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Hierbij willen wij u graag en van harte uitnodigen op…
VRIJDAG 27 april 2012 om 19.30 (tot ± 22.00 uur)
Waar: in de ‘lounge’ van “Bistro Den Druivelaer” - Noordeind 51 te Kalmthout (baan
Kalmthout-Essen, 200m voorbij de watertoren )
Tijdens het aangeboden drankje, bent u in de mogelijkheid om het lidmaatschap ter plekke
te regelen en een praatje te maken met het bestuur, buurtbewoners, onze wijkagente Gerda
Robersscheuten en hoofdinspecteur Maxim Meulebroeck van de politiezone grens (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden).
Op deze jaarlijkse bijeenkomst zal de politie meer uitleg komen geven over de huidige toestand
zone grens en specifiek betreffende BIN Kijkuit. Ook onze burgemeester, Lukas Jacobs, zal
present zijn. Tevens zullen verantwoordelijken van ‘Child Focus’ een interessante en nuttige
presentatie verzorgen over Child-Alert.
Het verlengen van uw lidmaatschap bedraagt slechts 3,00 EURO en kan op volgende
manieren worden betaald:
• U komt naar bovenvermelde ontmoeting en betaalt daar uw lidgeld voor 1 jaar.
		 U krijgt ter plekke een ontvangstbewijs (+ een mooi en nuttig gadget).
• Of u schrijft het bedrag van € 3,00 over via ingesloten overschrijvingsformulier,
		 uiterlijk op 18/05/12; BE51 7310 2376 4062 -BIN-KIJKUIT- Cuylitshofstraat 42; met als
		 duidelijke mededeling uw volledige naam en adres (na betalingsregistratie wordt een
		 mooi en nuttig gadget afgeleverd).
Opgelet: Op donderdag 26 april omstreeks 19u zal de hoofdinspecteur van de politiezone een
TEST-oproep lanceren waarbij u tevens wordt herinnerd aan bovenvermelde BIN-bijeenkomst.
Gelieve het bericht volledig te beluisteren en daarna op het cijfer 2 te drukken om te
bevestigen dat u de oproep heeft ontvangen.

UW BIJDRAGE ... NUTTIG BESTEED ?!

Wat biedt uw BIN-bestuur in
ruil voor uw minieme jaarlijkse bijdrage?
• BIN-flashes: op zeer regelmatige tijdstippen klaar en
duidelijke zeer accurate informatie van Politie of overheid
rechtstreeks in je mailbox via
de coördinator van het BIN.
• BIN-nieuwsbrieven: op geregelde tijdstippen ontvangt u
een document met nuttige informatie voor en door uw BIN.
• BIN-oproepen: indien er zich
een abnormale situatie voordoet in of in de buurt van onze
BIN, kan de politie beslissen
om de BIN op te starten. Binnen de 2 minuten hebben alle
250 leden een telefoon ontvangen met een boodschap.
Eén opstart kost voor onze
BIN ongeveer 35 euro aan
Belgacom (speciaal gunsttarief voor de BIN’s).
• Jaarlijkse algemene ledenbijeenkomst: iedereen uit de
BIN-zone wordt uitgenodigd
op een jaarlijkse ontmoeting. Dit in de periode van het
hernieuwen
lidmaatschap,
rond de verjaardag van de
opstartdatum (29/4).
• Het aanbrengen van de BINsticker op een duidelijke en
zichtbare plaats aan uw woning, duidt tevens op uw lid-

maatschap en hoopt hierdoor
mensen met minder goede
bedoelingen af te schrikken.
SAMENWERKEN:
Een buurtinformatienetwerk
is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie. Burgers
melden aan de lokale politie
informatie, bijvoorbeeld over
een persoon die aanbelde en
zich uitgaf voor iemand van de
watermaatschappij maar dat
duidelijk niet was. De politie
evalueert de inlichtingen en
brengt, indien nodig, alle BINleden op de hoogte.
VEILIGHEIDSGEVOELEN:
Een BIN heeft volgende doelstellingen:
P bijdragen tot het verhogen
van het algemeen veiligheidsgevoelen;
P het bevorderen van de sociale controle;
P
het verspreiden van de
preventiegedachte.
Om deze doelstellingen te
bereiken, wisselen de BINmedewerkers en de politie
informatie uit volgens een
procedure die op voorhand is
afgesproken. Daarnaast worden ook preventietips verspreid via flash-berichten.

VOORZICHTIGHEID IS
DE MOEDER VAN DE
PORSELEINWINKEL !

Wees voorzichtig als onbekenden komen aanbellen, ook
al is dat voor een glas water,
om naar de wc te gaan, om te
mogen telefoneren. Best is om
niemand binnen te laten die u
niet kent. Onmiddellijk de politie verwittigen is bovendien
aangewezen zodat die personen in kwestie kunnen meegenomen worden voor verder
onderzoek!
Ook als personen komen aanbellen en verklaren bepaalde
diensten of bedrijven te vertegenwoordigen zoals Pidpa,
een gas- of elektriciteitsmaatschappij, enzovoort, vraagt
u best een legitimatiekaart
te tonen en belt u bij twijfel
steeds naar de politie! Indien
mogelijk ook de nummerplaat
van het voertuig noteren en
doorgeven aan de politie.

OVERZICHT WONINGINBRAKEN
POLITIEZONE GRENS 2011

• Wuustwezel -> 54
• Essen -> 16
• Kalmthout -> 31 (waarvan
‘slechts’ 3 in BIN KIJKUIT,
uiteraard nog 3 té veel)

WWW.BINKIJKUIT.BE
mail@binkijkuit.be

IDENTITEITSKAART IS
EEN PAK GELD WAARD...

EEN GOEDE EN SNELLE
COMMUNICATIE !

Hedendaagse middelen
helpen ons om op een
snelle en adequate manier te communiceren
en reageren. Laat niet
na om interessante informatie, mogelijk ook
nuttig voor alle andere
BIN-leden, door te sturen naar het gekende
E-mailadres...
mail@binkijkuit.be

BIN-KIJKUIT EN HAAR
WEBSITE...
Wist u dat... u ook op
deze
website
vragen
kan stellen of suggesties
doorgeven via het ‘contact’ formulier!
Bezoek regelmatig deze
interessante en actueel
gehouden site...
www.binkijkuit.be

Door het wegvallen van
enkele
bestuursleden
(o.a. door verhuis buiten
de gemeente), zijn we
nog op zoek naar enkele
bestuursleden/medewerkers. Liefst woonachtig in de Heibloemlaan,
Vogelenzangstraat, Rozendreef of Nieuwstraat.
Leden die zich geroepen voelen om onze BIN
een handje toe te steken
met bv. het ronddragen
van brieven, mogen zich
steeds kenbaar maken
via ludwig@binkijkuit.be
Dit ‘handje toesteken’
gebeurt uiteraard allemaal op vrijwillige basis
en is echt wel een sporadische gebeurtenis (2 tot
3 keer max./jaar). Een
buitenhuis gebeurtenis
wordt voor alle bestuursleden verzekerd via de
provincie Antwerpen.

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

Criminelen leggen grof geld op
tafel voor een identiteitskaart
van iemand ‘op wie ze lijken’.
Toch wordt slechts een tiende
van de gestolen of verloren
kaarten snel geblokkeerd. Wie
zijn identiteitskaart verliest,
moet dezelfde reflex hebben
als zou het om een bankkaart
gaan. Je moet die zo snel mogelijk laten blokkeren.
Er bestaat een speciaal noodnummer om je identiteitskaart
te blokkeren, vergelijkbaar
met de dienst ‘Cardstop’ voor
bankkaarten. Maar slechts
weinig Belgen vinden de weg
naar de site of het telefoonnummer van ‘Docstop’.
Slechts één op de tien neemt
contact op met de dienst voordat hij of zij naar de politie
gaat om aangifte te doen.
Dat blijkt uit het jaarverslag
van
Binnenlandse
Zaken.
Jaarlijks raken 150.000 mensen hun identiteitskaart kwijt.
Zo’n 15.000 daarvan bellen
naar ‘Docstop’. De rest gaat
naar de politie. Zij faxen op
hun beurt de aangifte door
naar
onze
administratie.
Die procedure duurt natuurlijk veel langer dan de kaart
rechtstreeks te laten blokkeren. Zeker als de diefstal in
het buitenland gebeurt.
Binnenlandse Zaken raadt dan
ook iedereen aan zijn identiteitskaart zo snel mogelijk af
te sluiten bij verlies.
Bij een derde van de aangiftes gaat het om diefstal. Ieder
jaar worden dus vijftigduizend
Belgische
identiteitskaarten
gestolen. Je staat er niet bij
stil dat die minstens evenveel
waard zijn als een bank- of
kredietkaart. Dikwijls gebeurt
de diefstal op bestelling. Criminelen gaan op zoek naar
een ‘lookalike’.
Voorbeeld:
Eens
in
het
bezit van de identiteitskaart
trekken ze naar een autoverhuurbedrijf. De verhuurder
registreert de wagen op jouw
naam, de dief rijdt weg met
een ‘Mercedes S’ die het bedrijf natuurlijk nooit meer te-

rugziet. Een dag later belt de
politie bij u thuis aan.
Een ander scenario is dat dieven bij verschillende banken
kort na elkaar een rekening
openen met de identiteitskaart van hun dubbelganger.
Elke rekening is goed voor
enkele duizenden euro’s aan
krediet. Die sommen schrijven
ze over naar andere rekeningen of nemen ze contant op.
Uiteindelijk worden de rekeningen van de gedupeerde geblokkeerd omdat die zijn zogezegde schulden niet betaalt.
Wie contact opneemt met
‘Docstop’ krijgt van Binnenlandse Zaken een document
thuis gestuurd. Daarin staat
dat je op dat uur en op die
dag hebt gebeld om je kaart
te laten blokkeren.
Op de chip van de elektronische identiteitskaart staat
dezelfde informatie als aan
de buitenkant, plus je adres,
een aantal certificaten (bijvoorbeeld voor Tax on web),
een eventuele adellijke titel
of speciale status (verlengde
minderjarigheid, witte stok,
enz.).
Meer informatie op:

www.docstop.be

Telefoon
van
‘Docstop’:
00800–2123.2123
(INTERNATIONAAL). Noteer zeker
dit telefoonnummer, ook in je
GSM.

?Laat je voertuig steeds slotvast achter! Laat geen waardevolle spullen zichtbaar in je
voertuig liggen!
?Ben je enkele dagen afwezig: verwittig de politie, die
dan GRATIS een extra oogje
in het zeil kan houden!
?Verdachte handelingen altijd melden! Je voorkomt misschien erger op een later tijdstip.
?Laat
geen
waardevolle
werkmaterialen in tuinhuizen
en/of werkplaatsen achter en
doe alles zeker op slot.

Nog een dikke twee
maanden
en
de
vakantieperiode is weer
daar…

Veel
mensen
vertrekken
dan naar een bestemming
in het binnen- of buitenland.
Via
onze
website
www.binkijkuit.be > ‘Archief’,
kunt u een aangifteformulier
downloaden voor afwezigheidtoezicht op uw woonst of
eigendom door de lokale politie. Indien u van deze diensten
gebruik wenst te maken, vul
dit formulier dan in en bezorg
het tijdig op de Kapellensteenweg 32, of fax het door naar
03 620 29 39, of mail het naar
info@pzgrens.be.
Op de website van de politie
zone grens www.pzgrens.be
> ‘Preventie’ > ‘Vakantietoezicht’, kunt u ook een elektronische aangifte invullen of
het aangifteformulier downloaden.

?Zelden bieden ‘straatventers’ waardevolle zaken aan
en de verkoop blijft toch altijd
wat dubieus. Laat je niet verleiden door een snelle ‘winstkoop’, want niet zelden blijkt
achteraf dat je meer nadeel
dan voordeel hebt gekregen!
?Je woning beveiligen kan
ook al met succes door eenvoudige middelen. De ‘technopreventieadviseur’ van de
politie kan je GRATIS en vrijblijvend advies verstrekken
om je woning meer te beveiligen tegen inbraak.
In sommige gevallen en onder
bepaalde voorwaarden verleent de overheid een financiële tussenkomst.
?Blijft je voertuig meerdere
dagen onbeheerd, haal er dan
je boorddocumenten uit en
bewaar deze op een veilige
plaats!

?Zeker doen, het toezicht is
volledig GRATIS ! ! !
HET BESTUUR WENST HAAR
LEDEN BIJ VOORBAAT EEN
AANGENAME, RUSTGEVENDE EN VEILIGE ZOMERVAKANTIE TOE!

E Op verzoek van BIN-leden die het betrokken document zijn kwijtgespeeld,
bezorgen we in bijlage het “Draaiboek” met “Huishoudelijk reglement”.
Bewaar dit zorgvuldig en liefst binnen handbereik!!!

