NIEUWSFLASH
NR 10

16-01-‘13

Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-Handelsstraat-HemelrijklaanStatievelden)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.tk )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: 779-5963074-33
Beste Buurt-Bewoner:
Bericht van de Politie:
Onze politiezone investeert zeer veel in open communicatie en heeft hierbij een
applicatie ontwikkeld waarin zeer nuttige informatie ter beschikking wordt gesteld aan
de bevolking.
Gelieve dit bericht te versturen naar al uw BIN-leden.
De politie van de zone Grens ontwikkelde een applicatie voor de smartphone waarmee je de
politie met enkele vingerdrukken kunt contacteren. Je maakt er meldingen mee en je krijgt er
alle informatie over de politiezone mee.
Waarom zo’n app?
Momenteel gaan er ongeveer 3 keer zo veel smartphones over de
toonbank dan pc’s en laptops. Vooral de jeugd wil zijn informatie uit
de telefoon zien komen. Hierdoor kan je zeer snel communiceren en
krijg je een echte interactie tussen de gebruiker en, in ons geval, de
politie. De hoogste tijd om in dit verhaal mee te gaan.
Wat kan het allemaal?
Je kan er alle contactgegevens, openingsuren en praktische info over
de politiezone terugvinden in enkele handige drukknoppen. Maar je
kan ook een hele lijst van externe contactgegevens raadplegen
gaande van de aidstelefoon over de wachtdienst apothekers tot de
zelfmoordpreventie.
Er is een aparte zoekfunctie voor uw wijkagent. Je geeft je straat in en
je kan direct bellen naar je wijkagent.
Een aantal handige formulieren laten je toe om afwezigheidstoezicht
aan te vragen via je smartphone. Je kan er zelfs een
signalisatieaanvraag (bv. voor een verhuis of werken) mee
doorsturen. Heb je nog een andere niet-dringende melding van
overlast, vandalisme, … Laat je gegevens achter, neem eventueel een
foto en voor je het weet zijn we op de hoogte.
We laten je altijd een bericht terug.

Onze sociale media (twitter, facebook en rss) zijn geïntegreerd. Zo ben je altijd op de hoogte van
het laatste nieuws uit onze politiezone.

Gratis downloaden op je smartphone
Je kan onze app op verschillende manieren downloaden voor iphone/ipad en
alle android-toestellen.
Met je smartphone zelf: via de mobile website pzgrens.m.tap.cr kom je
terecht op onze downloadpagina. Je kan daar ook geraken via deze qr-code.
Je kan de app ook vinden in de App-store van Apple (voor iphone/ipad) en
Google Play (voor Android). De rechtstreekse linken
kan je op onze website www.pzgrens.be terugvinden.

En nu?
Eerst gaan we onze app nog uitbouwen met alle informatie en documentatie over de
buurtinformatienetwerken in onze politiezone. Later gaan we een aantal bevragingen maken
waarin we de inwoners van onze politiezone kunnen bevragen over verschillende
veiligheidsthema’s.
HINP Patrick De Smedt
Pz Grens, woordvoerder
GSM : 0473.963.765
E-mail: patrick.desmedt@pzgrens.be
Je kan ons ook volgen via: www.pzgrens.be , www.facebook.com / PolitiezoneGrens, twitter.com / PZ_GRENS

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
B
POL I TIE
N
Met vriendelijke groeten, en voor een veilige winter,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

