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Up-to-date BIN KIJKUIT cijfers… 
 

 Aantal aangesloten leden = 213 
 Flash-berichten in 2016 = 30 
 BIN-oproepen in 2016 = 2 

 

 
 

ZELF VUURWERK AFSTEKEN !?! 
Alleen op Nieuwjaarsnacht (zie volgende blz.) 

 
 

    
 

 
 

Het bestuur van BIN-Kijkuit: 
 

Ludwig Haes - Kijkuitstraat 78 
0497 22 10 22 - ludwig@binkijkuit.be 
 

Piet Van Briel - Cuylitshofstraat 42 
03 666 71 87 - piet@binkijkuit.be 
 

Gerard Lamers - Kinderwelzijnstr. 63b 
03 658 63 18 - gerard@binkijkuit.be 
 

Marcial Vollebregt - Kijkuitstraat 99 
0472 71 26 53 - marcial@binkijkuit.be 
 

Marco De Meulder - Putsesteenweg 74 
0475 46 21 96 - marco@binkijkuit.be 
 

Patrick De Bondt - Rozendreef 3 
03 666 57 01 - patrick@binkijkuit.be 
 

Philippe Livens - Nieuwstraat 19 
0497 26 93 01 - philippe@binkijkuit.be 
 

Wim Quirynen - Heibloemlaan 74 
0468 16 87 22 - wim@binkijkuit.be 

 

 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 
 

BIN's verantwoordelijken PZ-Grens: 
 

Vorig verantwoordelijke voor de "43 BIN's" 
in de Politie Zone Grens, 'Wille Duerloo', is 
naar de politiezone Antwerpen vertrokken 

en werd vervangen door Ken Van Eynde en 
Linda Aerts !  BIN-Kijkuit wenst hen alvast 
veel succes in hun nieuwe taak. 
 

Ze zijn eveneens te bereiken via 03 620 29 29 
 

  
 

Ken Van Eynde Linda Aerts 
 

 

 
 

Onze nationale actiedag " ÉÉN DAG NIET "... 
 

De eerste editie van ons BIN-Café op 24/10 was alvast een succes !  
 

Drie BIN's van de Politiezone Grens (Withoefse Heide, Leopold en Kijkuit) 
organiseerden samen een gezellig BIN-Café dat werd gehouden in het kader 
van de jaarlijkse nationale preventieactie: "1 Dag Niet".  De opkomst was zeer 
bemoedigend en de aanwezigen konden kennis maken met en informatie 
bekomen bij een aantal standhouders zoals het BIN-Kenniscentrum van de 
provincie Antwerpen, de Politiezone Grens, de Brandweer Zone Rand, 
inbraakbeveiligingssystemen 'OP Security' en slotenmaker 'MIFRA'. 
 

  
 

Alle bezoekers kregen bij het binnenkomen een bonnetje voor een gratis 
consumptie. Ook de burgemeester en enkele Schepenen kwamen langs en 
zagen dat het goed was.  Met dit succes werd alvast een aanzet gegeven om 
het BIN-café volgend jaar te herhalen.  Hopelijk zijn jullie er dan allemaal bij ! 
 

 
 
 
 

Op Sinterklaasdag hebben wij helaas afscheid moeten nemen 
 

van ons geliefd en actief bestuurslid KITTY Konings ! 
 

Kitty overleed op 29 november l.l. na een slepende ziekte op 58-jarige leeftijd. 
 

Marcial & Kitty Vollebregt waren 
van bij de opstart van BIN-Kijkuit 
lid geworden en Kitty vervoegde 
ons bestuur in 2010, waar zij 
ondermeer de Vogelenzangstraat 
voor haar rekening nam. 
 

Wij zullen haar steeds blijven 
herinneren als een goedlachse en 

sympathieke dame, waar we te 
allen tijde op konden rekenen. 
 

Haar echtgenoot Marcial heeft de 
wens uitgedrukt om het BIN-werk 
van zijn overleden echtgenote 
verder te zetten en wij nemen 
hem graag op in ons bestuur ! 

 
 

 

Wees alert in deze donkere wintermaanden. Dit is zeer belangrijk ! 
 

In deze herfst- en wintertijd geven veel woningen bij valavond een onbewoonde indruk en 
zijn dus de ideale plaats voor een inbraak. Ieder jaar opnieuw maken inbrekers van de 
donkere wintermaanden en feestelijkheden gebruik om hun slag te slaan. Daarom: 
 

 sluit uw gordijnen en/of rolluiken bij valavond. 
 een licht (vb. in de hal) geeft het vermoeden dat er iemand thuis is. 
 gebruik tijdschakelaars om verlichting in uw woning te maken (vb. in de hal of achter 
een mat glas). 

 uw woonkamer mag geen felverlichte etalage zijn waar uw waardevolle voorwerpen 
te bekijken zijn. 

 in een verlichte kamer kan men uw doen en laten bekijken zonder dat u zelf iets zal 
merken. 

 zorg ervoor dat voorbijgangers niet in of door uw woning kunnen kijken. 
 laat een radio spelen die hoorbaar is aan de voordeur. 
 u vertrekt bij valavond: geef uw woning een bewoonde indruk. 

 

Indien u bovenvermelde zaken in acht neemt, zullen voorverkenners en/of daders uw 
woning overslaan als inbraakdoelwit. Eenvoudige, snelle inbraken zijn immers prioriteit. 

 

 



 

Nuttige informatie vanwege de Algemene Directie Veiligheid 
en Preventie bij de FOD Binnenlandse Zaken 

 
 

LET OP:  Enkele tips bij vuurwerkgebruik !!! 
 

Nu de eindejaarsfeesten er aankomen en je zelf vuurwerk wil 
aansteken, zorg er dan voor dat je het veilig doet. En hou 
rekening met de strenge voorwaarden die in Kalmthout gelden: 
 

 Het is verboden om vuurwerk af te steken, zowel op de open-
bare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle 
plaatsen die aan de openbare weg palen. 

 Vuurwerk mag alleen in de nacht van 31 dec. op 1 januari tot 
00:30 uur en uitsluitend afgestoken worden op privéterrein. 

 De vergunning voor het afsteken van vuurwerk op 1 januari 
vraag je aan bij de brandweerzone Rand (Kerkeneind 15-17, 
Kalmthout).  
De burgemeester zal al dan niet een vergunning verlenen. 

 Alleen consumenten- of feestvuurwerk, te koop bij een erkende  
verkoper en binnen de wettelijke bepalingen, is toegelaten. 

 Wanneer de plaats voor het afsteken van vuurwerk in of in 
de buurt van bebost gebied ligt, is alleen consumenten- en  
feestvuurwerk van het niet-vliegende type toegelaten. 

 Wensbalonnen zijn in geen enkel geval toegelaten. 
 

De politie controleert bovenstaande regels. Zorg ervoor dat je bij  
het afsteken van vuurwerk in orde bent en die toelating kan 
tonen. Ook winkels die vuurwerk verkopen, kunnen gecontro-
leerd worden. De hulpdiensten moeten elk jaar van oud op nieuw 
uitrukken om een brand te blussen of een gewonde te verzorgen. 
We geven je enkele tips om het nieuwe jaar niet met tranen in te 
zetten: 
 

 Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. 

 Probeer nooit vuurwerk, dat weigert af te gaan, opnieuw aan 
te steken. 

 Zorg dat je geen alcohol gedronken hebt. 
 Laat het vuurwerk aansteken over aan volwassenen. Diegene  
die vuurwerk aansteekt, is er ook verantwoordelijk en per-
soonlijk aansprakelijk voor. 

 Zorg dat iedereen voldoende afstand houdt. 
 Steek vuurwerk aan in een stalen koker. 
 Zorg ervoor dat er blusmiddelen in de buurt zijn (bij voorkeur  
een brandblustoestel) en dat die gebruiksklaar zijn (bijvoor-
beeld water in een emmer). 

 Ruim het afval en restanten van vuurwerk op. 
Niet-ontplofte stukken kunnen onverwacht alsnog ontploffen  !!! 

 

INFO:  info@pzgrens.be  of  03 620 29 29 

 
 

Dossier woninginbraken: BIN’s blijven groeien ! 
 

Het aantal BIN’s blijft sterk toenemen. Eind september 
waren er in ons land 919 buurtinformatienetwerken. Dat 
zijn er 202 meer dan begin 2015. Vooral in Wallonië is de 
toename opvallend. 
Op anderhalf jaar tijd steeg het aantal buurtinformatie-
netwerken in België van 717 naar 919. Die toename is toe 
te schrijven aan verschillende factoren. De afgelopen jaren 
zijn steeds meer burgers zich ervan bewust geworden dat 
ze zelf een actievere rol kunnen opnemen in het kader van 
de strijd tegen woninginbraken. Ook is het sinds 2010 
eenvoudiger om een BIN op te richten. Dankzij de 
omzendbrief van 2010 kan de politie zelf het initiatief 
nemen om met een BIN te starten. Deze mogelijkheid was 
in sommige politiezones doorslaggevend voor de oprichting 
van een BIN. 
Daarnaast heeft de FOD Binnenlandse Zaken de BIN’s de 
laatste jaren gepromoot tijdens terreinbezoeken en in 
campagnes rond inbraakpreventie. 
In Vlaanderen zijn er opvallende verschillen tussen de 
provincies onderling. Zo zijn er in de provincie Antwerpen 
432 BIN’s, terwijl er in Limburg slechts 9 zijn. Dat komt 
voor een deel door het feit dat de provincie Antwerpen 

telkens budget gereserveerd heeft voor de financiering van 
de BIN-werking. 
 

 

 

Inbraakgevoeligheid is een gedeelde verantwoor-

delijkheid van burgers en overheden ! 
 

Marlijn Peeters schreef een doctoraat over de inbraak-
gevoeligheid van woningen. Ze bestudeerde het intrinsieke 
inbraakrisico, dat wil zeggen: het risico van het huis zelf op 
basis van de stabiele factoren, zoals de ligging van het 
huis, de algemene toestand en de buurt. Hieruit kwamen 

enkele interessante bevindingen... 
 

In essentie zijn het de toezichtmogelijkheden die ertoe doen. 
Hoe makkelijker het is om toezicht op een woning te 
houden, hoe minder inbraakgevoelig de woning is. 
Minst inbraakgevoelig zijn rijhuizen waar overburen 
gemakkelijk een oogje in het zeil kunnen houden, of huizen 
in doodlopende straten. Ook verzorgde woningen nodigen 
minder uit dan onverzorgde. Rondslingerend afval of graffiti 
in de straat geven de indruk dat de mensen die er wonen 
niet veel aandacht hebben voor hun omgeving. Dat maakt 
het voor inbrekers aantrekkelijker om in te breken. 
Mensen kunnen zelf een aantal dingen doen om hun huizen 

minder inbraakgevoelig te maken: 
Hou bijvoorbeeld je hagen laag. Hoge hagen schrikken 
inbrekers niet af. Integendeel, ze zorgen ervoor dat de 
overburen niet kunnen zien wat er binnen gebeurt. 
De burger kan zelf veel doen, maar ook overheden kunnen 
dingen ondernemen om huizen en buurten veiliger te 
maken. Bij het bouwen van nieuwe wijken kan men 
bijvoorbeeld rekening houden met internationale adviezen 
inzake ‘crime prevention through environmental design’. 
Groot-Brittannië en Nederland zijn hier actiever in. 
De adviezen bestaan, en steden en gemeenten mogen best 
eisen stellen aan hun aannemers en architecten. 
Wijken en straten kunnen optimaal 'vormgegeven' worden 
om het inbraakrisico te doen afnemen. Toezichtmogelijk-
heden kunnen voorzien worden, of vluchtwegen ingeperkt. 
Bosjes kunnen tijdig gesnoeid worden. Natuurlijk is het 
altijd belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen 
inbraakpreventie en de leefbaarheid van een buurt. 
 

 
 

Een wijk met alleen maar doodlopende straten en weinig 
volk op straat is minder aantrekkelijk voor inbrekers, maar 
misschien ook minder leefbaar om in te wonen. 
Sensibiliseren is in deze heel erg belangrijk en mag ook op 
de prioriteitenlijst staan. 
Als je mensen bewustmaakt van gevoeligheden, kunnen ze 
hier rekening mee houden, bvb. bij het bouwen van een 

huis. Als je niet weet waar je op moet letten, bouw je 
gewoon wat je mooi vindt. Maar zelfs waar je je voordeur 
plaatst en de afstand van je woning tot het trottoir kunnen 
een impact hebben op de inbraakgevoeligheid van je 
woning. 
Het is de taak van overheden om burgers hiervan bewust te 
maken. Dit geldt trouwens niet alleen voor nieuwbouw. 
Ook is preventie belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is 
de ‘wittevoetjesactie’, die sommige politiezones gebruiken. 
Politieagenten leggen dan een flyer in de vorm van een 
voetafdruk door openstaande deuren en ramen binnen bij 
mensen. Ze krijgen zodoende een boodschap mee: ‘deze 
voetafdruk had van een inbreker kunnen zijn’. Dat schudt 
mensen wel wakker.’ 
 

 

mailto:info@pzgrens.be,

