Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING
(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Statievelden)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Buurt-Bewoners,
Vervolggevend op onze informatie-avond van 14-04-2008, is het Buurt-Informatie-Netwerk nu echt uit de
startblokken geschoten voor de Kammenstraat & Omgeving.
Buurt-Informatie-Netwerk, kortom BIN, is een gestructureerd samenwerkingsverband van bewoners die willen
informeren en geïnformeerd worden over onraad in de buurt.
In navolging van de eerste particuliere BIN in Essen (BIN Hey-End Wildert met méér dan 75% van de
wijkbewoners als leden), is “BIN Kammenstraat & Omgeving” de volgende.
Deze 10 straten vertegenwoordigen bijna 600 huizen, waar nog 100 nieuw te bouwen huizen zullen bijkomen.
Het BIN-initiatief heeft de volledige medewerking van ons Essens Gemeentebestuur en
wordt gecoördineerd en gecontroleerd door een gemandateerde politie-beambte Pierre Speltincx
Een BIN heeft dus absoluut geen commerciële achtergrond.
Ook U kan deel uitmaken van dit netwerk.
Heel binnenkort komt een bestuurslid bij U langs (zie foto) om uw vragen te beantwoorden en wanneer U dit
wenst, uw lidmaatschap te registreren.
- Als lid ontvangt U een BIN-sticker die op een goed zichtbare plaats wordt gekleefd.
- U wordt gebeld bij inbraak, verdachte bewegingen, enz…binnen de afgebakende zone.
- U kan zelf de Politiediensten contacteren bij onraad, die op hun beurt de BIN in werking zetten.
- U ontvangt een driemaandelijks infoblad met een overzicht van de voorbije gebeurtenissen en nuttige
preventietips van de Politie. Iedereen vaart er wel bij.
Bij inschrijving wordt er 10 € (per gezin) gevraagd, die gebruikt zal worden voor o.a.:
de opstart (want hier komt heel wat bij kijken), aankoop van stickers, werkingskosten zoals; informatie-copies,
(tele-)communicatie (oproepen), een driemaandelijkse BIN-krant, enz. (Deze 10 € is alleen bij de eerste
inschrijving, daarna zal het 2 of 3 € per lopend jaar zijn, naargelang het aantal oproepen dat er geweest zijn).
Volgens een nieuw subsidiereglement zullen wij van het Gemeentebestuur ESSEN per aangesloten lid 2,00 €
subsidie krijgen,
alsook zullen zij instaan voor de aankoop, plaatsing en onderhoud van de
BIN-borden, die aan iedere toegang tot de BIN-zone voorzien worden.

Bedankt alvast voor uw interesse. Wij houden U op de hoogte.
Mocht je nog meer buurtbewoners kunnen motiveren, dan is dit fantastisch, want
met hoe meer deelnemers we tenslotte zijn, des te meer afschrikkingseffect dit heeft
op personen met onheuse bedoelingen.
Het is in het eigenbelang van de bewoners, dat men een rechtstreeks aanspreekpunt heeft in geval van
nood, argwanendheid of onveiligheidsgevoel.
Hopelijk kunnen wij U overtuigen en U binnenkort als lid begroeten.
Zo kunnen we met z’n allen onze woonomgeving “veiliger en leefbaarder” maken!

Op de foto van links naar rechts:
Johan Broos (secretaris/informaticaspecialist)
Hondsberg 22 / tel:03/677.14.43. of GSM:0495/30.38.22. / johanbroos@scarlet.be
A3 (Adri) Jongeneelen (coördinator-voorzitter)
Kammenstraat 42 / tel: 03/667.66.54. of GSM: 0475/74.50.37. / A3-camel@skynet.be
Lu Cox (penningmeester)
Hondsberg 51-53 / tel: 03/667.49.17. of GSM: 0478/42.36.28. / info@luco-fietshandel.be
Anneleen Quirijnen (algemeen bestuurslid)
Handelsstraat 12 / tel:03/677.17.67. of GSM: 0494/40.34.47. / anneleenquirijnen@hotmail.com
Werner Van Peer (co-coördinator-ondervoorzitter)
Kammenstraat 50 / tel: 03/297.44.05. of GSM: 0475/56.69.09. / werner.vanpeer@telenet.be
Jan Van De Graaf (algemeen bestuurslid / drukwerkverantwoordelijke)
Kammenstraat 124 / tel 0031/655.19.07.34. / jan.van.de.graaf@multipost.com
Voorlopig starten wij met deze 6 bestuursleden, maar we zouden graag voor iedere straat een
afgevaardigd bestuurslid hebben. Dus kandidaat-bestuursleden mogen zich altijd opgeven.
Met vriendelijke groeten.
Het BIN-bestuur.
“SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER VEILIGHEID”

