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Nieuwe website : www.civieleveiligheid.be
De nieuwe website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid
van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
www.civieleveiligheid.be is sinds 22 april 2014 online.
De brandweer en hulpverleningszones, de operationele
eenheden van de Civiele Bescherming en de operatoren en
calltakers in de noodoproepcentrales staan centraal op onze
nieuwe website. De doelstelling is het aanbieden van actuele,
relevante informatie over civiele veiligheid aan deze doelgroepen.
Lees meer

Lancering van BE-alert
Het Crisiscentrum heeft op 17 maart 2014 een bijkomend
systeem voor de alarmering van en de informatie aan de
bevolking gelanceerd: BE-ALERT. Alle provinciegouverneurs en
33 pilootgemeenten beschikken over een toegang om de huidige
tool te evalueren. Nadien zal BE-ALERT ter beschikking worden
gesteld van alle burgemeesters van het land.
Lees meer

Veiligheid scholen
De veiligheid in en rond scholen is geen evident gegeven. Voor
2012 registreerde de Federale Politie 7532 feiten van diefstal en
afpersing, 2028 beschadigingen van eigendom in
schoolinstellingen en 2452 misdrijven tegen lichamelijke
integriteit. En ook al evolueren de cijfers in dalende lijn, ze zijn
nog steeds aanzienlijk. Maar wat kan u eraan doen? De
Algemene Directie Veiligheid en Preventie, het referentiepunt
voor preventiebeleid, verzamelde voor u op één themapagina in
de kennisdatabank van haar website: 15 goede voorbeelden, 10
aandachtspunten, een draaiboek voor een eigen aanpak en nog veel meer.
Lees meer

Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

