Nieuwsbrief ‘07/3
Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT
De vakantieperiode in aantocht
Om tijdens uw afwezigheid een
controle op en rond uw woning te
vragen, beschikt de Lokale Politie
zone Grens over een “aanvraagformulier voor afwezigheidtoezicht”.
U kunt dit formulier downloaden
via de website: www.pzgrens.be.
Om u het opzoekwerk te besparen
printen wij op de keerzijde alvast
een exemplaar af, dat u na het
invullen kunt bezorgen bij de
lokale politie… Kapellensteenweg
32 - Kalmthout. Een kleine moeite!
Bovendien kunt u zelf ook enkele
eenvoudige maatregelen nemen en
alvast volgende tips eerbiedigen…
• Laat de buren een oogje in het
zeil houden en uw brievenbus
regelmatig leeg maken.
• Laat de rolluiken niet voor
langere tijd naar beneden.
• Steek verlichting/radio/TV op
onregelmatige tijdstippen aan
(door middel van timers).
• Hang geen kattebelletjes (briefje
met instructies) aan uw deur.
• Plaats ook geen afwezigheidsbericht op uw antwoordapparaat.

Wij wensen alle
BIN-leden, een
aangenaam en
VEILIG verlof !
Het bestuur:
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
Hoofdinspecteur Zone Grens:
Pierre Speltincx - 03 669 96 11
Onze wijkinspecteur:
Ruddy Gabriëls - 03 620 29 29
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De Algemene Ledenvergadering van vrijdag 20 april ’07…
Een mooie opkomst op deze 1ste algemene ledenvergadering van
BIN-KIJKUIT was voor de ganse bestuursploeg een hart onder de
riem om te bevestigen “dat we goed bezig waren”!
Eerst werden de leden verwelkomd door coördinator Ludwig Haes,
tevens zette hij wat cijfertjes in de verf m.b.t. de ledenaantallen en
straatindelingen. Vervolgens gaf financieel expert Piet Van Briel
het jaaroverzicht van in- en uitgaven voor ons BIN.
Daarna was het de beurt aan wijkinspecteur Ruddy Gabriëls om
aan de hand van wat statistieken de stand van zaken betreffende
inbraken in de politiezone te verduidelijken.
Vóór het allerlaatste puntje van de dagorde, de vragenronde,
kwam hoofdinspecteur Pierre Speltincx meer vertellen over de
werking van het CICANT (Coördinatie en Informatie Centrum van
de provincie Antwerpen) en ‘n extra woordje uitleg met betrekking
tot woningbeveiliging en inbraakpreventie.
Na het afsluiten van het officiële gedeelte kon men nog wat
didactisch materiaal bekijken voor het beveiligen van de woning en
met een ‘door het BIN aangeboden drankje’ napraten met bestuur
en buurtbewoners. Het einde was voorzien omstreeks 22 uur, dit
werd dan ook ten volle gerespecteerd.
We kunnen er weer voor een jaartje “goed bestuur” tegenaan!
Stand van zaken betreffende het jaarlijkse lidmaatschap…
Bij het verschijnen van deze 5de Nieuwsbrief, zijn er opnieuw méér
dan 200 leden aangesloten bij ons BIN en zijn we goed op weg om
het aantal van vorig jaar (237) te evenaren of overschrijden.
Om het verschil met vorig jaar spoedig weg te werken, wensen we
andermaal een dringende oproep te doen naar die leden die hun
lidmaatschap nog niet hebben verlengd…
Het lidmaatschap kan betaald worden op volgende wijze:
• U bezoekt zelf iemand van het bestuur (zie hiernaast) en betaalt
daar uw bijdrage. U krijgt ter plekke een ontvangstbewijsje.
• of u schrijft het bedrag van € 5,00 over, uiterlijk op 30 juni,
Î 068/2440226/24 – BIN-KIJKUIT – Cuylitshofstraat 42 Í,
met als duidelijke mededeling uw volledige naam en adres.
Opmerking: Leden die hun lidmaatschap NIET betaald hebben op
30 juni, maken vanaf dan géén deel meer uit van onze BINvereniging en zullen worden verzocht de BIN-sticker onmiddellijk
te verwijderen (de sticker is immers een bewijs van lidmaatschap).
ZEER BELANGRIJK BERICHT I.V.M. GOEDE COMMUNICATIE:
In de toekomst zullen wij meer en meer gebruik maken van de
mogelijkheden via de elektronische snelweg (E-mail). Berichten die
bij ons binnenkomen en die uiteraard betrekking hebben op de
veiligheid/inbraak/preventie/enz., kunnen wij dan ogenblikkelijk
doorsturen naar onze leden, zodat zij desgevallend snel kunnen
reageren. Daarvoor dienen wij echter op de hoogte te zijn van de
respectievelijke emailadressen. Momenteel heeft slechts de helft
van het aantal leden het E-adres doorgegeven. Doen, in uw belang!
Ook heel belangrijk om goed te communiceren is het up-to-date
houden van ons telefoonbestand. Laat daarom zeker weten indien
in één van beide communicatiemiddelen wijzigingen optreden…
bin-kijkuit@telenet.be of GSM: 0497 22 10 22

VEILIG OP VAKANTIE

Lokale politie Grens
( Essen – Kalmthout – Wuustwezel )
Tel.: 03.620.29.29 – Fax: 03.620.29.39
E-mail: info@pzgrens.be

AANVRAAGFORMULIER VOOR AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
ALGEMENE INLICHTINGEN
Naam en Voornaam : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Type woning : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (winkel, loods, tuinhuisje,...) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum en uur van vertrek : …………………………………………………………………………………………………………
Datum en uur van terugkomst : …………………………………………………………………………………………………
Contactmogelijkheden ( verblijfadres en/of telefoonnummer ) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beschikt de contactpersoon over de sleutel van de woning?

Onthaalpunt Essen: 2910 Essen, Kapelstraat 9 - Tel.: 03.670.09.20 – Fax: 03.670.09.29
Onthaalpunt Kalmthout: 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 32 – Tel.: 03.620.29.29 – Fax: 03.620.29.39
Onthaalpunt Wuustwezel: 2990 Wuustwezel, Bredabaan 352a – Tel: 03.270.78.00 – Fax: 03.669.90.78

