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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-KammenstraatKloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden- Witzenbergstraat )

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433 (info: 0475/74.50.37)
Beste Buurtbewoner,
BERICHT van de GEMEENTELIJKE DIENSTEN : Opgeveegd staat netjes.
In het BELANG van de VERKEERSVEILIGHEID en NETHEID voor je eigen deur.

In de week van maandag 17 NOVEMBER tot en met Dinsdag 25 NOVEMBER,
krijgen alle straten met goten en de aanliggende parkeerstroken in onze gemeente
weer een veegbeurt. Je kan dit alvast op je kalender zetten.
Er geldt op de “VEEGDAG” een parkeerverbod. Mocht er bij je buren (die misschien geen
BIN-Lid zijn, of geen email-adres hebben), toch nog een auto staan, gelieve deze mensen
dan ook even te verwittigen, om een mogelijke parkeerboete te vermijden.

DINSDAG 18 November komen volgende straten aan de beurt:
Hemelrijklaan, Hemelrijkweg, Hondsberg, Hraditskostraat, Kammenstraat, Lazaret,
Schepen Veraartstraat, Schuurblok, Statievelden, Witzenbergstraat.
WOENSDAG 19 November : Grensstraat, Handelsstraat, Kloosterstraat.
Je kan dit alvast op je kalender zetten.
De veegwagen rijdt in lussen en reinigt ’s morgens de ene kant van de straat,
om dan na een hele toer, in de namiddag via de andere straatzijde terug te keren.
We vragen je medewerking om de auto niet langs de straatkant of parkeerstroken te plaatsen. Dit maakt de veegwerken praktischer en VEILIGER !

De Gemeente Essen en BIN danken u voor uw medewerking.
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de milieudienst via
milieu@essen.be of bellen naar 03/670.01.47.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Essen voorbereid op eventuele afschakeling
Het afschakelplan is niet uit het nieuws te slaan. Een ploeg van het VRT-journaal bracht in dit
kader een uitgebreid bezoek aan de gemeente Essen. Onze gemeente staat, in vergelijking met
andere besturen in Vlaanderen, al ver met de opmaak van een Bijzonder Nood- en
InterventiePlan (BNIP).
Onthaal en ondersteuning
De opmaak van het veiligheidsplan is zo goed als rond. De gemeente treft alle nodige
voorbereidingen in samenspraak met de verschillende disciplines – brandweer, politie,
ambulancedienst – en risicogroepen. Concreet krijgen de rust- en verzorgingstehuizen
(Sint-Michael, De Bijster) en serviceflats medische ondersteuning, en is er nauw overleg met
de bedrijven en handelaars van Essen.
Nederland biedt hulp aan
In het geval van een afschakeling, zal de gemeente een onthaalcentrum ontplooien in de
brandweerkazerne, waar zich ook een noodverzorgingspost en het crisiscentrum zullen
bevinden. Onze Nederlandse buurgemeente Roosendaal is bereid om het dorpshuis van
Nispen, dat over alle comfort beschikt, ter beschikking te stellen als bijkomend
onthaalcentrum voor de inwoners van Essen. Een aantal straten in Nederland is overigens
aangesloten op het Belgische elektriciteitsnet. Ook deze bewoners worden in onze
communicatie meegenomen.
Mobiele hulpposten in elke wijk
Hiernaast wil de gemeente bij een aangekondigde blackout mobiele meldpunten neerzetten in
de verschillende wijken van Essen: Wildert, Horendonk, Statie, Centrum, Heikant en Hoek.
Zo zorgen we voor een aanspreekpunt dichter bij huis, centraal aan de kerk. Deze wijkposten
– in de vorm van een herkenbaar voertuig van de gemeente – zullen in directe verbinding
staan met het crisiscentrum.

Verhoogd politietoezicht
Het uitvallen van de verlichting kan voor een gevoel van onveiligheid zorgen.
De politie van de zone Grens zal met zoveel mogelijk manschappen in het straatbeeld
aanwezig zijn. Gevaarlijke kruispunten en overwegen worden bewaakt en eenmanspatrouilles
houden toezicht in de verschillende woon- en bedrijfszones.


Bekijk hier het journaalitem over het afschakelplan in Essen.

Nieuwsoverzicht

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

