“SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER VEILIGHEID”

NIEUWSFLASH
NR 43

18-06-‘12

Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-HandelsstraatHemelrijklaan-Schepen Veraartstraat-Statievelden)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433

Geachte Binleden,
De vakantie staat voor de boeg en iedereen wil genieten van een ontspannen
vakantieperiode, ....jullie woning achterlaten en warmere oorden opzoek. Om toch met een
gerust hart te kunnen vertrekken volstaat het om enkele simpele , kosteloze TIPS toe te
passen ...
Sluit uw woning goed af en laat de politie toezicht houden op uw
woonst/eigendommen:
1.
Sluit ramen en deuren van uw huis, garage én tuinhuisje goed af
(eventueel met extra slot)
2.
Sluit roosters en hekken met een kettingslot
3.
Laat sleutels niet op sloten steken (of onder de mat aan de voordeur)
4.
Controleer de bescherming van toegangen: ramen, deuren, keldergaten,
koepels en dakvensters
5.
Werk met tijdschakelaars voor bijzetlampen (lampadaires) in de woning,
zodat automatisch en regelmatig het licht wordt aangestoken
6.
Laat geen ladders of tuingereedschap buiten rondslingeren
7.
Laat tuinbeplanting onderhouden en zichtbare grasperken maaien door
familie, vrienden of buren
8.
Laat ook zeker de brievenbus ledigen door familie, vrienden of buren
9.
Activeer altijd uw alarmsysteem (en verwittig uw alarmcentrale wanneer
u vertrekt)
10.
Licht een vertrouwenspersoon in over de periode van afwezigheid
11.
Laat geen afwezigheidberichten achter op de voordeur
12.
Stop tijdelijk de aan huis leveringen van bakker en/of melkboer
13.
Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen: gsm,
videomateriaal, laptop, enz...
14.
Berg waardevolle goederen (geld, juwelen, ...) op in een kluis of bij de
bank
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15.
16.

Sociale controle: licht uw buren in van jullie vertrek zodat ze zeker een
oogje in het zeil kunnen houden.
Vraag vakantietoezicht aan door het formulier in bijlage in te vullen en te
bezorgen op het politiekantoor:
Voor Kalmthout : Kapellensteenweg 32
Voor Wuustwezel: Bredabaan 352
Voor Essen: Kapelstraat 9
Ofwel kan je via onze site www.pzgrens.be rechtstreeks een E-formulier
invullen, volg gewoon onderstaande link, vul in en verstuur electronisch:
http://www.pzgrens.be/index.php?option=com_mad4joomla&jid=1&Itemid=182

PS: Met dank aan de coördinator van BIN Kijkuit. Hij heeft deze nuttige lijst met
tips samengesteld en ons die bezorgd. Samen werken wij aan onze veiligheid
en kunnen wij elkaar helpen om de diefstallen in woningen terug te dringen, dit op
alle gebied.
Mvg
Sven Vleugels Hoofdinspecteur
Politiezone Grens
03/620.29.29
email: info@pzgrens.be
website: www.pzgrens.be

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
B
POL I TIE
N

Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN: SAMEN VEILIG
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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
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