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Eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar
Hiermee is ook ons eerste werkjaar voorbijgevlogen . Ondertussen zijn de lidmaatschappen vernieuwd en kunnen wij u melden dat het ledenaantal hetzelfde is gebleven, waarvoor onze dank.
Een BIN kan immers maar goed werken door de grote alertheid van zijn leden en de bereidheid
om verdachte handelingen zo vlug mogelijk aan de politie te melden.
Deze nieuwsbrief behelst vnl. het verslag over onze ledenvergadering van 16 december jl. Eén item
lichten we hieronder uitgebreider toe.
Technopreventief advies: wat, waarom en hoe
Technopreventief advies omvat een gratis dienstverlening aan huis waarbij een technopreventief
adviseur (politiebeambte) de bewoners adviseert over hoe men de woning het best kan beveiligen
tegen inbraak. Het gaat om een advies op maat waarbij oplossingen worden voorgesteld voor de
inbraakgevoelige punten van de woning.
Het advies is niet commercieel en daarnaast objectief en vrijblijvend, hetgeen inhoudt dat de burger niet verplicht is de voorgestelde maatregelen uit te voeren. KMO’s, kleine zelfstandigen en
personen die een vrij beroep uitoefenen kunnen eveneens terecht bij een technopreventief adviseur voor advies omtrent de beveiliging van hun beroepslokalen.
Het advies omvat maatregelen van organisatorische, bouwkundige en elektronische aard.
Organisatorische maatregelen betreffen veilige leefgewoonten die kosteloos en eenvoudig uit te
voeren zijn, vb. een goed sleutelbeheer en afsluitdiscipline, het verhogen van de zichtbaarheid van
de woning en het verbergen van waardevolle goederen.
Bouwkundige maatregelen hebben betrekking op het beveiligen (hang– en sluitwerk) van de gevelopeningen van de woning en het plaatsen van veiligheidsverlichting.
Elektronische maatregelen zijn aanvullend op de vorige , vb. alarm– en detectiesystemen.
De gemeente Essen heeft een subsidieregeling om de beveiligingen te stimuleren. Naargelang
het K.I. ontvangt u 35%-25%-15% met een maximum bedrag van 250 €, voor gemaakte kosten van
aankoop en installatie van technopreventieve middelen.
De aanvrager vraagt TPA bij de politie en krijgt nadien twee maanden tijd om de werken uit te
voeren. De politie doet een hercontrole en stelt een advies op. De aanvrager dient de nodige facturen voor te leggen!! Formulier ook te downloaden via onze website.
Belastingsvermindering: 50% van de investeringen voor inbraak + brand kunnen in mindering gebracht worden bij uw belastingsaangifte. Tot einde 2008 was het 170 euro en vanaf 2009 is
dat 500 euro! Dit geldt ook voor het plaatsen van een alarminstallatie.
Familienieuws
Bij het overlijden van Délano van Loenhout op 24 december wensen wij de ouders en familie veel
sterkte.
GERARD JANSSENS
PETRA DE WINT
LUDO VAN DEN BOSSCHE
CLARA KINT
GEERT VANDEKEYBUS
JAN SCHOEMAKER
GREG BACKELJAUW
PIETER 'T LAM
PIERRE SPELTINCX

COÖRDINATOR
COCOÖRDINATOR
FINANCIËN
INFORMATICA
COMMUNICATIE
MEDEWERKER
MEDEWERKER
MEDEWERKER
POLITIE

KLEIPUTTENLAAN 1
KALMTHOUTSESTWG 267
HEYENDLAAN 10
HUYBERGSEBAAN 22
STRUISVEN 16
STRUISVESN 24
GROENLAAN 7
EIKENBLOK 37
MARIALAAN 18 WW

03/677 24 26
03/677 06 97
03/645 27 28
03/663 34 63
03/677 13 69
03/677 12 44
03/297 45 60
03/663 12 10
03/669 96 11

GERARDJANSSENS@TELENET.BE
PETRA.DEWINT@TELENET.BE
LUDOVANDENBOSSCHE@SKYNET.BE
CLARA.ERWIN@TELENET.BE
GEERT.VANDEKEYBUS@SCARLET.BE
JAN.SCHOEMAKER@SCARLET.BE
GREG.BACKELJAUW@TELENET.BE
SHARIF@TELE2.BE
PIERRE.SPELTINCX@TELENET.BE

Verslag algemene ledenvergadering van 16 december 08.
Tot onze grote vreugde mochten we een 60-tal leden verwelkomen.
1.

Bestuursvoorstelling:

Na de verwelkoming door Gerard Jannsens, coördinator , stelden de bestuursleden zich voor.
Hun naam, functie en contactgegevens staan op de eerste pagina van deze nieuwsbrief.
Hierbij willen we wel even vermelden dat volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
door het te drukke privéleven hebben Lieven Van Beversluys en Willy Aerden besloten om zich
dit jaar niet meer te engageren. Wij willen hen bedanken voor hun inzet het voorbije jaar.
De informaticafunctie ( beheer website) wordt vanaf nu waargenomen door Clara Kint.
Naast Pierre Speltincx,aanspreekpersoon voor het BINbestuur, was ook de wijkagent
van Wildert, Jan Embregts aanwezig.
2. Financiën.
Ludo gaf een beknopt kasverslag :
- de inkomsten komen uit lidgelden en een eenmalige bijdrage van het
gemeentebestuur
- de uitgaven komen door de aankoop van de BIN-borden, oproepen van Belgacom,
websitebeheer en administratieve onkosten
De balans is positief en daarom werd besloten om het lidgeld van €10 naar €5 te brengen.
3. Communicatie.
Petra gaf uitleg over de communicatie die gebeurt tussen de politie en de leden:
De politie stuurt informatieve mails naar coördinator Gerard en cocoördinator Petra en
overleggen of dit relevante informatie is om naar alle leden door te sturen.
Vanaf het komende jaar gaan we een verschil maken tussen
- “BIN HEY-END Flash’ : deze info komt van de POLITIE ZONE GRENS en
handelen over buurtinformatie, bv kijk uit naar bepaald voertuig, in Kalmthout
zijn deze week opvallend veel inbraken, let op,…
- BIN Flash : informatie die komt van de FEDERALE politie en die handelen
over gans Vlaanderen ( enkele relevante info wordt verder doorgemaild)
Deze informatie zal nadien op de website gezet worden onder rubriek “nieuws”.
Ongeveer 3 tot 4 keer per jaar maken Clara en Petra een nieuwsbrief met o.a. het laatste
nieuws, preventietips aangaande veiligheid, droevig of vreugdevol nieuws,...
Als er leden zijn die bepaalde veiligheidsonderwerpen aan bod willen zien komen mogen zij dit
steeds doorgeven. De nieuwsbrieven komen nadien ook op de website te staan.
Zoals u merkt gaat de meeste informatie via mail. Daarom is het belangrijk om veranderingen
in e-mailadressen, tel of gsm nummers zo vlug mogelijk te melden via een van de straatverantwoordelijken of via bestuur@binheyend.be.
Voor degene die geen e-mail hebben wordt alles per brief gepost en bedeeld.

4. Inbraakstatistieken door Pierre Speltincx
2007

Gemeente

tot dec 2008

83 + 24 pogingen= 107
57 + 21 pogingen = 78
61 + 13 pogingen = 74
1
+ 1 poging + 2

Kalmthout
Wuustwezel
Essen
BIN HEYENDZONE

37 + 18 pogingen = 55
46 + 19 pogingen = 65
39 + 21 pogingen = 60
2 + 2 pogingen = 4

BIN opgestart op 06/10/08 voor 2 inbraken : 1 in en 1 buiten de BIN zone
2 testberichten : 22/04/08 en 15/12/08
Recentelijk enkele inbraken in de vooravond waarbij 2 verzorgde mannen gesignaleerd
werden in de buurt waar nadien ingebroken werd.
Inbraaktechniek :
De meeste inbraken gebeuren door het forceren van een deur of het afbreken of doorkloppen van de cilinder
Ook ramen worden gemakkelijk geforceerd met een kleine koevoet of flinke schroevendraaier
of via het boren van een gaatje ter hoogte van de raamkruk.
Preventie :
- cilinder mag max. 3 mm uitsteken om afbreken te voorkomen : veiligheidsbeslag of veilig heidsrozet plaatsen
-bijkomend insteekslot of opzetslot aan de deur waarlangs men de woning verlaat
-bij schuifdeuren een staaf onderaan leggen
-ramen voorzien van een kruk die op slot kan en/of vergrendeling
-verlichting schrikt dieven af : spot met sensor
-een goede buurman vinden die bij jouw afwezigheid zijn 2 de auto op je oprit wil zetten, brievenbus ledigen, rolluiken omhoog doen,….
-merken en registreren van voorwerpen : uitgebreide info op de volgende nieuwsbrief
-vakantietoezicht tijdens vakantie maar ook voor begrafenis, huwelijk, waar een groot gedeelte
-van de buurt aanwezig is,
-techno-preventief advies door de politie : meer info in de volgende nieuwsbrief

5. Oproepverloop bij inbraak :Pierre Speltincx.
- burger belt naar politie met melding van inbraak
(bel overdag best naar lokale politie : 03/670.09.20, ‘s nachts naar 101/112)
-politie komt ter plaatse en neemt contact op met cicant( alarmserver van de provincie)
-de dispatcher spreekt een boodschap met melding van inbraak in en deze boodschap wordt naar
de leden verzonden.
-de leden krijgen telefonische boodschap en sluiten af met cijfer 2 in te drukken ( = registratie)
-het bestuur krijgt de volgende dag een verslag van registratie, eventuele problemen kunnen zo
terug aan cicant gemeld worden.

Het BIN wordt pas opgestart bij een heterdaad-procedure.
Het BINHEY-END bestuur is wel overeengekomen met de politie dat u via mail op de hoogte gehouden wordt als er in uw BINzone een inbraak geweest is zonder heterdaad. Dit om u geen vals
gevoel van veiligheid te geven ( geen oproep is geen inbraken)
De politie benadrukt ook nog dat een goede BIN werking tweevoudig is :
- politie naar de burger
- burger naar de politie: meldt ELKE verdachte persoon, voertuig of situatie

6. Taken van de wijkagent door Jan Embrechts

De wijkagent houdt zich onder meer bezig met de aanpak van criminaliteit (inbraken en
diefstallen), jeugdproblematiek, handhaven van de openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en surveillance in de wijk. De wijkagent onderhoudt daarnaast contact
met de bewoners in de wijk
Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt ook met vragen over veiligheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht.
Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven zijn zeer waardevol.
De wijkagent is natuurlijk niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dat bent u vooral zelf, als inwoner van uw wijk. Als een wijkagent veiligheidsproblemen signaleert, pakt hij ze aan. Maar hij vraagt daarbij wel de hulp van
buurtbewoners, gemeente of andere partners.
De vergadering werd afgesloten met een hapje en een drank.
Bedankt voor uw aanwezigheid.
BIN Hey-End bestuur

