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Feedback na opstarten BIN:
Op 19 december 2015, werd om 16u44’ BIN Kammenstraat & omgeving opgestart
om volgende reden:
Een jong meisje trachtte omstreeks 16:30u via een automatisch sluitende
toegangspoort de eigendom, gelegen in de Kloosterstraat, te betreden.
Toen de bewoonster bij het buitenkomen dit merkte heeft zij het meisje hierover
aangesproken.
Het meisje is vervolgens in onbekende richting weggegaan.
Het meisje voldoet aan volgende beschrijving:
- zigeunertype
- ong. 13 jaar
- ong. 1,50 groot
- halflang donker haar
- drager van grijze sweatshirt
- Nederlands accent
Een BIN-bewoner heeft na de BIN-oproep laten weten dat hij een meisje, die
aan de beschrijving voldeed, omstreeks 15:00u had opgemerkt in de
omgeving van de Guido Gezellelaan.
Het meisje kon door onze diensten niet meer worden aangetroffen.
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Bij deze willen wij onze BIN-Leden, in deze KERSTPERIODE, nog eens EXTRA waarschuwen voor
“PICK-POCKETS” bij het winkelen en andere personen met slechte bedoelingen: woninginbraken:
Dikwijls stuurt men op voorhand al “VERKENNERS” op pad en durft men soms zelfs hun kinderen
hiervoor te gebruiken.
DUS: BEMERK JE IETS VERDACHTS:
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Inbrekers willen hun slag slaan tijdens de Feestdagen !
De eindejaarsperiode wordt traditioneel gekenmerkt door een
stijging van het aantal woninginbraken. Vooral op kerstavond
worden er veel inbraken gepleegd. Maar ook op kerstdag en
het weekend erop gaan veel boeven op dievenpad.
In verscheidene Vlaamse steden ligt het aantal woninginbraken afgelopen maanden opvallend
hoog. De donkere wintermaanden zijn dan ook elk jaar de geliefkoosde ‘werkperiode’ van
inbrekers. ‘In november, december en januari vinden de meeste woninginbraken plaats’, klinkt
het bij de politie. ‘Vroeger sloegen de dieven vooral ’s nachts toe, tussen twee en vijf uur in de
ochtend. Nu is er een piek in de namiddag en ’s avonds. Op momenten dat veel mensen niet
thuis zijn.’
Overdag gaan heel wat mensen tijdens de kerstvakantie winkelen
en ‘s avonds wordt Kerstmis gevierd bij familie of vrienden.
‘Dieven weten dat natuurlijk ook. Zeker als ze zien dat er geen
licht in huis brandt, nu het vroeger donker is. Vooral
elektronische apparatuur zoals computers, tablets en gsm’s vallen
in de smaak. Maar ook geld en juwelen zijn niet veilig.’
Naast de extra inspanningen van de politie is er ook voor de burger een belangrijke taak
weggelegd in de strijd tegen woninginbraken. ‘Plaats stevige sloten en meld verdachte
gedragingen in uw straat of wijk’, luidt het advies.
Preventie:
- zorg bij het verlaten van je woning, ook al is het maar even, voor een
maximale beveiliging.
- deuren sluiten met nachtslot, alle ramen dicht
- als er alarm aanwezig is dit inschakelen
- eventueel de poort sluiten als dit van toepassing is
- tuinhuis, garage, enz. ook slotvast maken.
- sluit je woning goed af maar zorg er toch voor dat je ongewenste
bezoekers de indruk geeft dat je er bent !
-verlichting ontsteken, al of niet met een timer
-muziek laten spelen.

Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

