze dan altijd van uw e-bike af als u 
niet fietst.
 
Bron: Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid


