BIN Hey-End
Straten BIN Hey-end (Wildert – Essen):
Baertshoek – Eikenblok – Groenlaan – Hellebloklaan – Heyendlaan –
Huybergsebaan (tot Leemputten) – Kalmthoutsesteenweg (deels) –
Kleiputtenlaan – Rooiendamlaan – Struisven – Tichelrei – Voetberglaan

bestuur@binheyend.be
Wijkagent: Ruddy Gabriels:  GSM-0473 964 166

www.binheyend.be
info@pzgrens.be

Driemaandelijkse Nieuwsbrief
Oktober 2017
In de vergadering van (co-)coördinatoren van Essense BINs op dinsdag 3 oktober 2017 in de Gemeente
Raadszaal werd geconstateerd dat, afgaand op de dalende inbraakcijfers van de Politie Grenszone, de
invloed van BINs op zijn minst gezegd effectief is geweest. Mogelijk zijn de BINs het slachtoffer van hun
eigen succes en dat heeft geleid tot een wat verslapte aandacht en betrokkenheid van de BIN-leden.
Wij hopen met wat meer informatie-uitwisseling en intensievere betrokkenheid van de leden wat meer leven
in de brouwerij te brengen.
Het zenden van een regelmatige Nieuwsbrief met wetenswaardigheden en dergelijke zou een begin kunnen
zijn.

In de volgende Nieuwsbrief – Januari 2018:
1. straatverlichting en veiligheid;
2. pesten op school;
3. WhatsApp als snelle misdaadmelder

Aantallen diefstallen, pogingen tot inbraak en dergelijke in 2017
De PZ Grens zal met cijfers komen.

Wildertse Rust – stand van zaken
De camping is ontruimd en er is gestart met sanering van de openbare ruimte.
In het Bestemmingsplan Essen is de openbare ruimte als Recreatiegebied opgenomen; met de
koper/eigenaar zijn afspraken gemaakt voor invulling van de bestemming van het gebied in de nabije
toekomst.
Een dag niet – vrijdag 27 oktober 2017
Dit indertijd uit Nederland overgewaaid initiatief heeft tot weinig vruchtbare resultaten geleid, althans in
onze BIN; er is dan ook besloten om weinig tot geen aandacht te besteden aan dit gebeuren.
Uiteraard behoren inbraak en pogingen tot inbraak een dagelijks aandachtspunt te zijn van een ieder in de
buurt. Extra alertheid op 27 oktober is natuurlijk nuttig maar zal een potentiële inbreker niet afbrengen
van zijn snode plannen.

