Nieuwsbrief
Verantw. Uitg. : Bestuur Hey-End
Beste bewoner van BIN HEY-END:
Uitzonderlijk bezorgen we deze
eerste nieuwsbrief aan ALLE
bewoners van de BIN zone HEY-END.
Dit doen we, omdat we denken dat er nog personen zijn die zich toch wensen aan te sluiten,
maar die wegens
omstandigheden de kans nog
niet hebben gekregen om dit in orde te brengen.
De volgende uitgaven van de nieuwsbrief
zullen enkel worden bezorgd aan de aangesloten leden.
Voor een klein bedrag van € 10 bent u tot eind
december 2008 opgenomen in dit BIN.
Géén garantie uiteraard dat u niets kan overkomen, maar wel een geruststelling dat u
wordt geïnformeerd indien er zich iets verdachts in uw omgeving afspeelt.
De reeds aangesloten leden krijgen deze
nieuwsbrief ook per e-mail. Mocht U hem nog
niet elektronisch ontvangen hebben, gelieve
dit dan via e-mail aan één van de bestuursleden mee te delen.

November 2007

nr.07/01

Eindelijk is het zover :

OPSTART
BIN HEY-END
01 – 12 - 2007
Na een informerende vergadering voor de bewoners in juli
2007 kwamen enkele vrijwilligers bijeen om de organisatie
van de eerste particuliere BIN in Essen op te starten.
In de eerste vergadering, begin augustus, werd het bestuur
samengesteld, aansluitingsformulieren opgemaakt en de
straten verdeeld.
De afgelopen weken bezochten de 9 vrijwilligers dan alle
bewoners van de wijk. Resultaat: 70 % van de bewoners uit
BIN HEY-END hebben zich aangesloten.
Dit is zeker een zeer goed resultaat
Op 30 november '07 zal het protocol ondertekend worden
door burgemeester Gaston Van Tichelt, de politie-inspecteur
Pierre Speltincx, de coördinator Gerard Janssens en cocoördinator Petra De Wint.

Plak de sticker op een opvallende plaats!
Toen u zich als lid aansloot kreeg u een sticker met het BIN logo.
Het viel ons echter op dat veel leden de sticker helaas nog niet hebben
aangebracht.
Daardoor missen we een groot stuk van de preventieve werking.
Wij verzoeken u dan ook dringend om de sticker alsnog aan te brengen op
een opvallende plaats aan uw woning (brievenbus, raam, poort, deur,…).
BIN borden.
Binnenkort zullen de BIN borden op de invalswegen van
het BIN HEY-END geplaatst worden.
Deze borden dragen samen met de stickers bij tot het preventieve effect van
het systeem. Iemand met minder goede bedoelingen, denkt twee keer na
of hij (zij) wel tot actie zal overgaan, als men ziet dat er buurtpreventie
en waakzaamheid in de wijk is.

Veiligheid in uw buurt…
een zaak voor iedereen !!!!
Wanneer de politiediensten verwittigen?
Telkens als u denkt verdachte situaties op te merken of zeker wanneer er bij U werd ingebroken,
kan u de politie verwittigen.
Denk niet " iemand anders zal het wel doen ", want de politie heeft liever meerdere oproepen over hetzelfde
voorval, dan helemaal geen!
Een paar voorbeelden van verdachte situaties ( bron politie) :
Onbekenden betreden zonder aanwijsbare rede de woning of het terrein van uw buur, terwijl deze er
niet is
Er komt een verhuis of bestelwagen bij uw buren terwijl deze afwezig zijn.
U hoort het geluid van brekend glas ( dit kan wijzen op inbraak, vandalisme,…)
Er draagt iemand TV's, stereo's, … weg op een ongebruikelijk uur of ook op een ongewone plaats.
Er loopt iemand door de straat die in voertuigen gluurt.
Er zijn verdachte "zakelijke" transacties" aan de gang, bv. vanuit een voertuig. Vooral in de omgeving
van scholen, speelpleinen,…komt dit wel eens voor, waarbij vaak jongeren betrokken zijn.
Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden.
Indien u iets verdachts zou opmerken of er is ingebroken bij u, hebt u verschillende mogelijkheden om te
verwittigen : Bel : 101, 112, of 03/ 670.09.20.
Wees kort in uw telefonische mededeling: naam, adres, lid van BIN Hey-End en wat u hebt waargenomen;
Meer hoeft u niet te zeggen!
De politie zal dan autonoom beslissen of zij het BIN zal opstarten via het netwerk.

!!! Testbericht op 28 november 2007 om 20.00 uur !!!
Op woensdag 28 november '07 om 20 uur zal de politie een testoproep doen.
U zal dan opgebeld worden en een computerstem zal u uitleggen dat het om een testoproep gaat. U moet
dan gewoon de instructies volgen.
Er zal u gevraagd worden om op het einde van het hele bericht te bevestigen door het nummer 2 in te toetsen.
Deze bevestiging kan u maar doen nadat de computerstem het bericht voor een tweede keer herhaald
heeft. Haak dus zeker niet te vroeg in anders is de oproep niet bevestigd.
Als u bij de eerste oproep niet aanwezig was of u hebt niet bevestigd door nummer 2 in te toetsen dan belt
het systeem u na 10 minuten terug op.
Hebt u nog vragen, bedenkingen, opmerkingen,… dan kan u contact opnemen met volgende leden van BINHEYEND :

Gerard Janssens
Petra De Wint
Ludo Van Den Bossche
Lieven Van Beversluys
Geert Vandekeybus
Clara Kint
Pieter 't Lam
Jan Schoemaker
Willy Aerden
Greg Backeljauw
Pierre Speltincx

Coördinator
Co-coördinator
Financiën
Informatica
Communicatie
Medewerkster
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Politie

Kleiputtenlaan 1
Kalmthoutsestwg 267
Heyendlaan 10
Huybergebaan 24
Struisven 16
Huybergsebaan 22
Eikenblok 37
Struisven 24
Huybergsebaan 80
Groenlaan 7
Marialaan 18 WW

03/677.24.26
03/677.06.97
03/645.27.28
03/663.65.73
03/677.13.69
03/663.34.63
03/663.12.10
03/677.12.44
03/667 36 35
03/297.45.60
03/669.96.11

gerardjanssens@telenet.be
petra.dewint@telenet.be
ludovandenbossche@skynet.be
lieven.van.beversluys@telenet.be
geert.vandekeybus@scarlet.be
clara.erwin@telenet.be
sharif@tele2.be
jan.schoemaker@scarlet.be
aerden.tuinmachines@skynet.be
greg.backeljauw@telenet.be
pierre.speltincx@telenet.be

