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Persbericht 

Bomalarm in Sint-Agatha-Berchem : toestand snel onder controle  

 

Deze maandagmorgen was een bomalarm vanaf 10.15u van kracht in Sint-Agatha-Berchem naar aanleiding 

van twee opeenvolgende anonieme oproepen aan de agentschappen van Axa en Belfius in de 

Gentsesteenweg.   

 

Een veiligheidsperimeter van een honderdtal meters werd snel tussen het nummer 1197 van de 

Gentsesteenweg en het Schweitzerplein geïnstalleerd. De buurtbewoners werden door de politie 

geëvacueerd. Onder hen ook het personeel en de kinderen van de Franstalige lagere school ‘Institut Saint-

Albert’ die door het KTA op het Ruelensplein onthaald werden, dit met een omkadering van de politie en de 

gemeenschapswachters. De begeleidingsploeg ‘noodplan’ van het OCMW was ook ter plaatse. De kinderen 

van de gemeentelijke kinderkribbe van de Gentsesteenweg werden naar de gemeentelijke feestzaal 

geëvacueerd.   

De ouders werden verwittigd en hebben hun kind kunnen ophalen.   

Intussen hebben de politie en in het bijzonder de hondseenheid de twee beoogde sites, namelijk de 

agentschappen Axa en Belfius, doorgezocht. Ze hebben ook een bestelwagen die in de nabijheid 

geparkeerd was nauwkeurig doorgezocht.  

Er werd geen explosief materiaal gevonden en de veiligheidsperimeter werd dan ook om 11.35u 

opgeheven. De kinderen die nog ter plaatse waren mochten terug naar hun school en de bewoners naar 

hun woning.   

De toestand was dus snel onder controle.   

 

Een onderzoek is nu aan de gang om de auteurs van de twee anonieme oproepen terug te vinden.   

Het is daarover belangrijk te weten dat de auteur van zulke handeling zwaar bestraft kan worden. Elke 

persoon die valse informatie over een aanslagrisico verspreidt, al wetend dat deze informatie vals is, 

riskeert immers een celstraf van drie maand tot twee jaar en een boete van 50 tot 300 euro.   
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