
 

Iedereen herinnert zich nog de periode 

tussen oktober 2009 en maart 2010, toen 

wij hier in Braken geconfronteerd werden 

met een onophoudende reeks van inbra-

ken, soms wel drie à vier per week. 

 

Dat bracht een aantal inwoners op het 

idee om een Buurt-Informatie-Netwerk 

(BIN) op te richten en we prijzen ons 

gelukkig dat sinds juli 2010 het aantal 

inbraken in onze buurt fel is afgenomen, 

bijna herleid tot nul. Volgens ons is dat 

in niet geringe mate te danken aan jullie 

enthousiasme om aan te sluiten bij onze 

BIN Braken, met als gevolg dat op vele 

plaatsen BIN-stickers verschenen op ra-

men, deuren en brievenbussen. Boven-

dien plaatste de gemeente op alle invals-

wegen  ontradende BIN-borden. 

 

Dat het de laatste tijd erg rustig is in 

onze BIN - slechts één inbraak tijdens 

de voorbije vier maanden - mag ons 

echter niet nonchalant of nalatig doen 

worden, immers, de Politie noteerde in 

2011 in Groot-Wuustwezel nog 54 

inbraken. 

 

We moeten waakzaam blijven  en pre-

ventief al het mogelijke doen om zo 

weinig mogelijk aantrekkelijk te zijn 

voor dieven. 

 

Staf Van Riel, coördinator 

Waar was de tijd? 

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 2 juni 
tussen 18 en 21 uur in Basisschool ‘t Kantoor  

Graag nodigen we iedereen uit op onze 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Deze uitnodiging geldt voor alle inwo-

ners die tot het gebied van BIN Braken 

behoren, zowel leden als niet-leden. 
Momenteel  zi jn  250 huizen/

appartementen bij onze BIN aangesloten 

maar het is onze droom dat alle 380 een 

BIN-sticker zouden dragen. 

Graag zien we jullie dus naar onze Alge-

mene Ledenvergadering komen ofwel om 

uw lidmaatschap te vernieuwen ofwel om 

voor de eerste keer aan te sluiten. We 

houden een walk-in, zodat u komt en gaat 

wanneer u zelf wil. 

Basisschool ’t Kantoor is net zoals vo-

rig jaar weer bereid om haar tenten 
aan de Berkendreef ter beschikking te 

stellen, waarvoor onze dank. 

Als bestuur geven wij de voorkeur 

aan het persoonlijk contact en daar-

om zien wij jullie graag die avond 

ter plekke je lidmaatschap komen 

vernieuwen of gewoon lid worden. 

Je treft er ongetwijfeld enkele buren 

en op kosten van de BIN kan je bij 

een drankje een babbeltje slaan over 

de gang van zaken in onze buurt. 
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Voor de huidige leden: 

 

• Kom liefst tussen 18 en 21 uur ter 

plaatse inschrijven. Mocht je verhinderd 

zijn, stort dan je lidgeld van 5 EUR op 

bankrekeningnummer 001-6130587-69 

ten name van BIN Braken. Vermeld in de 

mededeling: naam/voornaam/straat/ huis-

nummer/telefoonnummer/mailadres 

Mocht je mailadres ongewijzigd zijn, dan 

hoef je dat niet op te geven. Via je mail-

adres ontvang je onze Nieuwsflashes. 
 

Speciaal voor onze huidige le-

den: u bespaart ons heel wat 

tijd als u op 2 juni in de school 

langs komt om uw lidmaatschap 

te vernieuwen of wanneer u, in-

dien belet, ten laatste op 20 juni 

uw lidgeld overschrijft. Dan 

hoeven wij achteraf niet meer 

langs de deuren te gaan. Dank 

bij voorbaat. 

Voor nieuwe leden: 

 

• Breng je identiteitskaart mee voor 

de juiste gegevens 

• Geef je mailadres en telefoon-

nummer door 

• Betaal 5 EUR lidgeld 

• Ben je verhinderd en wil je toch lid 

worden, dan sluit je aan via overschrij-

ving zoals de huidige leden (zie hierbo-

ven) 

Door lid te worden, draag je bij tot het 

verhogen van het algemeen veiligheids-

gevoel, je bevordert de sociale controle 

en je werkt mee aan preventie en waak-

zaamheid 

Lidmaatschap: concreet  

Info voor nieuwe leden  
Welke service biedt onze BIN voor je 5 EUR? 

 

• Geregeld krijg je in je mailbox BIN-flashes vanwege politie of overheid 

i.v.m. veiligheid 

 

• Tweemaal per jaar sturen wij je een Nieuwsbrief 

BIN-oproepen: indien er een geval van heterdaad is of indien er verdachte 

personen/gedragingen zijn gesignaleerd in onze BIN-regio, kan de Politie be-

slissen om de BIN op te starten. Binnen de kortste tijd ontvangen alle Bin-

leden een telefoon met de bewuste boodschap en de vraag om lichten aan te 

steken. De kosten van deze oproepen worden betaald door de BIN. 

Belangrijk! Haak bij een BIN-oproep niet direct in maar wacht tot er ge-

vraagd wordt op “toets 2” te drukken. Doe je dat niet, dan belt men je op-

nieuw op en zo jaag je ons op bijkomende kosten. 

 

• Je krijgt een BIN-sticker: kleef deze op een duidelijk zichtbare plaats aan 

je woning. 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering krijgt iedereen  een gratis drankje en 
een cadeautje aangeboden. 

“Wat is een BIN?” 
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Je kan steeds contact 
opnemen met één van de 
bestuursleden voor meer 
informatie!! 

GRATIS Fietsmarkering !! 
 

Voor zij die hun fiets willen 
markeren, de politie zal dit tij-
dens de vergadering gratis voor 
u doen. Wel moet je je identi-
teits-  of SIS-kaart meebrengen.  
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Waar dieven van houden 

* sommige dieven verkleden zich 

graag bv. als politieagent, als asfal-

teerder, als dak- of opritreiniger  

 

* dieven zijn gek op rondslingerend 

werkmateriaal en werk- en tuinhuisjes 

die niet goed afgesloten zijn 

 

* de koopjesperiode is een toptijd voor 

dieven en zakkenrollers: vrouwen 

staan schouder aan schouder hun keu-

ze uit kleding te maken zonder te let-

ten op hun handtas 

 

* duisternis 

 

* uitpuilende brievenbussen 
  

 

Wat dieven haten 

* dat je de politie belt op het noodnum-

mer 101, omdat ze zich niet willen le-

gitimeren of omdat het duidelijk Oost-

europeanen zijn maar die wel met een 

Britse nummerplaat (GB) rondrijden 

 

* dat al je werkmateriaal opgeborgen 

ligt in goed afgesloten ruimtes 

  

* dat vrouwen hun goed gesloten hand-

tas dicht bij zich houden en zich niet 

laten afleiden door iemand die hen aan-

stoot 

  

* plots aanspringende schrikverlichting 

 

* dat alles er rond het huis op wijst dat 

de bewoners thuis zijn 

Woning in Braken …??? 
Hebben jullie dat ook wel eens zoals wij toen we in de auto zaten? Het was 11 mei 

en de radio stond op Radio 1 en klokslag 2 uur was er nieuws. Zowel mijn vrouw als 

ik zaten waarschijnlijk met onze gedachten bij wat we allemaal moesten meebrengen 

van de winkel tot ik plots de omroeper van dienst iets hoorde zeggen in de trant van 

“woning in Braken”. Ja, nu moesten we luisteren! Het volume wat hoger! Braken op 

de radio! 

En ja, daar kwam het … woninginbraken! Dus het ging helemaal niet over Braken, 

maar, BIN-lid zijnde, vonden we het wel interessant! 

Uit cijfers van de Federale Politie blijkt namelijk dat, ondanks verhoogde inspannin-

gen van de Lokale en Federale Politie, het aantal woninginbraken in 2011 fel geste-

gen is. Maar hoe is dat toch te verklaren?! 

Ten eerste is daar de economische crisis: meer dieven zijn bereid om meer risico te 

nemen voor minder geld. 

Ten tweede, het openzetten van de grenzen binnen de Europese Unie en het versoe-

pelen van de visumplicht: zo verblijven rondtrekkende dadergroepen legaal in ons 

land.  

En waar gaat de voorkeur van de inbrekers naar uit? Eerst en vooral juwelen en geld, 

daarna laptops, GSM’s, fototoestellen, I-phone’s, uurwerken en leren handtassen en 

vesten. 

En weet je wat opmerkelijk is? De meeste inbraken gebeuren overdag of in de vroege 

avond, meestal in de donkere maanden tussen oktober en maart. En op vrijdag- en 

zaterdagavond werken de inbrekers het hardst.  

Waar wordt het vaakst inge-

broken? 



 

• Bel direct de politie: 03 6202929 of 101 
• Zeg kort waarvoor je belt (inbraak, verdacht persoon, …)en vermeld dat je 

in de BIN-zone Braken woont.  
• Blijf rustig binnen en steek alvast de buitenlichten aan. De politie zal beslis-

sen of de ganse buurt wordt gebeld. 
• Belangrijk: een BIN wordt slechts opgestart in geval van HETERDAAD! 

Belangrijk : Wat te doen bij onraad ?? 

 

Kijken jullie al uit naar de reis die je gepland hebt in juli 

of augustus? Aarzel niet om toezicht aan te vragen bij 

de Politie tijdens je afwezigheid. Dit aanbod is gratis. 

Je kan het aanvraagformulier downloaden van onze web-

site www.binbraken.be . Hier vind je trouwens ook heel 

wat andere nuttige informatie o.a. een overzicht 

van de voorbije Nieuwsflashes, waarin telkens 

preventieve tips gegeven worden. Hier vind je ook 

Statistieken i.v.m. woninginbraken. Surf er maar 

eens naar toe. 

Vakantieplannen? 

Wuustwezel in de ban van de BIN ...   maar liefst 16 BIN’s  

Nog een paar statistiekjes, 2012 verloopt gunstig voor de gemeente Wuustwezel 

2011 
273 inbraken PZ Grens (Essen, Wuustwezel, Kalmthout) 
143 inbraken in Wuustwezel 
54 inbraken in de BIN’s van Wuustwezel 
11 inbraken in BIN Braken 

2012 (tot mei) 
84 inbraken PZ Grens (Essen, Wuustwezel, Kalmthout) 
29 inbraken in Wuustwezel 
9 inbraken in de BIN’s van Wuustwezel 
1 inbraak in BIN Braken 


