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Woensdag 20 oktober werd op
een bestuursvergadering de
nieuwe bestuursleden verwelkomt door onze coördinator
Ludwig Haes en de resterende
bestuursleden.
Wegens verhuis van enkele
oudgedienden, hadden wij
dringend nood aan ‘nieuwe’
krachten.
Deze hebben zich dan ook met
enthousiasme aangesloten en
daar zijn we uiteraard zeer blij
om.
Vermits het toch gaat om
mensen die zich belangeloos
inzetten om ons BIN optimaal
te laten functioneren, verdienen zij alvast een woordje van
dank. Het bestuur ziet er als
volgt uit en kregen volgende
straten toebedeeld als verantwoordelijke...

?Ludwig Haes (coördinator):
Kijkuitstraat

?Gerard Lamers: Kinderwelzijnstraat + Hof ter Heide

?Kitty

Konings: Rozendreef
+ Irisdreef + Vogelenzang

?Maggie

Mattheeusen:
Nieuwstraat + Heibloemlaan

?Marco

De Meulder (websitebeheerder): Putsesteenweg

?Bobby
hofstraat

?Piet

Ramdayal: Cuylits-

Van Briel (co-coördinator en penningmeester):
reserve
In de kolom hiernaast kunt u
de contactgegevens terugvinden.
Aan deze personen kunt u
steeds (en graag) nieuwe le-

den of bewoners doorgeven.
Let wel op: bij onraad of inbraken gelieve onze bestuursleden niet ‘lastig’ te vallen, doch
steeds rechtstreeks contact op
te nemen met de lokale politie: 03 620 29 29. Zo wordt
ook vlugger gevolg gegeven
aan een directe aanpak.

BIN-KIJKUIT HEEFT NU
OOK HAAR EIGEN WEBSITE...
Doordat o.m. een IT-deskundige onze rangen kwam vervoegen, kreeg ons BIN plots
een bijkomende mogelijkheid
om nog beter te communiceren met onze leden, of potentiële leden!
Marco De Meulder ontwierp
een mooie en efficiënte website, die we uiteraard zullen
proberen zo adequaat mogelijk up-to-date te houden.
U kan via deze website ook
vragen stellen of suggesties
doorgeven via het ‘contact’
formulier!
Surf bijgevolg regelmatig naar
deze site...
www.binkijkuit.be

Webbeheerder
Marco DE MEULDER
0475 46 21 96
Putsesteenweg 74
marco@binkijkuit.be
Hoofdinspecteur Zone
Grens:
Pierre SPELTINCX
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Onze wijkinspecteur
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Van links naar rechts: Marco De Meulder, Bobby Ramdayal, Gerard Lamers,
Piet Van Briel, Kitty Konings, Maggie Mattheeusen en Ludwig Haes

OPGELET VOOR ‘KLUSJESMENSEN’...
Recentelijk worden wij in alle
BIN-zones
overstelpt
met
buitenlanders (meestal OostEuropeanen), die hun diensten aanbieden om opritten,
dakgoten of schoorstenen te

reinigen of andere klusjes op
te knappen.
We zeggen zeker niet dat deze
mensen allemaal slechte bedoelingen hebben, trouwens
de politie heeft al veel van
deze ‘werkzoekers’ gecontroleerd en kan hen niets ten
laste leggen.
Doch is voorzichtigheid hier
nog steeds “de moeder van
de porseleinwinkel” en raden
wij toch aan om OOK klusjes
te laten uitvoeren door plaatselijke bedrijven en zelfstandigen.

OPGEPAST
MET
HET
WISSELEN VAN GELD...
Eind oktober was er in Essen
opnieuw een diefstal van geld
uit een geldbeugel van een
burger, terwijl die er zelf bijstond.
De feiten: iemand vraagt aan
een persoon om geld te wisselen. Hij toont een briefje
van € 5 en wil daarvoor muntstukken, die hij ‘zogezegd’ nodig heeft voor een automaat.
Als de aangesproken persoon
zijn/haar geldbeugel bovenhaalt en begint te zoeken naar
muntstukken, komt de ‘bedrieger’ helpen en begint mee
te zoeken in de geldbeugel.
Na het wisselen blijkt dat er
méér verdwenen is dan alleen
het gewisselde geld.
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Momenteel zitten we op
exact 50% van het potentieel. M.a.w. van de 452
potentiële leden (woningen) zijn er 226 aangesloten. Dit is reeds een mooi
resultaat, doch willen wij
dit aantal graag nog wat
optrekken.
Immers hoe meer leden,
hoe minder kans dat mogelijke dievenbendes onze
BIN-zone ‘bezoeken’.
En een veilige buurt, daar
werken wij graag ALLEMAAL aan mee!
Praat er zeker over met
je naaste buren en meldt
eventuele nieuwe leden
aan de verantwoordelijke
van uw straat.

KLEEF UW BIN-STICKER
OP EEN GOED ZICHTBARE PLAATS...
Nog steeds stellen wij vast
dat BIN-leden géén sticker hebben aangebracht
op een -van op de straatduidelijk zichtbare plaats.
Deze sticker -waarvoor u
ook heeft betaald- werd
nochtans bij aansluiting
afgeleverd.
Het is belangrijk dat het
BIN-logo deel uitmaakt van
het algemene straatbeeld
in onze BIN-zone. Dat is
de enige manier waarmee
je ‘visueel’ kan aantonen
dat je aangesloten bent bij
ons BIN.
Het kan evenwel gebeuren dat u omwille van bvb
schilderwerken, het plaatsen van een andere brievenbus of dergelijke, een
nieuwe BIN-sticker dient
aan te schaffen.
Geen probleem hoor, neem
contact op met de coördinator en hij bezorgd u voor
slechts € 0,50 een nieuw
exemplaar. Doen!

Samenstelling:
Ludwig HAES
Opmaak en Lay-out:
Marco DE MEULDER

De boodschap is duidelijk:
nooit geld wisselen als een onbekende u daarom verzoekt.

OVERZICHT VAN HET
AANTAL
WONINGDIEFSTALLEN IN ONZE
POLITIE
ZONE
(ESSEN-KALMTHOUTWUUSTWEZEL)...
Dit jaar (van 1/1 tot 31/8)
werden in de PZ Grens 209
diefstallen in woningen vastgesteld (in 2009 waren er dat
170).
Een gemiddelde van 26 feiten
per maand. De maand april
was een buitenbeentje met 36
feiten.
Het gaat hier dus over een stijging van 21 feiten per maand
t.o.v. het jaar 2009.
De meeste inbraken gebeuren
nog steeds door een gaatje te
boren in het raamkozijn, om
vervolgens de raamkruk met
een S-vormige haak open te
draaien. De politie wil daarom
de mensen sensibiliseren om
de raamkrukken in hun woning te voorzien van een slotje
waardoor die niet langer langs
buiten kunnen geopend worden.
Gelukkig is er soms ook een
succes! Bij 7 feiten konden
de daders worden aangehouden, 16 feiten binnen onze
zone werden opgehelderd, 3x
werden er verdachten gearresteerd die in aanmerking
komen voor dergelijke feiten
maar waar niet direct een link
kon gelegd worden.
Burgers worden gevraagd opmerkzaam te zijn en liever
iets vlugger de politie te verwittigen bij verdachte handelingen. Bescherm uw woning,
laat de politie hiervoor tips
geven bij u thuis (technopreventief advies). Meldt zeker
ook uw langere afwezigheid
wegens vakantie, verblijf buitenland, verblijf ziekenhuis,
e.d. (dit jaar reed 927 aanvragen!)

OVERZICHT VAN HET
AANTAL
FIETSDIEFSTALLEN IN DE POLITIEZONE EN DE GEMEENTE KALMTHOUT...
In de politiezone waren er 246
geregistreerde fietsdiefstallen
(in 2009 waren er dat 270),
waarvan er zich 119 situeerden in Kalmthout.
De diefstalgevoelige plaatsen
zijn... station Kalmthout: 21
stuks, station Heide: 24 stuks
en station Kijkuit: 2 stuks.

Er werden in onze politiezone
ook 191 fietsen gevonden. 57
fietsen konden terug aan de eigenaar bezorgd worden, hiervan waren er 31 gemarkeerd.
De resterende fietsen konden
niet terugbezorgd worden.
46 van de voormelde fietsen
waren aangegeven als gestolen.
Wat wordt hieraan gedaan:
veilige fietsstallingen worden
in de gemeente voorzien; preventief toezicht door de politie,
vooral aan de stations; de bevolking aanmoedigen om hun
fiets te laten markeren (713);
eigenaars motiveren hun fiets
slotvast achter te laten; het
uitreiken van fietspassen zodat bij aangifte van diefstal de
juiste gegevens voor handen
zijn.

Via de provinciale website
w w w. g e v o n d e n f i e t s e n . b e
kan aan de hand van de genoteerde gegevens over uw
fiets nagegaan worden of uw
‘verloren’ (gestolen) fiets ergens werd teruggevonden.
Deze website is actief vanaf
1/12/2010.

Eindejaarsfeesten
en
solden : Let op uw portefeuille.

December en januari zijn de
maanden bij uitstek voor de
gauwdieven die van de massabijeenkomsten gebruik maken om de meest verstrooide
mensen geld te ontfutselen.
In België telt men meer dan
30.000 gauwdiefstallen per
jaar, en dat zou maar het topje
van de ijsberg zijn. Vorig jaar
waren er 31 844 gevallen van
gauwdiefstal.
Tijdens de eindejaarsfeesten
komen er op tal van plaatsen heel wat mensen bijeen:
kerstmarkten,
lichteffecten,
vuurwerk van oud op nieuw,
winkels,
winkelstraten
en
openbaar vervoer die bomvol
zitten tijdens de eindejaars-

koopjes en de lancering van
de solden, zonder de horecazaken te vergeten die vol
zitten nu de winter is aangebroken. Kansen genoeg voor
de gauwdieven die gretig gebruik maken van de drukte en
de onoplettendheid van hun
slachtoffers.
«Het is soms verbazend om te
zien hoe nonchalant de mensen met hun handtassen wijd
open rondwandelen», zegt
Philip Willekens, directeur van
de Directie Lokale Integrale
Veiligheid, belast met criminaliteitspreventie bij de FOD
Binnenlandse Zaken. Een minimum aan oplettendheid is
vereist als men niet beroofd
wil worden van zijn portefeuille, autosleutels of draagbare
telefoon. De beste raad die
men kan geven is erop te letten dat uw spullen goed afgesloten zijn. Draag uw handtas
bij drukte steeds vooraan tegen het lichaam en stop geen
waardevolle voorwerpen in uw
achterste broekzakken of zakken aan de buitenzijde.
Als u ondanks alles toch het
slachtoffer bent van gauwdiefstal, dan is het belangrijk om te verhinderen dat de
dader voordeel kan halen uit
zijn misdrijf en vooral dat hij
uw schade nog kan verergeren. Blokkeer daarom zo snel
mogelijk bankkaarten (cardstop: 070/344.344), identiteitsdocumenten
(docstop:
00800/2123.2123) en simkaarten (bij uw operator).
Door de feiten aan te geven
bij de politie, zelfs indien de
dief al ver weg is, kunnen gespecialiseerde brigades van de
lokale politie de nieuwe risicozones afbakenen; zo draagt
u toch uw steentje bij in het
bestrijden van deze plaag
en verhindert u misschien
dat andere personen op hun
beurt het slachtoffer worden.
U moet sowieso langsgaan
bij het commissariaat om bepaalde nieuwe documenten
te verkrijgen. Rompslomp en
moeilijkheden die vaak kunnen worden vermeden.
En Philip Willekens besluit:
«Het is niet de bedoeling om
tijdens deze eindejaarsperiode cadeautjes te gaan uitdelen aan de gauwdieven!».
Dus u weet wat u te doen
staat…
Meer tips vindt u op www.besafe.be en www.gauwdieven.
be
Het bestuur wenst nu reeds
prettige eindejaarsfeesten
en een gezond, vreugdevol
en veilig 2011 aan al onze
leden en hun dierbaren.

