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Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT
Enkele BIN KIJKUIT cijfers…
Aantal leden op 1 mei 2017 = 213
Flash-berichten in 2016 = 33
Flash-berichten sinds 1 jan.'17 = 13
BIN-oproepen in 2016 = 2 (+1 Test)
BIN-oproepen sinds 1 jan.'17 = 1

Meldingen steeds aan de politie…
Wanneer je informatie hebt die nuttig kan
zijn, meld dit altijd rechtstreeks aan de
politiediensten! Het is niet de bedoeling dat
een BIN-bestuurslid hierbij betrokken wordt.
Indien nodig zal de politie wel contact opnemen met ons. In de strijd tegen woninginbraken is uw hulp zeer nuttig voor de politie.
Meld onmiddellijk verdachte situaties,
voertuigen of personen. Twijfel dus niet, ook
al blijkt later dat het vals alarm was.
De politie waardeert uw meldingen!

Interessant weetje !
Je kan het telefoonnummer van de
BIN-oproepen programmeren in uw
telefoon (bvb) als 'BIN ALARM', zo
zie je meteen bij het afgaan van uw telefoon
(of GSM) dat het een oproep voor BIN-Kijkuit
betreft !!! Dit nummer is: 0477 77 77 55
Opgelet: je kunt dit nummer niet zelf bellen,
maar het is wél het nummer dat U steeds
zal opbellen bij een BIN-ALARM !

Mei 2017

Een jaartje is alweer voorbij en we komen bij u aankloppen
om uw lidmaatschap te hernieuwen…
Wij verwachten uw bijdrage van slechts 3,00 euro
graag voor eind mei, ofwel met behulp van bijgevoegd
overschrijvingsformulier, ofwel voor diegenen die
online bankieren via het nr.: BE51 7310 2376 4062 bij KBC
( voor online-betalers, het opgeslagen rekeningnummer steeds checken op correctheid )

PS. Indien u dat wenst, mag u ook ineens voor 2 of max. 3 jaar betalen.
In dat geval schrijft u respectievelijk 6 of 9 euro over op onze rekening,
met vermelding van de jaren waarop het lidgeld betrekking heeft.
Met andere woorden: 2017 + 2018 of 2017 + 2018 + 2019

OPGELET:
Het bestuur heeft besloten om dit jaar géén 'Algemene Leden Bijeenkomst'
te houden, maar nodigen dan ook nu reeds ALLE BIN-Kijkuit leden uit om
donderdag 26 oktober '17 te willen voorbehouden voor het 2de BIN-Café.
Dit zal worden georganiseerd door enkele BIN's van onze politiezone, op de
vooravond van de nationale actie '1 DAG NIET' en in samenwerking met
de politie zelf, de gemeente, de brandweer en een aantal standhouders ...
Net zoals vorig jaar zal dit plaatsvinden in zaal 't Centrum te Heide, maar
we zullen u daarover tegen die tijd zeker nog uitvoerig informeren !
Hierbij enkele sfeerbeelden van ons eerste succesvolle BIN-Café op 24/10/2016

Het bestuur van BIN-Kijkuit:
Ludwig Haes - Kijkuitstraat 78
0497 22 10 22 - ludwig@binkijkuit.be

Piet Van Briel - Cuylitshofstraat 42
03 666 71 87 - piet@binkijkuit.be

Gerard Lamers - Kinderwelzijnstr. 63b
03 658 63 18 - gerard@binkijkuit.be

Marcial Vollebregt - Kijkuitstraat 99
0472 71 26 53 - marcial@binkijkuit.be

Marco De Meulder - Putsesteenweg 74
0475 46 21 96 - marco@binkijkuit.be

Patrick De Bondt - Rozendreef 3
03 666 57 01 - patrick@binkijkuit.be

Philippe Livens - Nieuwstraat 19
0497 26 93 01 - philippe@binkijkuit.be

Wim Quirynen - Heibloemlaan 74
0468 16 87 22 - wim@binkijkuit.be

Onze wijkinspecteur bij de politie:
( opvolger van Gerda Robersscheuten is
momenteel nog niet bekend gemaakt ! )

BIN's verantwoordelijken PZ-Grens:
Ze zijn te bereiken via het nr.: 03 620 29 29

Ken Van Eynde

Linda Aerts

Algem. oproepnr. bij de politie: 101

Dus, we ontmoeten elkaar graag op donderdag 26 oktober om 19.30 u !
Eind april heeft het bestuur met dankbaarheid afscheid genomen van onze
wijkverantwoordelijke bij de 'Politie Zone Grens', Gerda Robersscheuten.
Gerda was 10 jaar actief in de politiezone, waarvan 8 jaar als wijkinspecteur.
Vanaf 2 mei 2017 zal zij als medewerker gerechtelijke
kantschriften (mededeling in de kantlijn van een gerechtelijk
stuk) bij de Politie Zone Antwerpen tewerkgesteld zijn.
In een laatste communicatie met onze BIN, schrijft ze
het volgende...
"Ik neem met gemengde gevoelens afscheid van een
bende fantastische collega's en zeer lieve inwoners
( geloof me, er zijn er verschillende die ik echt niet snel
zal vergeten ).
Maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging.
Mensen die mij kennen weten dat ik ondernemend
ben en bij deze, er helemaal voor ga !
Tot ziens en vriendelijke groeten aan allemaal, Gerda"

Een veilige straat, een veilige buurt … doe er zelf ook wat aan !
'GEDICOM-NEXTEL' dirigeert het nieuwe
oproepsysteem.
Sinds 1 januari 2017 zijn alle BIN's van de provincie
Antwerpen overgeschakeld naar een nieuw oproepsysteem.
Zoals al eerder gemeld gaat het over een module die binnen
het communicatiesysteem van de overheid is opgenomen.
"BE-alert", het communicatiesysteem voor de noodplanning,
is dan ook dit jaar gestart. De overheid zal de bevolking in de
loop van het jaar daar nog uitgebreider over informeren.
Dat er zich ondertussen nog wat schoonheidsfoutjes voordoen
is niet abnormaal. De nieuwe providers, de groep GEDICOMNEXTEL, doen wel hun best om alles tot in de puntjes te
verzorgen. Ondertussen kunnen alle dringende oproepen
gebeuren (in ons BIN was er dit jaar al één oproep via het
nieuwe systeem) en wordt gewerkt aan het implementeren
van het administratief gedeelte van dit systeem.
De BIN-verantwoordelijken hebben vanaf maart toegang tot
het geheel, om zoals in het verleden hun ledenlijsten te
kunnen wijzigen of aanvullen waar nodig.

Nieuwe phishing-mails:
Er worden e-mails verstuurd uit naam van DHL, met de
vraag om geld over te schrijven naar een rekening of om een
prepaid kaart aan te kopen en over te maken aan DHL.
Indien u hieraan niet zou voldoen, zal u zogenaamd voor de
commissie juridische zaken dienen te verschijnen om het
geschil alsnog op te lossen. Er wordt druk gezet door u te
vragen het geld binnen maximum een vijftal dagen over te
maken. Ga hier echter niet op in en open zeker geen links die
zich in de e-mail bevinden! Het gaat hier over phishing-mails.
Waar dien je op te letten indien je dergelijke e-mails krijgt?
Er wordt gedreigd met politie, advocaten, juridische
commissies, …
Er wordt gevraagd om het geld reeds binnen enkele dagen
op hun rekening over te schrijven. Zo hebt u weinig tijd
om na te denken, te informeren, en eventueel te twijfelen
aan de inhoud van de e-mail. Legitieme bedrijven zullen,
indien nodig, u minstens 30 dagen de tijd geven om te
betalen.
Bent u niet zeker? Neem dan telefonisch contact op met
het bedrijf dat de e-mail heeft gestuurd. Doe dit niet op
basis van de contactgegevens in de e-mail, maar zoek op
internet naar de juiste gegevens!
Mocht u toch een aangifte willen doen, kan u dit steeds via
'Meldpunt België' op het volgende Internetadres:
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

Wees alert en meld iedere onregelmatigheid !

Iedereen merkt wel eens iets abnormaals op in zijn omgeving.
Er wordt nog vaak getwijfeld om dit verder door te geven.
Toch moet je hier niet twijfelen. Merk je iets verdachts op,
meld het zonder aarzelen, dus op het moment dat je het
vaststelt. Er is ook maar één weg om dit te doen en dat is de
politie. Twijfel er nooit aan dat, hoe miniem ook, je inbreng
belangrijk kan zijn en kan gebruikt worden in samenhang
met andere informatie of kaderen in een bepaald onderzoek.
Is je informatie uiteindelijk
niet bruikbaar of berust dit op
een misverstand, de politie zal
het je nooit kwalijk nemen.
Dus één gouden regel, vindt je
iets abnormaals in je straat of
rondom je woning = MELDEN !

Een ACTIEVE buurt !
Een “buurtinformatienetwerk” (BIN) kan pas goed werken als
ieder lid zich een beetje betrokken voelt.
In elk geval is een BIN de eerste stap om het veiligheids- en
samenhorigheidsgevoel te vergroten. Samen met de politie
moeten wij proberen inbraken in onze woningen te
voorkomen. Op 26 oktober organiseren wij voor de tweede
maal een BIN-café, waarvoor je later nog eens expliciet zal
uitgenodigd worden. Tijdens een dergelijke avond krijg je de
gelegenheid je buren te ontmoeten, elkaar zo beter te leren
kennen en informatie uit te wisselen. Tijdens een dergelijk
evenement kan je ook informatie inwinnen rond het
beveiligen van je woning en de werking van het BIN.

Het aantal inbraken in Kalmthout daalt sterk !!
De criminaliteitsbarometer van de 'Politie Zone Grens' wordt
iedere maand gepubliceerd en u kan hem raadplegen op de
website van de politie: www.pzgrens.be
Het document vermeldt alle criminele feiten op het grondgebied van de 'Politie Zone Grens' (Kalmthout, Essen en
Wuustwezel) die opgenomen zijn in de 'Algemene Nationale
Gegevensbank' (ANG). Uit de overzichtsbarometer van begin
dit jaar kunnen we afleiden dat vooral inbraken in woningen
in Kalmthout sterk zijn afgenomen.
In 2015 stelde de politie nog 71 inbraken vast, een stijging
t.o.v. 2014. In 2016 liep dit terug tot 23 inbraken, weliswaar
een spectaculaire daling maar toch nog 23 inbraken te veel !
In statistiek omgezet geeft dit het volgende overzicht voor
woninginbraken in onze gemeente:
2013:
2014:
2015:
2016:

105 inbraken in woningen
57 inbraken in woningen
71 inbraken in woningen
23 inbraken in woningen
(registratie tot 26 december 2016)

De statistiek geeft in elk geval weer dat het aantal inbraken
daalt. De aanwezigheid van de 15 BIN's op ons grondgebied
draagt hier ongetwijfeld toe bij. Daarnaast werkt de politie al
vele jaren rond dit fenomeen.
Jaren geleden voerde de politie het vakantietoezicht in en
biedt zij “diefstalpreventieadvies” aan. Verder organiseert zij
ook verschillende toezichten en acties rond dit fenomeen en
probeert zij kort op de bal te spelen.
Ook nationaal wordt er niet stil gezeten, de jaarlijkse actiedag
“1 dag niet” is daar een mooi voorbeeld van.
Toch moeten wij vooral als bewoner alert blijven. Dergelijke
statistieken kunnen flink gestoord worden wanneer een
dadergroep zich toelegt op een bepaalde regio of wijk.
Het nog verder doen dalen van het aantal inbraken mag en
moet een doel zijn, maar vooral het voorkomen dat de
statistieken opnieuw stijgen is onze uitdaging voor dit jaar.

Voor nieuwe BIN-leden, een woordje uitleg over een
goede werking van het BIN !

Om ons in de gelegenheid te stellen aan onze leden de nodige
service te bieden is het belangrijk dat jullie ons op de hoogte
houden van een aantal essentiële zaken.
Immers onze bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers die
dit doen om meer veiligheid in de buurt te creëren. Zij
vragen in ruil slechts 5 minuutjes van je vrije tijd om het
lidgeld in regel te stellen, waarvoor onze welgemeende
dank !
Zorg er ook steeds voor dat wij over het juiste telefoonnummer beschikken (vast en/of GSM), om te verwittigen
bij dringende berichten.
Als je verhuist is het belangrijk dat je dit ook aan ons laat
weten. Als wij dit bericht niet ontvangen blijf je in ons
systeem staan en blijf je onze BIN-berichten ontvangen op
je nieuwe woonplaats, wat ook niet de bedoeling kan zijn.
Regelmatig stuurt de lokale politie ons flash-berichten en
meldt ze ons ook de afloop na een dringende BIN-oproep.
Onze BIN stuurt deze berichten verder door naar de leden
die over een E-mailadres beschikken. Zorg er dus wel voor
dat wij steeds over het juiste E-mailadres beschikken en
indien dit wijzigt laat het ons zeker weten.

