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Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT
Up-to-date BIN KIJKUIT cijfers…
Aantal aangesloten leden = 206
Flash-berichten vanaf 1/01/’18 = 4
BIN-oproepen vanaf 1/01/’18 = 1

Camerabewaking aan fietsrekken
lost fietsendiefstallen op!
Sinds een aantal maanden zijn de fietsstallingen aan de stations in Kalmthout
bewaakt met camera’s. Intussen kon de
politie al minstens één feit oplossen.
Op 21 januari werd een fiets gestolen. De
eigenaar deed onmiddellijk aangifte van
deze diefstal. Vervolgens vroeg de politie
de camerabeelden op bij de NMBS. Op de
beelden was duidelijk de dader van de
fietsdiefstal te zien. Zo kon de politie hem
ook identificeren.
De Kalmthoutse minderjarige bekende
nog een 2de fietsdiefstal. Op die manier
konden twee fietsen terug aan de rechtmatige eigenaars bezorgd worden.
We kunnen het niet genoeg benadrukken
dat je van elke fietsdiefstal onmiddellijk
aangifte moet doen. Zo kan de politie de
beelden opvragen en deze verder onderzoeken. De gemeente Kalmthout en de
NMBS deden belangrijke investeringen
om deze camerabewaking mogelijk te
maken, waarvoor dank!
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Uitnodiging tot onze jaarlijkse BIN-ontmoeting
Hierbij willen wij u graag van harte uitnodigen op…

VRIJDAG 4 mei 2018 om 19.30 u
waar: in 't Centrum te Heide
(kleine zaaltje, via poortingang rechtover de kerk)

Bij het binnenkomen wordt u in de gelegenheid gesteld
om uw lidmaatschap van 3 euro cash te betalen
en krijgt u een consumptiebonnetje + een leuk BIN gadget.
(enkel voor diegenen die naar deze ledenbijeenkomst komen)

Het verdere verloop van deze ontmoetingsavond...
Welkomstwoordje + overzicht en enkele cijfers m.b.t. BIN-Kijkuit
Onze wijkinspecteur Stephanie Raes zal u, aan de hand van
een PowerPoint, informeren over de BIN's in de PZ Grens,
alsook de recente inbraakcijfers presenteren!
Mevrouw Katrien Verheecke van ‘Ambulancedienst Kalmthout’
geeft meer informatie over EHBO en het gebruik van toestellen
voor hartmassage (AED = Automatische Externe Defibrillator)
in de meest voorkomende noodsituaties...

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

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

De wijkinspecteur voor BIN-Kijkuit:
Stephanie Raes / tel: 03 620 29 29

Afsluiten doen we omstreeks 22.00 u met een babbeltje en een
drankje (het drankbonnetje dat u kreeg kan hiervoor worden gebruikt)!
We ontmoeten elkaar bijgevolg op vrijdag 4 mei a.s. om 19.30 u stipt!
Op 3 mei omstreeks 19u30 zal door de ‘Politiezone Grens’ nog
een BIN-TEST-oproep worden verstuurd naar alle leden om u
andermaal uit te nodigen op bovenvermelde bijeenkomst.
Voor hen die niet aanwezig kunnen zijn op 4 mei, voegen we in deze omslag
een overschrijvingsformulier toe voor betaling van het jaarlijks lidgeld
(contributie), dat we graag zouden willen ontvangen vóór 4 juni 2018
op de rekening van BIN KIJKUIT: BE51 7310 2376 4062 bij KBC.
PS. Als u dat wil, mag u ook ineens voor 2 of max. 3 jaar aanbetalen, zo
hoeft u hier niet ieder jaar opnieuw aan te denken (bedrag blijft steeds hetzelfde).
In dat geval schrijft u respectievelijk: 6 of 9 euro over op dezelfde rekening!
(voor online-betalers, het opgeslagen rekeningnummer altijd checken op correctheid a.u.b.)

BIN-Café, dat gepland is op 25 oktober 2018, in een nieuw kleedje!
De BIN’s ‘Kijkuit’, ‘Leopold’, ‘Bezemheide’ en ‘Withoefse Heide’ besloten om
opnieuw samen te werken t.g.v. de Nationale actiedag “1 dag niet”.
Net zoals de twee voorgaande BIN-Café-jaren, zullen er weer verschillende
standhouders aanwezig zijn die de bezoekers laten kennismaken met tips in
verband met het beveiligen van een woning en ‘veiligheid’ in het algemeen.
Ook een prima gelegenheid om buren op een aangename manier te ontmoeten!

BIN's verantwoordelijken PZ-Grens:
Ken Van Eynde en Linda Aerts zijn de
verantwoordelijken voor álle BIN’s binnen de
PZ-Grens en zijn te bereiken via 03 620 29 29

Tijdens een eerste voorbereidende vergadering werd ook een nieuw initiatief boven
de doopvont gehouden. Naast het BIN-café zal er een project met leerlingen van het
6de leerjaar der basisscholen uit de omgeving doorgaan.
Voor deze jongeren zal het thema “veiligheid” de rode draad vormen.
Verder besloten de BIN’s om naast het BIN-café ook het markeren van fietsen te
voorzien. Meer info verneem je nog wel via een nieuwsbrief of mailing, maar noteer
alvast die datum in uw kalender en kom naar dat BIN-Café in ’t Centrum te Heide.

Interessante weetjes en nuttige informatie voor onze BIN-leden!
Voldoet ons BIN aan de Europese privacywetgeving?

Gerard Lamers geen bestuurslid meer wegens verhuis:

Er is de laatste maanden heel wat te doen rond privacy. In
de media konden we zien hoe bv. facebook misbruik maakt
van de gegevens die zij verkrijgen via de communicatie met
hun leden, maar er reilt en zeilt nog veel meer als het om de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaat.
Op 25 mei e.k. gaat het ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in voege.
Deze Europese wetgeving heeft impact op alle overheden,
bedrijven, maar ook op organisaties en verenigingen.

Sinds begin januari is voormalig
bestuurslid Gerard Lamers, uit
de Kinderwelzijnstraat, verhuisd
naar een woonst buiten onze
BIN-omschrijving.
Op 21 maart jl. nam ons bestuur
dan officieel afscheid van Gerard
en wij bedankten hem voor zijn
engagement binnen ons BIN.
Gerard maakte deel uit van ons
BIN-bestuur van bij de opstart op
1 mei 2006.
BIN-Kenniscentrum:

Weerslag op de BIN-werking:
BIN’s houden ledenlijsten bij. Hiervoor is een wettelijke
basis, de Ministeriële omzendbrief van 10 december 2010.
Belangrijk hierbij is dat deze ledenlijsten alleen mogen
gebruikt worden voor het doel waarvoor een BIN is
opgericht, dit is ook zo beschreven in het huishoudelijk
reglement en hebben onze leden moeten onderschrijven bij
hun aansluiting. Door dit te ondertekenen geeft het lid ons
toelating hun gegevens te gebruiken voor onze BIN-werking.
Nieuw hierbij is dat een BIN deze gegevens nu ook moet
beschermen. Via BE-Alert is deze garantie verzekerd.
Belangrijk is ook dat wij bij het aanmaken van een
mailgroep er voor zorgen dat het versturen van informatie
verloopt door alle mailadressen in BCC (Blind Carbon Copy)
te plaatsen. Hierdoor ziet de ontvanger enkel zijn eigen
mailadres. Anderzijds dient een BIN-coördinator er ook voor
te zorgen dat hij alleen de persoonsgegevens kan bekijken,
wijzigen of verwijderen. Hij kan dit wel delegeren maar
blijft de eindverantwoordelijke voor het opslaan van de
gegevens. Daarnaast voorziet de wetgever dat ieder lid het
recht heeft, op eenvoudig verzoek zijn gegevens te bekijken,
te laten wijzigen of te laten verwijderen.
Als lid van BIN-Kijkuit kan u hiervoor terecht bij de
coördinator Ludwig Haes, Kijkuitstraat 78,
GSM 0497 22 10 22, ludwig@binkijkuit.be

Sinds 2015 is VZW ‘BIN-Kenniscentrum’ actief om de BIN’s
in het ganse land te ondersteunen en te begeleiden.
Het BIN-kenniscentrum, als partner erkend door het
Ministerie van Binnenlandse zaken, krijgt vanuit de
overheid taken toegewezen die het verder uitwerkt. Op die
manier zijn er verschillende projecten in volle voorbereiding.
Eén van de doelstellingen is BIN-coördinatoren te
ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak door een
platform te creëren waar zij allerlei informatie kunnen
ophalen.
Ook het verspreiden van nieuwsbrieven op regelmatige
tijdstippen staat op de agenda. Een andere doelstelling is
samenwerkingsverbanden op te zetten met de verschillende
partners van de veiligheidsketen. Bijkomend is het de
bedoeling om politiemensen nog meer vertrouwd te maken
met het begrip “Buurt Informatie Netwerken”, dit tijdens de
verschillende politieopleidingen en bijscholingen.
Voor de Politiezone Grens is er ook één afgevaardigde in de
raad van bestuur opgenomen, zijnde Louis van den Buijs.
Deze raad van bestuur bestaat uit:

- Alois Van Grieken, BIN’s Lummen, provincie Limburg
- Louis van den Buijs, BIN’s Kalmthout, provincie Antwerpen
- Walter Zwaenepoel, BIN’s Affligem, provincie Vl. Brabant
- Peter Van Hecke, BIN’s Groot Maldegem, provincie Oost-Vl.
- Benno Gekiere, voorzitter van BIN-Kenniscentrum VZW en
verantwoordelijke BIN’s in de Politiezone ZaRa (Zandhoven-Ranst),
provincie Antwerpen
- Marc Vanderstraeten, BIN’s Zingem, provincie Oost-Vlaanderen.
- Erik de Leersnyder, voor ondersteunende partner ‘G4S’.

Dag/nacht verwittigingssysteem nog steeds NIET OK:
Leef brandveilig, weldra ook een BIN-verhaal:
Het BIN-kenniscentrum stapt nu ook mee in het verhaal “leef
brandveilig”. Hierdoor engageren de bijna 900 Vlaamse BIN’s
zich voor minder brandwonden en meer brandveiligheid in hun
wijk of gemeente.
De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn de
rookmelders, het vluchtplan en eerste hulp bij brandwonden.
Daarnaast krijgen thema’s die men in de actualiteit brengt een
bijzondere aandacht.
Niet alleen inbraakpreventie is van belang, vanaf nu wil men
zich ook inzetten voor een drastische daling van doden en
gewonden door brand. Via de 900 Vlaamse BIN’s kan de
kennis en preventie in al zijn aspecten verspreid worden.

Wie hierover meer wil weten kan al eens naar de daarvoor
ingestelde website surfen: www.leefbrandveilig.be

Op 9 februari ontvingen we nog een nachtelijke oproep. Ook
leden die hebben aangegeven om ’s nachts niet gebeld te
worden krijgen deze oproepen door. De BIN-coördinatoren
willen wel benadrukken dat dit gebeurt buiten hun wil om.
Het vorige meldingssysteem (Enoxus) voorzag dat BIN-leden
een keuze konden maken om dringende oproepen altijd of
alleen tijdens de dag te ontvangen. Normaal gezien zou de
nieuwe provider (Nextel) de toen bestaande mogelijkheden
overnemen. Nextel werkt in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse zaken via het communicatiesysteem BE-alert.
Deze keuzemogelijkheid werd jammer genoeg niet voorzien
in het lastenboek van Nextel. We blijven bij de bevoegde
instanties aandringen om deze optie in de toekomst terug
mogelijk te maken. Zopas werd dit probleem nog besproken
tijdens de coördinatievergadering van onze gemeente, waar
de meeste coördinatoren van Kalmthoutse BIN’s rond de
tafel zaten.
De BIN-leden ontvangen dus voorlopig alle dringende
oproepen zowel overdag als 's nachts. Indien u dat echter
niet wenst kan u dit laten weten via een mailtje aan
ludwig@binkijkuit.be. U wordt dan tijdelijk op non-actief
geplaatst, zodat u géén dringende telefonische oproepen
meer krijgt; alleen nog de gebruikelijke E-mailberichten.

