NIEUWSBRIEF
INFO-AVOND

06-03-2017

BIN-KAMMENSTRAAT & OMGEVING

Kammenstraat - Hondsberg - Hemelrijkweg - Lazaret - Schuurblok - Kloosterstraat - Grensstraat - Handelsstraat
Hemelrijklaan - Statievelden - Schepen Veraartstraat - Hradistkostraat- Witzenbergstraat

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29

(zie ook: www.binkammenstraat.be )

Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433 (GKCC BEBB)
Wij nodigen al onze wijkbewoners uit voor onze jaarlijkse BINbijeenkomst op DINSDAG 21 MAART 2017 in “Het Volkshuis”.
(locatie: zaal bij de Willy, ingang via deur naast café, Stationsstraat 136c Essen - deuren openen om 18u15, start om 19u00)
Jullie wonen allen in een BIN-Zone, waarbij BIN Kammenstraat
& BIN Molenheike-De Vennen weer de handen in elkaar slaan
om gezamenlijk deze informatieavond te organiseren.
Ondertussen zijn Buurt-Informatie-Netwerken (BIN) veel beter
bekend geworden en hebben hun nut al meermaals bewezen!
Maak mee het verschil in de strijd tegen INBRAKEN en andere
criminaliteit, en wordt LID van ons Buurt-Informatie-Netwerk!
Wij voorzien voor iedereen een drankje, koffie en BIN-gebak.
Zoals ieder jaar zoeken wij een
hoofdthema dat leeft in onze wijk.
Gezien het stijgend gebruik, maar
helaas ook de diefstallen, van ELEKTRISCHE FIETSEN, belichten wij op
onze INFO-avond vooral dit fenomeen. In 2016 zijn er meer dan
186.000 van verkocht.
We proberen echter weer de “totale spreektijd” te beperken
op deze INFO-avond. Iedereen krijgt deze avond de gelegenheid om het BIN-lidgeld 2017 in de BIN-enveloppe te steken.

AGENDA INFO-AVOND
Burgemeester Gaston Van Tichelt zal de
avond openen. Een fiets-deskundige zal vervolgens u meer info bezorgen aangaande elektrische fietsen. Hij zal de technische verschillen
tussen de types uitleggen en duidelijk maken,
waar je op moet letten (volgens het soort van
gebruik) bij een aanschaf van dergelijke fiets.
De elektrische fiets is een grote stimulans voor
het gebruik bij woon-werkverkeer, maar ook
voor ontspannende fietsuitstappen.
De Politie zal de nieuwe wetgeving toelichten
om je veilig in het verkeer te begeven en duidelijk maken op welke manier je fietsdiefstallen kan voorkomen en hoe je uw fietsen extra
kan beveiligen.
Er wordt ook een uitleg gegeven over fietsverzekeringen.
Onze wijkagenten Linda en Ken komen nog
een beknopte uitleg geven over de Politiediensten en de cijfers over woninginbraken.

Je kan ook je lidgeld betalen via onze BIN-rekening: BE79-7795-9630
-7433. Deze werkwijze geniet onze voorkeur. VERMELD dan in de
mededeling ZEKER JE VOLLEDIG ADRES. Doordat de bank deze gegevens niet meer doorgeeft, is het voor ons een hele grote puzzel om
uit te zoeken wie lid werd. Een bestaand BIN-lid betaalt €5,00. Een
nieuw BIN-lid betaalt eenmalig 10,00€ voor de eerste inschrijving
van 1 jaar.
Welkom (terug) in ons buurtinformatienetwerk.
A3, Werner, Johan, Paul, Wim, Annemie

“SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER VEILIGHEID”

Gebruik WhatsApp krijgt gehoor bij Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken
Werner en Adri zijn op 13 dec jl. ontvangen op het kabinet van Minister Jan Jambon,
om er uitleg te geven over onze WhatsApp-formule in samenwerking met onze politie
“Zone Grens”. WhatsApp is een nuttig en doeltreffend smartphone-hulpmiddel in de
strijd tegen de misdaad dat het verschil kan maken in PREVENTIE voor inbraken en
PAKKANS criminelen.
Wij vragen aan jullie om zoveel mogelijk (gratis) lid te worden van onze WhatsAppgroep. Enige voorwaarde die geldt, is BIN-lid zijn of worden.
Het BIN-Lidmaatschap geldt voor ieder inwonend gezinslid en bijgevolg kan U meerdere telefoonnummers uit het
gezin (partner, kinderen) opgeven voor WhatsApp (volgens reglement).
Ondertussen hebben we bewezen dat het lukt en zijn er ook reeds
een aantal criminelen alzo tegen de lamp gelopen, (door tips van
BIN-leden aan de Politie) of zijn er misdaden vermeden door de
waarschuwingen van de Politie, via onze BIN-Flashes.
Criminaliteit beperkt zich niet alleen tot woninginbraken, autodiefstallen, halskettingdieven, gauwdieven, maar is ook actief in computerfraude (phishingmails, computervirussen). Ook daar is onze
BIN actief tegen bezig, door de BIN-leden zo snel mogelijk per mail
te informeren over de laatste versies. De voorbije jaren hebben wij
hiervoor vele BIN-flashes elektronisch verzonden. Vroeg of laat krijgen we helaas allemaal te maken met één van
deze criminaliteitsvormen.
Bij verdere vragen kan je steeds onze website www.binkammenstraat.be raadplegen. Daar vind je alles wat je wilt
weten over veiligheid in de wijk. Als BIN-lid heb je natuurlijk een streepje voor en kom je alles automatisch sneller
te weten indien er iets gaande zou zijn.
OEPS… IK KRIJG EEN BIN-OPROEP, WAT NU?
Indien U niet aanwezig kan zijn op de informatieavond, dan kan U eventueel ook het lidgeld rechtstreeks storten op het BIN-rekeningnummer: BE797795-9630-7433 of U kan dit afgeven bij één van
onze bestuursleden (zie onderaan brief).
Wij vragen een correct e-mailadres op te geven. Dit
is voor ons kostenbesparend, maar ook tijdbesparend. Want alle niet-verzonden, maar geprinte brieven, moeten wij, als vrijwilligers, ook nog eens ronddragen. Deze nieuwsbrief heeft een oplage van ongeveer 1.400 adressen.
VERGEET ZEKER NIET UW NAAM en ADRES TE VERMELDEN, anders wordt het moeilijker. Wenst U
meer info aangaande onze BIN-werking, aarzel dan
niet
om
ook
op
onze
website
www.binkammenstraat.be te raadplegen of te bellen naar (Adri) 03 667 66 54 of 0475 74 50 37.

Gelieve na het beluisteren van een telefonisch BIN-

ALTIJD op TOETS nr.2

bericht
te drukken, anders wordt U 10 minuten later nog eens opgebeld en lopen de telefoonkosten voor onze BIN erg
hoog op. Iedere oproep kost de BIN meer dan €100,00,
terwijl dit eigenlijk maar de helft zou mogen zijn. Daarom ook dat wij de doorschakeling naar een tweede telefoontoestel in de toekomst niet meer gaan activeren.
TIP. Zet het BIN-oproepnummer 0032 477 77 77 55 in
het geheugen van je GSM of vast toestel! Opgelet nieuw
nummer.
BIN-Flashes. BIN-lid en toch geen elektronische (of geprinte BIN-Flashes) gekregen? Meldt dit dan even aan
ons bestuur. Ergens een puntje te veel of te weinig in
een e-mailadres kan een probleem
geven.

Uw BIN-bestuur:
A3 (Adri) Jongeneelen, Kammenstr. 42,

coordinator@binkammenstraat.be

Werner van Peer,

Kammenstr. 50,

co-coordinator@binkammenstraat.be

Johan Broos,

Hondsberg 22,

webbeheerder@binkammenstraat.be

Wim Roelofsen,

Lazaret

19,

wim@binkammenstraat.be

Paul de Backer,

Grensstr.

61,

paul@binkammenstraat.be

Annemie Van Loon

Kloosterstr.39

annemie@binkammenstraat.be

