“SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER VEILIGHEID”

NIEUWSBRIEF

Juni nr: 001-09

Verantwoordelijke uitgevers: Bestuur BIN Kammenstraat en Omgeving, ESSEN

Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING
(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Statievelden)
Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.tk )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Buurt-Bewoners uit BIN Kammenstraat en Omgeving,
Eindelijk is het zover: sinds 21 maart 2009
(eerste Lentedag) heeft onze buurt een eigen
BIN.
Naar aanleiding van een reeks inbraken
(voornamelijk in auto’s), werd de roep om
daar iets tegen te doen, alsmaar luider, maar
een “buurtwacht” is bij wet verboden.
Er heerste bij een aantal buurtbewoners een
sterk machteloosheids- en meer nog een
onveiligheidgevoel.

Een BIN heeft vooral een “PREVENTIEF”
karakter, door onder andere de inwoners te
sensibiliseren en alerter te maken, om zo
mogelijke inbrekers of vandalen te ontraden
om iets te mispeuteren.
De 9 grote ijzeren BIN-borden en de vele
BIN-zelfklevers hebben hierin een belangrijke
functie en duiden een georganiseerde en
alerte buurt aan (met een grotere pakkans
voor personen met oneerlijke bedoelingen!).

Onder impuls van
Adri Jongeneelen en
Werner van Peer
werd het initiatief
genomen om,
samen met enkele
gedupeerden en
Buurt-Comitéleden

JE KAN NOG ALTIJD BETER HET ONHEIL
VOORKOMEN, DAN HET NADIEN TE MOETEN
OPLOSSEN !

(Johan Broos,
Anneleen Quirijnen,
Jan van de Graaf en
Lu Cox) een Buurt-

Informatie-Netwerk
(kortweg BIN) op te
richten.

A3 Jongeneelen, Gaston Van Tichelt
en Werner van Peer

Het 2e luik van het welslagen van een BIN is
de wederzijdse uitwisseling van informatie.
Een BIN verhoogt ook het samenhorigheiden solidariteitsgevoel, zeker wanneer men
weet, dat men er niet alleen voor staat. Een
BIN is een “burger-initiatief” en is dus niet
opgelegd door de overheid of politie. De
werking en financiële toestand wordt wel mee
opgevolgd door een politiefunctionaris.
Om meer informatie te weten te komen over
een Buurt-Informatie-Netwerk, kan je ook
onze
website
raadplegen
op
www.binkammenstraat.tk of één van onze
bestuursleden contacteren.

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29

(zie ook: www.binkammenstraat.tk )

“SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER VEILIGHEID”

MEDEWERKERS GEZOCHT
Voorlopig starten wij met deze 6 bestuursleden, maar we zouden graag voor iedere
straat een afgevaardigd bestuurslid hebben.
Dus kandidaat-bestuursleden (bij voorkeur
van ontbrekende straten) mogen zich altijd
opgeven.

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
GSM: 0478/42 36 28
info@luco-fietshandel.be

Anneleen Quirijnen (algemeen bestuurslid)
Handelsstraat 12
tel:03/677 17 67
GSM: 0494/40 34 47
anneleenquirijnen@hotmail.com

Werner van Peer (co-coördinator-ondervoorzitter)
Kammenstraat 50
tel: 03/297 44 05
GSM: 0475/56 69 09
werner.vanpeer@telenet.be

Jan Van De Graaf (drukwerkverantwoordelijke)
Kammenstraat 124
tel 0031/655 19 07 34 (NL)
jan.van.de.graaf@multipost.com

Uitzonderlijk bezorgen we deze eerste
BIN-NIEUWSBRIEF aan ALLE bewoners
(bijna 600 huizen) van “BIN-Kammenstraat
en Omgeving”. 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.
Je kan hiervoor even contact opnemen met
één van de bestuursleden.
BIN-lid worden kost 10,00 € bij inschrijving
(opstart-, druk- en telefoonkosten) nadien is
dit slechts 3,00 €/jaar.
De BIN-leden die zich reeds vorig jaar
hebben ingeschreven moeten in 2009 geen
bijdrage betalen.
In sommige van onze straten zijn méér dan
90% van de bewoners BIN-lid geworden,
waarvoor wij hen danken om ons te steunen
in dit initiatief.
Het Gemeentebestuur van Essen steunt ons
ook volledig en plaatste ondertussen de (9)
BIN-borden aan de invalswegen van de BIN.
Per aangesloten BIN-lid krijgen we nog een
(eenmalige) subsidie van 2,00 €.
De volgende (driemaandelijkse) uitgaven van
de BIN-Nieuwsbrieven zullen enkel worden
bezorgd aan de aangesloten leden. (bij
voorkeur per e-mail, om snel belangrijke
informatie door te kunnen geven en
drukkosten uit te sparen).
Bij de volgende edities zullen we preventieve
en beschermende tips bespreken. Zo zullen
we ook het subsidiereglement ter preventie
van inbraken van de gemeente Essen meer
toelichten.
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Wat moet ik doen bij onraad ???
1) Bel direct naar de POLITIE
03/620 29 29
of 101
of 112 (GSM)
2) Wat moet ik zeggen?
U spreekt met … (uw naam)
Ik meld … (verdacht persoon,inbraak,

De Politie: even kennismaken.
Wijkagent
Wilfried Duerloo

diefstal, vandalisme, enz.)

In de … (straat+nummer en gemeente)
Ik ben lid van BIN Kammentraat
en Omgeving, te Essen.
Meer hoef je niet te zeggen, hou het
gesprek kort.
De politie zal dan onmiddellijk de
BIN-procedure in werking stellen.
3) Doe overal licht aan !!!
4) Wat heb je gezien? Schrijf dit
even op (voertuig- of
persoonsbeschrijving)
5) Blijf binnen en wacht op de
politiediensten !!!
BRENG UZELF OF ANDEREN
NOOIT IN GEVAAR !!!

Korpschef
Rudy Verbeeck

Diensthoofd
Wijk-en buurtwerking/Onthaal
Louis Van den Buijs

Voor meer info, bel naar één van de BINbestuursleden.
TIP: Met de vakantie voor de deur, willen
we iedereen er op attent maken, dat je gratis
Politie-toezicht kan aanvragen door het
bijgevoegd document ingevuld naar de
Politie te brengen. Wanneer je op reis gaat,
zet dan zeker géén vuilzakken dagen op
voorhand buiten en vraag aan je buren,
familie of vrienden, om je post (vooral
reclameblaadjes) regelmatig te verwijderen.
Dit zijn voor inbrekers een duidelijke
indicatie dat er gedurende enkele dagen
niemand thuis is. Wij wensen u een
aangename en zorgeloze reis.
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BIN-OPROEP:
Op donderdagochtend 30 april 2009 werd
helaas voor de eerste maal de BIN opgestart.
De aangesloten BIN-leden kregen rond half 5
een telefonisch politiebericht (ingesproken
bandje) te horen met de melding dat er
zojuist een inbraak was gepleegd.
Gelukkig niet in onze BIN-zone, maar in de
Stationsstraat. Omdat de dader onze wijk is
ingevlucht, heeft de politie alsnog beslist
beroep te doen op onze BIN.
De politie gaf een beschrijving van de
inbreker en vroeg om alle buitenverlichting
aan te steken. Indien men toevallig iets
verdachts mocht opmerken, dan kon men de
politie hiervan op de hoogte brengen. (nr101)
Nadien zijn er enkele tips bij de politie binnen
gekomen, waar men direct gevolg aan heeft
gegeven. Zo zijn er enkele verdachte
personen gecontroleerd. Er is ook (vrij snel)
door de politie, een “verdacht individu” van de
trein geplukt en meegenomen voor verder
verhoor.
Door het snel uitwisselen van gegevens en
het erg snel optreden van de politie, blijkt wel,
dat het Buurt-Informatie-Netwerk(BIN)
goed functioneert en erg zinvol is.
Wij willen bij deze, al onze BIN-leden danken
voor het goed opvolgen van de ingesproken
politie-instructies. Zo waren er na half 5
opvallend veel buitenlichten te zien.
PS: mocht u als BIN-lid geen oproep hebben
gekregen, gelieve dit dan even door te geven
aan één van onze bestuursleden.

HANDIGE STEEKKAART
U vindt bij deze nieuwsbrief een harde
steekkaart. Deze geheugensteun kan u in
geval van nood een heleboel kostelijke tijd
besparen, want u hebt alle belangrijke
nummers in een mum van tijd bij de hand.
Prik deze kaart op je prikbord, kleef ze op de
koelkast of leg ze onder uw telefoon. Tevens
is er plaats voorzien om uw persoonlijke
noodnummers te noteren. Wij zijn ervan
overtuigd dat deze kaart een handig
hulpmiddel kan zijn. Gebruik hem.

VERS VAN DE PERS:
Een BIN is er niet om de overheidsinstellingen op te hemelen, maar het snel
optreden van de Politie (op 30-04) en de
supersnelle interventie van de Brandweer
(29-05) mogen toch wel even in de aandacht
gebracht worden.

Vrijdagavond (29 mei 2009) was er een
(auto-)brandmelding nabij Lazaret 4.
De brandweer was ongelooflijk snel ter
plaatse (binnen de minuut, doordat men
toevallig in de buurt met een oefening bezig
was). De auto stond vooraan al in lichterlaaie,
maar kon snel geblust worden, waardoor een
grotere ramp (ontploffingsgevaar van de volle
benzinetank) nipt kon vermeden worden.
Het brandende voertuig was vrij nieuw, maar
een technische kortsluiting wordt niet
uitgesloten.
Indien U informatie kan verschaffen, in het
kader van eender welke onregelmatigheid of
misdrijf, aarzel niet om contact op te nemen
met de plaatselijke Politie op het nummer
03/670 09 20.

Deze BIN-nieuwsbrief werd met de nodige
aandacht en zorg tot stand gebracht door uw
BIN-bestuursleden. Opmerkingen of fouten
mag u ons steeds melden. Wij staan tot uw
dienst.
Adri, Werner, Ludo, Anneleen, Jan en Johan.
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Aanvraagformulier voor Afwezigheidstoezicht
Algemene inlichtingen
* Naam en Voornaam …………………………………………………………………….
* Adres:
…………………………………………………………………….
* Type Woning:
…………………………………………………………………….
* Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (winkel, loods, tuinhuis,…)
Omschrijving: …………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………….
* Datum en uur van vertrek: …………………………………………………………….
* Datum en uur van aankomst:……………………………………………………………

Contactmogelijkheid
verblijfadres en/of telefoonnummer:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Contactpersoon:
* Naam:
…………………………………………………………………….
* Adres:
…………………………………………………………………….
* Telefoon:
…………………………………………………………………….
* Beschikt over een sleutel van de woning: JA/ NEE
Voertuigen in de woning JA/NEE
• omschrijving: type, nummerplaat:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Alarmsystemen
•
•
•

aanwezigheid: JA/NEE
type: ……………………………………………………………………………
installateur (naam en telefoonnummer)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Andere:
•
•
•
•

tijdschakelaar in de woning: JA/NEE ………..ingesteld op: …………… uur
veiligheids- of schrikverlichting buiten: JA/NEE
waakhond of andere dieren: JA/NEE ... omschrijving:……………………….
Andere preventie- of beveiligingsmaatregelen: (privé-bewaking, waardevolle goederen
geregistreerd, kluis leeggemaakt, extra slot op buitendeur, buur die gras maait of brievenbus
leegmaakt,…)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Veilig op vakantie

Voor Kammenstraat en omgeving
(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Statievelden)
Hoe de hulpdiensten verwittigen?
Bel de hulpdiensten enkel in dringende gevallen. Blijf rustig en kalm.
Geef aan de hulpdiensten 100 - 101 of 112 alle nuttige inlichtingen: Omschrijf duidelijk de FEITEN
(WAT er gebeurd is, eventule SLACHTOFFERS en HOEVEEL),
geef het volledige ADRES of de PLAATS van het gebeuren op (gemeente, straat, huisnummer, wijk).
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

101 - 112
03 620 29 29
03 670 09 20

Politie
Lokale Politie Grens
Bureau Essen
Brandweer

100 - 112

Ziekenwagen

100 - 112
03 670 01 30

Gemeentehuis onthaal
Dokter van wacht

03 650 52 53

Bankkaart verloren of gestolen
Bel Card Stop
IVEKA (GAS)
Energielijn
Gasreuk (24/24 h)
Defect (24/24 h)

070 344 344

078 35 35 34
0800 650 65
078 35 35 00

IVEG (electriciteit)
Wachtdienst

03 820 05 00

Wachtdienst PIDPA

0800 90 3 00

Kinder en Jongeren telefoon

078 15 14 13

Child Focus

116 000

Ziekenhuis - Polikliniek
03 667 44 00
Polikliniek Essen
03650 50 50
Ziekenhuis Klina
03 640 21 11
Ziekenhuis Jan Palfijn

Anti- gifcentrum

070 245 245
Dierenartsen

Castelijns I.
Verbocht M
Van Loon L. (Spijker)
Van Loon L. (Hoek)
Van Bunder S.

03
03
03
03
03

667
677
667
677
677

62 63
18 28
25 82
34 36
23 80

Eigen nummers
Noteer hier je eigen belangrijke nummers

