Nieuwsbrief ‘07/2
Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT
Meer preventie - Minder interventie
De lokale politie zone Grens
beschikt sinds enkele weken over
een speciaal team buurtpolitie.
Als een soort vliegende brigade
over de gemeentegrenzen van
Kalmthout - Essen en Wuustwezel
heen, springen zij bij om problemen op te lossen, maar nog liever
om ze te voorkomen.
Een staaltje van goed buurtschap !
Op 31 maart laatstleden, heeft een
bewoner van een bepaalde straat
binnen ons BIN de politie gebeld
omdat er 2 personen gezien waren
in een tuin bij de buren. Bij nazicht
door de politie bleken het personen
te zijn die naar hun familiegrond
kwamen kijken omdat ze de
grachten wilden kuisen.
Géén reden dus om het BIN op te
starten, wél een reden om de
politie te bellen omwille van een
verdachte toestand. Bravo buren !!
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De Algemene Ledenvergadering is in aantocht…
Geachte BIN-leden en inwoners van BIN-KIJKUIT…
Het eerste werkjaar van BIN-KIJKUIT zit er op!
En zoals de statuten het voorschrijven, houden wij onze
jaarlijkse “Algemene Ledenvergadering” rond de verjaardag
van de BIN-opstart. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd…
wanneer: VR
VRIJDAG 20 APRIL 2007 om 20.00 uur

in het ARBORETUM – Heuvel – Kalmthout

waar:

(Balkenzaal - ingang via parking achteraan)

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding en voorstelling bestuur
Overzicht financieel jaarverslag
Inbraakstatistieken
Werking CICANT (Coördinatie en Informatie Centrum Antwerpen)
Woningbeveiliging
Vragenronde

Nadien wordt u een drankje aangeboden, tevens heeft u de
mogelijkheid om uw lidmaatschap te hernieuwen.

Ö Einde voorzien omstreeks 22.00 u Õ
Op deze Algemene Ledenvergadering zal een stand met
didactisch materiaal aangaande inbraakpreventie worden
tentoongesteld. Informatie kunt u van de politie bekomen.
Het bestuur van BIN KIJKUIT:
Ludwig Haes - 0497 22 10 22
Kijkuitstraat 78
Peter Jochem - 03 666 79 87
Putsesteenweg 49 / 2
Piet Van Briel - 03 666 71 87
Cuylitshofstraat 42
Sigrid V. Heybeeck - 0479 53 00 37
Kijkuitstraat 131 / 2
Gerard Lamers - 03 658 63 18
Kinderwelzijnstraat 63 b
Henriëtte Hartenhof - 03 666 04 08
Cuylitshofstraat 51
Martin Van der Kleij - 03 666 23 50
Kijkuitstraat 112
Kitty Konings - 0475 96 81 30
Kijkuitstraat 99
Simonne Van Laer - 03 666 75 02
Nieuwstraat 19

1 1 1 1 1

Hoofdinspecteur Zone Grens:
Pierre Speltincx - 03 669 96 11
Onze wijkinspecteur:
Ruddy Gabriëls - 03 620 29 29

Hernieuwing van het jaarlijkse lidmaatschap…
Omdat BIN-KIJKUIT enkele inbraak -of poging tot- oproepen in
het afgelopen jaar te verwerken kreeg, zijn er uiteraard wat
uitgaven geweest.
Deze zullen op de Algemene Ledenvergadering worden toegelicht.
Het bestuur heeft onlangs beslist om de nieuwe bijdrage voor de
leden het komende jaar desalniettemin te halveren, m.a.w. € 5,00.
Voor NIEUWE leden blijft steeds de startbijdrage van € 10,00 (het
eerste jaar dus) gehandhaafd.
Het lidmaatschap kan betaald worden op volgende wijze…
• U komt naar de Algemene Ledenvergadering en betaalt daar uw
lidgeld. U krijgt ter plekke een ontvangstbewijsje.
• Of u schrijft het bedrag van € 5,00 (€ 10,00 voor een nieuw lid)
over via ingesloten overschrijvingsformulier uiterlijk op 15 mei,
Î 068/2440226/24 – BIN-KIJKUIT – Cuylitshofstraat 42 Í,
met als duidelijke mededeling uw volledige naam en adres.
Opmerking: Nieuwe leden zullen na overschrijving (van € 10,00)
nog wél het bezoek krijgen van één van onze bestuursleden, dit om
hen de werking van het systeem uit te leggen en een BIN-sticker te
overhandigen. De BIN-sticker wordt daarna best aangebracht op
een goed zichtbare plaats (brievenbus, poort, deur, raam).
Heel belangrijk om goed te communiceren is het up-to-date
houden van ons telefoon- en emailbestand. Laat daarom zeker
weten indien hierin wijzigingen optreden… bin-kijkuit@telenet.be

Diefstal met list * * * Kennen is voorkomen!
Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan: diefstal met list. Het
gaat om een diefstal in de woning van (meestal) senioren door een persoon die zich
onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of
elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen). De daders maken gebruik van het
prestige dat hun valse titel hen verschaft om een kompaan in de woning binnen te loodsen
en zo een diefstal te plegen. Het gaat steeds om verschillende valse voorwendsels, wat
opsporing bemoeilijkt.
In januari van dit jaar pleegden 3 zigeunervrouwen
op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen
diefstal met list.
Zonder te gaan overreageren en iedereen te wantrouwen, is het toch raadzaam om een aantal
eenvoudige preventieve maatregelen te nemen die
het risico op diefstal met list aanzienlijk kunnen
verminderen…
Weet wie aanbelt
Neem de goede gewoonte aan om de deur gesloten te houden. Wordt er aangebeld, kijk dan
eerst door een raam of kijkgaatje, gebruik een deurketting of parlofoon. Twijfelt u aan de
bedoelingen van uw bezoeker, houdt dan uw deur dicht en op slot. Voelt u zich onveilig in
die situatie, bel dan een vertrouwenspersoon of de politie. Bewaar geen grote sommen geld
of juwelen thuis: 'de gelegenheid maakt de dief'.
Campagne van de overheid
Begin december 2006 lanceerde de overheid een campagne om senioren te wijzen op het
gevaar van diefstal met list en wat ze kunnen doen om zoiets te voorkomen. De belangrijkste
tips werden in een folder opgenomen, die u in de buurt van de voordeur kunt bewaren om u
er aan te herinneren voorzichtig te zijn wanneer onbekenden aanbellen. Bedoeling is dat
mensen zich thuis veilig voelen door hen de middelen te geven om zich te beschermen tegen
personen met slechte bedoelingen. Vraag deze folder op het politiekantoor.
Bron: “Gezond Thuis”

Oost-Europese bendes
Een bende Georgiërs pleegt sedert medio 2006 tal van diefstallen en verdachte handelingen
op Belgisch grondgebied. De bende verplaatst zich met voertuigen die voorzien zijn van
Oostenrijkse nummerplaten. De letters en cijfers op deze nummerplaten zijn zwart op een
reflecterende witte ondergrond met bovenaan en onderaan een zwarte streep.
De platen vertonen geen geldigheidszegels maar elke plaat is voorzien van een wapenschild.
De nummerplaat is samengesteld uit l tot 2 letters voor het wapenschild van de provincie of
district die ze uitgereikt heeft, gevolgd door l tot 4 cijfers en l tot 3 letters (samen niet meer
dan 6 karakters achter het wapenschild). Als u een voertuig met dergelijke nummerplaat
ergens ziet staan, kan u best de politie verwittigen die dan een controle kan komen doen!
Nog een voorbeeld van gebruik list
In Essen heeft een man zich uitgegeven voor politieagent
waarbij hij vluchtig een 'pasje' liet zien. Een vrouw en een
kind stonden in de buurt.
De man informeerde bij de bewoner naar een zekere 'Axel'.
De bewoner slaagde erin het drietal weg te sturen.
Het is logisch dat een politieagent niet aanbelt terwijl hij
vergezeld is van een vrouw en kind. Bovendien is een
politieagent in uniform of dient hij zich duidelijk als politie te
legitimeren. U mag trouwens altijd naar de legitimatie vragen
van personen die een openbare dienst of bedrijf
vertegenwoordigen!
Tekst en lay-out: Ludwig Haes

BIN-KIJKUIT is het buurtinformatienetwerk dat de bewoners van deze buurt een
veiliger gevoel geeft en de sociale contacten bevordert om verzuring tegen te gaan!

