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Perscommuniqué 

Inbraken: Sint-Agatha-Berchem prijst zich gelukkig met het puike werk 

van de politie! 

 

Afgelopen weekend traden twee Berchemse politie-inspecteurs op in de wijk tussen de Alcyonstraat en 

de Koning Albertlaan. Ze konden er een meerderjarige inbreker op heterdaad betrappen. De betrokkene 

had zich via het keldergat onrechtmatig toegang verschaft tot twee woningen in de wijk. Hij werd 

ogenblikkelijk aangehouden en ter beschikking van het parket gesteld. 

Eind augustus kon onze lokale politie, dankzij alerte buren, in de Strijdersstraat een boef bij de kraag 

vatten die zich bij het binnendringen in een woning, waar hij meerdere voorwerpen had geroofd, aan het 

kelderraam had gekwetst.  De inbreker werd meteen ingerekend en de buit in beslag genomen. 

Die interventies volgen op een hele rist tussenkomsten eerder in de zomer. Ze tonen duidelijk aan dat 

onze politie weldegelijk op het terrein aanwezig is en snel kan optreden. Om nieuwe golven van dergelijke 

misdaden te voorkomen blijven de agenten van onze lokale politie en van de noordwest zone bijzonder 

waakzaam. We willen dan ook onze erkentelijkheid betuigen voor de meer dan opmerkelijke 

tussenkomsten van de inspecteurs van de interventiedienst. 

Op haar beurt zet de Gemeente, via de Preventiedienst, geregeld campagnes in de steigers die de 

inwoners ertoe moeten aanzetten om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen op vlak van beveiliging. 

“Zo reiken we ze ter zake diverse tips en adviezen aan. Op verzoek analyseert onze preventieambtenaar 

overigens gratis de inbraakbestendigheid van woningen en de Gemeente voorziet in diverse premies voor 

het beveiligingen van de woning van de Berchemnaars. In het verlengde hiervan stimuleren we ook de 

oprichting van BIN’s (Buurtinformatienetwerken). Daarbij wordt uitgegaan van een intense samenwerking 

tussen buren, politie en medewerkers van de Preventiedienst. Recent nog werd een derde BIN boven de 

doopvont gehouden die zich toespitst op de wijk rond de Comhairelaan, Gisseleire Versélaan en de 

Winteroystraat. Voorts staan er nog twee buurtinformatienetwerken op stapel. We hopen dan ook op 

termijn de eerste Brusselse gemeente te zijn waarvan het hele grondgebied door BIN’s wordt 

gedekt.” verduidelijkt Joël Riguelle die er voorts aan herinnert dat “de veiligheid van de inwoners een zorg 

van alledag is. Liefst hadden we nog meer agenten aangeworven, maar helaas organiseert het federale 

niveau - het enige dat hiertoe is bevoegd - al sinds jaar en dag geen wervingsexamens meer.”  

Het kan niet genoeg worden herhaald: veiligheid is een uitgekiend evenwicht tussen preventie, informatie-

uitwisseling en acties op het terrein. In Berchem staat dat thema hoog op het prioriteitenlijstje! 
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