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Geachte Bin-leden
Het is misschien wat laat maar voor zij die kunnen, is dit een zeer interessant onderwerp.
Mvg
Sven Vleugels HINP
Wij willen u in deze mail informeren over volgend onderwerp:
REPORTAGE TELEFACTS OVER DIEFSTALPREVENTIE
Naar aanleiding van de Veiligheidsconferentie 'Diefstal in Woningen' op 1 juni, die de
Directie Lokale Integrale Veiligheid organiseerde samen met de provincies Antwerpen en
Limburg, werd een heus media-offensief gelanceerd om het onderwerp 'diefstal in
woningen' in de schijnwerpers te plaatsen. De afgelopen weken is dit thema dan ook
meermaals in diverse gedrukte media aan bod gekomen.
Ook VTM pikte het onderwerp op en besliste vorige week om een reportage van de
uitzending van dinsdag 5 juni aan diefstal in woningen te wijden. In deze reportage zal de
diefstalpreventieadviseur centraal staan: hij/zij zal gevolgd worden tijdens een bezoek aan een
burger die het slachtoffer is geworden van een inbraak. Hij/zij geeft de burgers tips om het
risico op een volgende inbraak zoveel mogelijk te vermijden.
Deze media-aandacht komt natuurlijk bijzonder gelegen en zal zeker bijdragen tot de verdere
bekendmaking van de diefstalpreventieadviseur onder de burgers!
PS: Ook twee bestuursleden van onze “BIN Kammenstraat & omgeving” waren
uitgenodigd en aanwezig op deze “Veiligheidsconferentie”, waar “spijkers-metkoppen” werden geslagen. Dit was een erg interessante en motiverende dag, waar
duidelijk werd, dat de maat vol is en dat de Politie en Overheid daadwerkelijk iets

willen doen om “woning-inbraken” drastisch aan te pakken en te verminderen.
Dit kan uiteraard niet op één-twee-drie gebeuren, maar er zit “schot” in de zaak.
Maar ook de burgers moeten waakzaam en alert blijven en kunnen als extra oren en
ogen nuttig zijn in het bestrijden van deze misdaad.
Allen kijken dus: dinsdag 5 juni om 20u45 naar Telefacts op VTM!
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Mvg
Sven Vleugels, Hoofdinspecteur (HINP)
Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN: SAMEN VEILIG

