Nieuwsbrief ‘06/2
Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT
Op 14 oktober l.l. om 02u04,
ontving ‘CICANT’ een melding
van diefstal, bij een inwoner op
de Putsesteenweg. Betrokkene
had vanuit een berging in de
tuin lawaai gehoord. Eén uur
ná de feiten wordt de politie
(Cicant) verwittigd. 6 ploegen +
speurhond komen ter plaatse.
Er worden geen aanwijzingen
gevonden van inbraak en/of
diefstal; nergens zijn sporen te
vinden door de hond; nergens
worden in de omgeving gelijkaardige feiten gemeld.
In een geval als dit, verwittiging
politie één uur ná de feiten, is
het niet opportuun een BIN op
te starten. In dit specifiek geval
diende het BIN sowieso niet
opgestart te worden omdat er
geen aanwijzingen waren van
inbraak: “leg nadien maar eens
aan de leden uit dat ze wakker
gebeld werden voor niets”.
Veiligheidstip ! ! !
Beveiliging van ramen…
Ramen
zijn
moeilijk
te
beveiligen omdat het glas kan
ingeslagen worden.
Toch gebeurt het zelden dat er
glasbraak is en worden ramen
vooral geforceerd met een
schroevendraaier of koevoet.

Het extra vergrendelen van
ramen met een oplegslot of het
vergrendelen van een bestaande raamkruk is noodzakelijk.
Kleine ramen kunnen ook
beveiligd worden met extra
smeedwerk of roosters in
strekmetaal. Het is alleszins
belangrijk om alle ramen te
sluiten bij afwezigheid, ook
kleine WC- of garageraampjes !
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Enkele voorbeelden van ‘oplichterpraktijken’ ! ! !
De politie meldt ons volgende voorvallen in de Zone Grens
( hiervan zijn gelukkig géén feiten gemeld in BIN-Kijkuit )…
• De afgelopen maanden werden bewoners uit de politiezone
slachtoffer van leurders. Meer bepaald hebben zij zich pannen
en messen laten aansmeren aan een 'vriendenprijsje' en 'eindebeurscondities'. Nadien bleek het om pure 'rommel' te gaan en
werden de kopers gewoon opgelicht! Echte leurders zijn van de
zeldzame soort geworden en daarom moet er telkens heel
argwanend opgetreden worden als dergelijke mensen bij u
aanbellen. Best koopt u niets en als u toch in verleiding komt,
probeer dan een afspraak te maken voor een latere datum
zodat u zich vooraf terdege kan laten informeren en/of de
politie verwittigen.
• Een persoon geeft zich uit als medewerker van de
pensioendienst en tracht het vertrouwen te winnen van
bejaarde slachtoffers. Hij ontfutselt bankkaart en pincode,
doorzoekt de woning wanneer de bejaarden op zoek gaan naar
documenten van de pensioendienst of verklaart dat er teveel
pensioen is uitgekeerd en laat de slachtoffers dan cash het
zogezegde teveel terugbetalen.
Belangrijke noot: laat nooit onbekenden binnen in uw woning,
zelfs niet als zij een bepaald uniform of werkkledij met logo
dragen. Als u ze niet herkent of als er geen afspraak gemaakt
werd, vraagt u best een legitimatiekaart.
Bij twijfel belt u steeds naar de politie !
• Een vrouw van 30-35 jaar komt aanbellen en vraagt aan de
bewoner of hij soms een knuffelbeer gevonden heeft. Zij beweert
dat haar kind enkele dagen voordien een knuffelbeer verloren
heeft in de buurt. Ondertussen heeft zij verdacht veel aandacht
voor de woning en de inboedel. Zij kan de soort 'spion' zijn die
vooraf komt kijken of een woning 'interessant' is om een
inbraak te komen plegen. Haar oordeel en kennis geeft zij door
aan de mannen die het 'veldwerk' doen! Verwittig onmiddellijk
de politie als u dergelijk 'bezoek' ontvangt !
• Een piepjong koppeltje en een kind komen aanbellen en vragen
om speelgoed en/of andere goedkope prullaria te kopen ten
voordele van één of andere vereniging of goed doel. Later blijkt
die vereniging niet te bestaan en het 'goede doel' is de
‘portemonnaie’ van het jonge koppeltje.
Laat u niet oplichten en verwittig onmiddellijk de politie als om
het even wie komt leuren.
• Een net geklede jongeman belt bij u aan en vraagt waar hij in
de buurt ergens kan overnachten of waar er in de buurt een
camping is. Hij laat u uitgebreid vertellen (of nadenken) en
‘rekt’ het gesprek zo lang mogelijk. Nadat hij vertrokken is, stelt
u vast dat iemand in uw woning geweest is en een diefstal heeft
gepleegd. Terwijl u met de jongeman stond te babbelen aan de
voordeur, is zijn kompaan langs de achterzijde in uw woning
gedrongen (als u thuis bent is de achterdeur meestal niet op
slot) en heeft hij snel rond gekeken of er iets van waarde te
stelen was. Wees voorzichtig en waakzaam als onbekenden u
op die manier trachten af te leiden!
Conclusie: wees steeds attent en bij de minste onregelmatigheid…
waarschuw ONMIDDELLIJK de politie via 03/620.29.29 of 101 !

Een veilige straat, een veilige buurt… doe er zelf ook wat aan ! ! !
Informatie over ‘n tweede TEST-oproep:

Plak de sticker op een opvallende plaats!

Volgens politie-inspecteur Pierre Speltincx,
plant men een algemene ‘TEST-oproep’ vanuit
CICANT (Antwerpen), waarbij alle aangesloten
BIN-leden een oproep zullen ontvangen. Deze
zal vermoedelijk plaats hebben in de week ná de
herfstvakantie (dus ná 5/11). Het is omwille
van die overkoepelende oproep, dat wij hebben
besloten om geen bijkomende oproep vanuit ons
BIN te organiseren (we willen onze leden niet
overbodig belasten met TEST-oproepen).

Toen u zich als lid aansloot kreeg u een sticker
met dezelfde afbeelding als op de borden die bij
het binnengaan van elke BIN-zone zijn aangebracht. Deze sticker aan uw woning, samen
met de borden, dragen zorg voor het preventieve
effect van het systeem. Nog steeds merken we
op, dat een aantal leden de sticker niet hebben
aangebracht. Daardoor missen we echt wel een
groot stuk van de preventieve werking.
En zeg nu niet dat u nergens een plaatsje vindt
om deze sticker te kleven. Wees inventief bij het
aanbrengen, zoals deze foto’s aantonen…

Kent ú nog iemand die lid wil worden?
De meeste bewoners zijn lid geworden, maar
niet allemaal. Dus als uw gebuur nog géén lid
is, vertel hem (haar) dan even over het belang
van aansluiting bij ons BIN. Het bevordert het
veiligheidsgevoel en… de buurtvriendschap!
Men kan bellen met de coördinator op het nr.:
0497/22.10.22 of mail: ludwig.haes@scarlet.be
Informatie over het BIN vindt u ook op de
gemeentelijke website: www.kalmthout.be onder
rubriek “Wonen en Leefomgeving”.

Extra collega’s voor Henriëtte en Sigrid:
Na onze oproep in vorige ‘Nieuwsbrief’, waarbij
we nog op zoek waren naar enkele bijkomende
bestuursleden, hebben zich volgende personen
aangemeld: Kitty Konings + Simonne Van Laer.
Het bestuur van BIN-Kijkuit bestaat zodoende
vanaf heden uit 9 bestuursleden. De namen
vindt u terug onderaan deze ‘Nieuwsbrief’.

Opstart van 1ste BIN te Essen:
Vanaf 1 oktober is men te Essen gestart met het
BIN UNIZO ESSEN, dit is een BIN van en voor
zelfstandigen. Momenteel zijn er 40 handelaars
aangesloten maar men verwacht dat dit aantal
gestaag gaat groeien de volgende maanden! Wij
wensen het bestuur van BIN UNIZO ESSEN veel
succes !

Oproepnummer bij onraad:
Het nummer van de dispatching dat vroeger
vermeld werd, bestaat niet meer. Bij onraad of
politiehulp belt u steeds 03/620.29.29 of 101 !

Vakantietoezicht:
Mensen die in de toekomst op vakantie
vertrekken, ook al is het maar voor een verlengd
weekend, kunnen op het politiebureel een
formulier invullen waardoor de politie uw
woning tijdens uw afwezigheid extra in de gaten
houdt. Er ligt tevens een handige brochure met
veiligheidstips voor u klaar op het politiebureel.
U kunt dit formulier eveneens downloaden via
de website http://www.pzgrens.be, vervolgens
doorklikken op formulieren, afprinten, invullen
en bezorgen op het kantoor van de politie…
Kapellensteenweg 32 te Kalmthout. Minimum
één week op voorhand doorgeven a.u.b.
Bij de ‘Nieuwsbrief’, rond de maand mei of juni
2007, zullen we zo ’n extra formulier afleveren.

Melding verdachte personen/voertuigen:
Als u in de buurt verdachte personen en/of
voertuigen opmerkt, dient u de politie daarvan
in kennis te stellen en NIET één van de BINbestuursleden. Indien u onmiddellijk de politie
waarschuwt gaat er minder tijd verloren en kan
sneller worden nagegaan wat er aan de hand is.

Voor meer informatie over BIN KIJKUIT:
Ludwig Haes
Peter Jochem
Piet Van Briel
Sigrid Van Heybeeck
Gerard Lamers
Henriëtte Hartenhof
Martin Van der Kleij
Kitty Konings
Simonne Van Laer

coördinator
co-coördinator
financiën
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

0497 22 10 22
03 666 79 87
03 666 71 87
0479 53 00 37
03 658 63 18
03 666 04 08
03 666 23 50
0475 96 81 30
03 666 75 02

Politie-inspecteur Zone Grens: Pierre Speltincx 03 669 96 11
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Kijkuitstraat 78
Putsesteenweg 49 / 2
Cuylitshofstraat 42
Kijkuitstraat 131 / 2
Kinderwelzijnstraat 63 b
Cuylitshofstraat 51
Kijkuitstraat 112
Kijkuitstraat 99
Nieuwstraat 19
Wijkagent: Rudy Gabriëls 03 620 29 29

