BERICHT van de Politie:
De Politie (en wij als BIN-Bestuur) krijgen na een BIN-oproep wel eens reacties
van BIN-leden die zich beklagen over de 'weinige' info die zij krijgen via de
ingesproken boodschap van de dispatcher.
In de meeste gevallen bij een heterdaad woninginbraak, is er (gelukkig) geen
visueel contact tussen de bewoners en de inbreker.
De bewoners/oproeper kunnen dus zelf weinig informatie geven als zij de politie
opbellen omdat ze zelf niets of nauwelijks iets gezien hebben.
De dispatcher kan dus evenmin informatie over de inbrekers vermelden in zijn
boodschap!
Dit is trouwens ook niet de bedoeling van een BIN-oproep: van de BIN-leden
wordt niet verwacht dat zij zelf op onderzoek uitgaan of voor RAMBO gaan
spelen.
De BIN-oproep heeft tot doel de mensen te waarschuwen.
Wanneer dit voorvalt wanneer het nog donker is (liefst niet te veel), dan is het
de bedoeling dat alle BIN-leden hun verlichting aan steken en alert zijn. Op deze
manier zien inbrekers (of vandalen) plotseling alle lichten aangaan en zullen die
lui zeker in dezelfde straat of dezelfde buurt niet opnieuw gaan inbreken! Beter
voorkomen dan genezen !
Mensen bellen na een oproep ook wel eens naar de politie om te vragen hoe lang
hun buitenverlichting moet blijven branden en/of de daders al gepakt zijn.
Op dergelijke vragen kan meestal geen antwoord gegeven worden en voor de
dispatchers betekent dit een bijkomende werklast.
De algemene regel is dat de BIN-leden hun buitenlicht laten branden tot zij 's
morgens opstaan en/of het licht is.
Als er inderdaad inbrekers gepakt worden, communiceer ik dat nadien naar de
BIN-besturen die dat dan kunnen doormailen aan hun leden!
Namens Politie Zone Grens.
Opmerking van BIN-Bestuur Kammenstraat en Omgeving:
Op woensdag 3 maart stond er op de voorpagina van een krant (GVA):
Woninginbraken in Vlaanderen zijn met 13% gestegen.
GELUKKIG NIET IN ONZE BINWIJK (10 straten)!

Sinds de opstart van onze BIN (bijna een jaar geleden), zijn er bij ons geen
woninginbraken voorgevallen en dit hopen wij zo te houden.
Door enkele alerte BIN-leden zijn er wel een paar inbraken voorkomen.
Dus een degelijk "Buurt-Informatie-Netwerk" werkt wel degelijk !
En met hoe meer BIN-leden we zijn, hoe meer ogen!
We zullen spijtig genoeg niet alle misdaden kunnen voorkomen in onze buurt,
maar onze Buurt doet er tenminste iets aan.
Met vriendelijke groeten,
BIN-Bestuur.
Bezoek ook de website www.binkammenstraat.tk
en laat een berichtje achter in het gastenboek, zo kunnen we de website steeds
verbeteren

