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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

( Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Statievelden-Schepen Veraertstraat-Hraditskostraat-Witzenbergstraat )

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433
Beste Buurt-Bewoner:
Het was enige tijd geleden, maar helaas is er van ’t week-end bij een bewoner
uit onze BIN-Zone, ingebroken.
Als BIN doen wij ons uiterste best om zulke zaken zoveel mogelijk te voorkomen,
door o.a. jullie zo goed mogelijk te informeren. Maar ook wij kunnen niet alles
verhinderen. Ons advies: maak het potentiële inbrekers zo moeilijk mogelijk om
hun “job” uit te oefenen. Reden te meer om op onze jaarlijkse info-avond
aanwezig te kunnen zijn, daar wij jullie nuttige tips tegen inbraken kunnen
aanreiken door een specialist woningbeveiliging aan het woord te laten met
nuttige educatieve voorbeeldmaterialen.
Zoals ieder jaar rond deze tijd, krijgen jullie van ons een uitnodiging, om naar
onze Algemene BIN-Leden-Bijeenkomst (INFO-avond) te komen.
Noteer de volgende datum alvast in je nieuwe agenda of op je nieuwe kalender,
Maandag 24

Februari 2014, om 19u in het Volkshuis (Stationsstraat).

Wij zijn trots, dat er ieder jaar opnieuw veel BIN-leden en geïnteresseerden
naar onze INFO-avond komen (vorig jaar zelfs iets meer dan 130 personen).
Dit is een geweldige waardering van jullie, voor ons werk en dit geeft het
BIN-bestuur een morele oppepper, zodat we weten waarvoor wij ons blijven
inzetten. Want zoveel mogelijk woninginbraken (of andere delicten) voorkomen,
is ons doel en in het algemeen belang van onze BIN-wijk.

Veel volk, betekent langere wachttijden om binnen te geraken bij onze INFOavond (slachtoffer van eigen succes  ), maar daar hebben we iets op gevonden!
Bij het binnenkomen krijgt ieder BIN-lid een (gratis) drankbonnetje + een
bedrukte enveloppe en een balpen. Daarna kan je gelijk gaan zitten in de zaal,
zodat er voortaan niemand lang moet aanschuiven om binnen te geraken.
Je kan je gegevens rustig aan tafel invullen en deze in de voorziene doos
stoppen. (met eventueel je BIN-Lidgeld: 4 € of 7 € (ipv 8,00 €) voor twee jaar,
of (eenmalig) 10 € voor een nieuw BIN-Lid).
Niemand is verplicht om te blijven (enkel Lidgeld afgeven kan ook), maar ook
deze keer hebben wij weer erg interessante en erg actuele onderwerpen in
petto, om naar te luisteren:
Burgemeester Gaston Van Tichelt komt een uiteenzetting doen over de “zin en
onzin” van de “GAS-boetes” en de misverstanden hierover (hot-news).
Johan (onze webmaster) geeft een korte uitleg hoe je beroep kan doen op de
Hulpdiensten en de Politie geeft aansluitend nog uitleg over “slachtofferhulp”.

Daarna komt er een “specialist beveiliging”, die aan de hand van didactisch

materiaal, interessante info kan verschaffen, om je huis beter en goedkoop
extra kan beveiligen om inbrekers te ontmoedigen.
Op deze manier kan je daadwerkelijk de huidige systemen bekijken en voelen
en goedkope tips opdoen. Je kan ook allerhande praktische en financiële vragen
stellen aan de slotenmaker.
Wij hopen weer zo veel mogelijk BIN-leden op 24 februari te verwelkomen in
het zaaltje van “De Willy” (Volkshuis in de Stationsstraat)
Weetje: door de nieuwe ontwikkeling van nieuwbouw op de Statievelden, zullen
de nieuwe straten (Hraditskostraat en Witzenbergstraat) toegevoegd worden
aan onze BIN.
PS: Deze brief zal ook nog eens aan iedere BIN-bewoner uitgeprint bezorgd
worden, zodat alle BIN-Leden zonder computer, maar ook nieuwe kandidaatBIN-leden welkom zijn op onze belangrijke INFO-avond.

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

