
  
Nieuwsbrief  NR. 0019 

 
 

Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT December 2014 
 

 

Afschakelplan elektriciteit ! 
 

De BIN's hebben zich geëngageerd om 
hun medewerking te verlenen op het 
moment dat het afschakelplan elektrici-
teit in werking zal treden. Het gaat hier 
voornamelijk om assistentie te verlenen 
aan mensen die in de BIN-zone wonen 
en problemen zouden krijgen wanneer 
de stroom wegvalt. Wij denken hierbij 
voornamelijk aan bejaarden of eenzame 
mensen. Info kan ook bekomen worden 
bij de OCMW-diensten: 03 620 15 60 

 
 

Het bestuur wenst u bij voorbaat 
veilige en vredevolle feestdagen 

 

 
 

 
 

Het bestuur van BIN-Kijkuit: 
 

Ludwig Haes - 0497 22 10 22 

Kijkuitstraat  78 
 

Piet Van Briel - 03 666 71 87 
Cuylitshofstraat  42 
 

Gerard Lamers - 03 658 63 18 
Kinderwelzijnstraat  63 b 
 

Kitty Konings - 0475 96 81 30 
Kijkuitstraat  99 
 

Marco De Meulder - 0475 46 21 96 
Putsesteenweg  74 
 

Patrick De Bondt - 03 666 57 01 
Rozendreef  3 
 

Philippe Livens - 0497 26 93 01 
Nieuwstraat  19 
 

Wim Quirynen - 0468 16 87 22 
Heibloemlaan  74 

 

 
 

Politiecommissaris Zone Grens: 
 

Louis Van den Buijs - 0473 96 37 51 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 
 

 
 

Het BIN-Kijkuit bestuur heeft zich versterkt met 2 extra krachten: 
 

Daar onlangs bestuurslid Bobby Ramdayal is verhuisd naar een locatie buiten 
ons BIN, waren wij dringend op zoek naar wat versterking. Omdat wij er zoveel 
mogelijk naar streven om een spreiding van bestuursleden over het ganse BIN te 
bekomen, indien mogelijk zelfs één bestuurslid per straat, gingen wij eens 
persoonlijk aankloppen bij enkele leden waarvan wij dachten dat zij ons BIN toch 
wel een warm hart toedragen. Zo hadden we niet veel overredingskracht nodig 
om Philippe Livens uit de Nieuwstraat en Wim Quirynen uit de Heibloemlaan te 
overtuigen bestuurslid te worden. Wij wensen Philippe en Wim welkom in onze 
enthousiaste ploeg en willen hen voor hun engagement nu reeds uitdrukkelijk 
bedanken. Voor een fotosessie trokken wij met de 'nieuwe' ploeg naar de heide! 

 

 
 

Vlnr.: Piet Van Briel, Marco De Meulder, Kitty Konings, Philippe Livens, 
 Ludwig Haes, Wim Quirynen, Gerard Lamers en Patrick De Bondt 
 

 
 

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

In deze 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. 
Voorverkenners en/of daders zullen deze woning vermoedelijk overslaan als 
mogelijk inbraakdoelwit. Eenvoudige en dus snelle inbraken zijn immers prioriteit. 

 

Onze nationale actiedag "EEN DAG NIET"... 
 

Op donderdag 11 december 2014 wordt, in navolging van Nederland vorig jaar, 
nu ook in België een nationale actiedag georganiseerd ter preventie van diefstallen 
in woningen. In samenwerking met de federale overheidsdienst (FOD) binnenland-
se zaken, de provincies en hun gouverneurs, de gemeenten, de federale en lokale 
politiediensten en enkele andere partners zoals Bpost en verschillende media. 
 

Bedoeling: het terugdringen van het hoge aantal diefstallen in woningen! 
 

Ambitie: ‘1 dag geen diefstal in woningen’ zo dicht mogelijk benaderen! 
 

Bewustwording en besef eigen verantwoordelijkheid bij burgers vergroten! 
 

Duurzame sociale verbindingen binnen de buurt, straat of wijk tot stand brengen! 
 

"1 dag niet" als jaarlijks terugkerende actie laten plaatsvinden! 
 

Op de keerzijde van deze Nieuwsbrief vindt u een leidraad om inbrekers alvast te 
ontmoedigen. Overloop deze '7 actiepunten' en bekijk of uw woonst daar ook wel 
aan voldoet. Bekijk ook het animatiefilmpje op de website www.1dagniet.be 
 

 

http://www.1dagniet.be/


 

 

 


