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Het bestuur van BIN-Kijkuit: 
 

 
 

Ludwig Haes - Coördinator 
Kijkuitstraat 78 - 0497 22 10 22 
 

Piet Van Briel - Penningmeester 
Cuylitshofstraat 42 - 03 666 71 87 
 

Gerard Lamers - Bestuurslid 
Kinderwelzijnstraat 63 b 
 03 658 63 18 
 

Kitty Konings - Bestuurslid 
Kijkuitstraat 99 - 0475 96 81 30 
 

Marco De Meulder - Webmaster 
Putsesteenweg 74 - 0475 46 21 96 
 

Patrick De Bondt - Bestuurslid 
Rozendreef 3 - 03 666 57 01 
 

Philippe Livens - Bestuurslid 
Nieuwstraat 19 - 0497 26 93 01 
 

Wim Quirynen - Bestuurslid 
Heibloemlaan 74 - 0468 16 87 22 

 

Politiecommissaris Zone Grens: 
 

Louis Van den Buijs - 0473 96 37 51 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 
 

 
 

Aan alle bewoners (niet leden) van zone BIN Kijkuit ! 
 

Een Buurt Informatie Netwerk wordt kortweg BIN genoemd. Binnen een bepaalde 
wijk of buurt, strikt afgebakend, wordt een netwerk opgericht van bewoners, die 

telefonisch willen gewaarschuwd worden, als er in hun buurt verdachte feiten 
plaatsvinden. De politie-inspecteur met interventie of hoofdcentrale van de 
provincie Antwerpen die melding krijgt van verdachte handelingen binnen die 
BIN-zone kan het BIN binnen korte tijdspanne opstarten. De BIN-leden worden 

alzo verwittigd en kunnen alert reageren door, bijvoorbeeld, de buitenverlichting 
aan te steken en extra waakzaam te zijn. 
 

Volgens onze gegevens bent u nog geen lid van ons Buurt Informatie Netwerk.  

Misschien was u in het verleden niet geïnteresseerd omdat u er het nut niet van 
inzag, of woonde u nog niet in onze buurt?  
 

Vandaag bieden wij u opnieuw de kans om u te vervoegen bij onze grote BIN-
familie "KIJKUIT" van ± 250 aangesloten leden. 

BIN KIJKUIT brengt haar leden op regelmatige tijdstippen op de hoogte van items 
en gebeurtenissen rondom veiligheid en inbraakpreventie. 
Indien u over een E-mailadres beschikt kunnen wij u ook up-to-date berichten 
(BIN-flashes) toesturen, die wij op onze beurt ontvangen van de politiediensten. 

Het lidmaatschap is echt niet duur. Bij aanvang betaal je éénmalig 10,00 euro 
(voor het 1ste jaar), daarna betaal je jaarlijks nog slechts € 3,00. 
 

Indien u graag meer uitleg wenst alvorens aan te sluiten, vul dan onderstaand 

inschrijvingsformulier in en bezorgt het bij één van de bestuursleden in uw buurt 
(lijst zie hiernaast). Eén van onze bestuursleden zal u dan weldra contacteren via 

telefoon of mail om af te spreken wanneer hij/zij best kan langskomen. 

 
 

 
 

 Nationale actiedag "1 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 FOD (federale 
 overheidsdienst) binnenlandse 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 diefstal-
 len 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 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
Informatieaanvraag 

 
 

Onderstaande, bewoner van zone BIN KIJKUIT, zou graag meer informatie willen ontvangen 

over de organisatie en werking van het BIN, dit met het oog op een eventuele aansluiting... 
 

Naam: …………………………………………………………………………………..  
 

Straat: ………………………………………………...         Nr: ………………….. 
 

Tel: ………………………………………      GSM: ………………………………… 
 

E-mail: ………………….……………………….……………………….……………. 

 

( strook invullen, afknippen en deponeren in de brievenbus bij één van onze bestuursleden ) 

 

 

http://www.1dagniet.be/


 


