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Waakzaamheid gevraagd!
Onze BIN BRAKEN
omvat volgende straten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bredabaan
Braken
Berkendreef
Loenhoutsesteenweg
Polderstraat
Tereik
Willaart
Wachelbergen
Wijngaardsveld

Leden Bin-bestuur
Staf Van Riel Coördinator
Bredabaan 173
Luc Pacquée Co-coördinator
Bredabaan 24
Stan Peeters Financiën
Tereik 53
Marcel Joosen Co-Financiën
Bredabaan 197
Ronny Diels Informatica
(website)
Bredabaan 171
Sven Vleugels Informatica
(BIN-foon )
Wachelbergen 100
Kristof Weyns
Willaart 12
Fine Jacobs
Wijngaardsveld 5

niet onbeantwoord.
En daarom is al wat hier volgt
Sinds juli 2010 zijn de meesten belangrijk voor u als inwoner
van jullie aangesloten bij onze van Braken! Uw BINBIN Braken, met als gevolg dat lidmaatschap is onze sterkte!
op vele plaatsen BIN-stickers
verschenen op ramen, deuren en Staf Van Riel, coördinator
brievenbussen. Bovendien
plaatste de gemeente op alle invalswegen
ontradende BINborden.
Uiteraard moeten we toegeven
dat het lot ons sindsdien gunstig
gezind is, in die zin dat rondtrekkende daderbendes onze
buurt (voorlopig?) links laten
liggen. Maar dit mag ons niet
nonchalant of nalatig doen worden, immers, de Politie moet
Algemene ledennog geregeld inbraken vaststelvergadering op zalen in onze Noorderkempen.
We moeten waakzaam blijven
terdag 06 juni a.s.
en preventief al het mogelijke
tussen 18.00 en
doen om zo weinig mogelijk
aantrekkelijk te zijn voor die20.30 uur in Basisven. Niet alleen inbraken met of
school ’t Kantoor
zonder diefstal moeten we melden maar breng de Politie ook
(Berkendreef)
gerust op de hoogte van verdachte gedragingen van onbekende individuen in onze buurt, FIETSMARKERING
onze agenten laten uw oproep
Beste inwoner van Braken,

Algemene leden
vergadering
2015
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Algemene Ledenvergadering op zaterdag 06 juni
tussen 18 .00en 20.30 uur in Basisschool ‘t Kantoor
Graag nodigen we iedereen uit op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners die tot het gebied van
BIN Braken behoren, zowel leden als niet-leden. Momenteel zijn 256
huizen/appartementen bij onze BIN aangesloten maar het is onze droom dat
alle 400 een BIN-sticker zouden dragen.
Graag zien we jullie dus naar onze Algemene 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 vorig 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 daarom 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. Ook een afvaardiging van de
Politiezone Grens zal aanwezig zijn om uw eventuele vragen te beantwoorden en om uw fiets te markeren, indien gewenst. Breng dan zeker
uw identiteitskaart mee.

Lidmaatschap: concreet
Voor de huidige leden:
•
Kom liefst op zaterdag 06 juni tussen 18 en 20.30 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/ huisnummer/
telefoonnummer/mailadres
•
Mocht je mailadres ongewijzigd zijn, dan hoef je dat niet op te geven.
Via je mailadres ontvang je onze Nieuwsflashes.
Speciaal voor onze huidige leden: u bespaart ons heel wat tijd als u op zaterdag 24 mei a.s. in de school langs komt om uw lidmaatschap te vernieuwen
of wanneer u, indien 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 telefoonnummer door
• Betaal 5 EUR lidgeld
• Ben je verhinderd en wil je toch lid worden, dan sluit je aan via overschrijving zoals de huidige leden (zie hierboven)
Door lid te worden, draag je bij tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, je bevordert de sociale controle en je werkt mee aan preventie en
waakzaamheid.
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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 beslissen 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
gevraagd wordt op “toets 2” te drukken. Doe je dat niet, dan belt men
je opnieuw 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.

Waarvoor u bij de Politie terecht kan!
Af en toe hoor je mensen dooddoeners gebruiken zoals “wat doet de politie
eigenlijk, als je ze nodig hebt, zie je ze niet!?” En meestal gebeurt dat wanneer ze het slachtoffer geworden zijn van een inbraak of een overval. Maar
politieagenten zijn God niet en kunnen dus niet overal aanwezig zijn, misschien wel tot hun eigen frustratie!
Waarvoor kunnen we steeds bij hen terecht inzake veiligheid:
•

•

•

Gratis en zonder enige verplichting komen zij bij u aan huis om advies te geven omtrent de beveiliging van uw huis, waarbij zij u kunnen wijzen op de zwakke punten.
Gaat u op reis, dan kan u vakantietoezicht aanvragen
(het formulier vind je op onze website
www.binbraken.be)
Heb je een nieuwe fiets aangekocht of ben je erg gehecht aan je goeie, oude fiets, laat hem dan markeren bij
de politie, het is in een wip gebeurd.

Vakantieplannen??
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 website
www.binbraken.be . Hier vind je trouwens ook heel wat andere nuttige informatie. Surf er maar eens naar toe….
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Inbraakmethoden en hoe voorkomen
Openbreken : Veel inbrekers breken met een koevoet of schroevendraaier een deur en/of raam open.
Plaats een anti-inbraak strip. Dit zijn twee stalen delen die u op deur en kozijn monteert. Zodra de deur dicht
is, vormen ze een ijzersterke barrière tegen inbraak.
Inslaan / ingooien : Sommige inbrekers gaan zo ver dat ze met een baksteen of een ander voorwerp de
ruit breken en zo spullen meenemen. Plaats geen waardevolle goederen zoals laptops en flatscreens vlak
voor een raam!
Cilinder afbreken : Wanneer de cilinder van een slot uitsteekt, kan een inbreker deze met een tang afbreken en de deur openen. Als u een veiligheidsbeslag over het slot plaatst maakt u dit onmogelijk. Een inbreker kan het beslag niet verwijderen en zo blijft de cilinder beveiligd tegen afbreken, uittrekken en uitboren.
Flipperen : Bij sommige deuren is er ruimte tussen de deur en het kozijn. Een inbreker kan dan met een
bankkaart of een stuk plastic tussen de deur en het kozijn „flipperen‟ waardoor hij het slot kan openen.
Draai de deur steeds op slot!
Hengelen : Soms is het mogelijk om met een kleerhanger bv. door de brievenbus in de voordeur te
„hengelen‟ naar het slot. Door de deur op slot te doen kunt u dit voorkomen.
Gaatjes boren : Inbrekers boren een gat in raamstijl of deur ter hoogte van de handgreep. Als de ramen
en deuren niet met een slot afgesloten zijn, kunnen ze op eenvoudige wijze via het geboorde gat uit hun sluiting worden gelicht waarna raam of deur geopend kan worden. De beste remedie tegen deze methode is het
bevestigen van vergrendelbare sluitingen.
Binnensluipen : Als u even niet oplet kan een inbreker uw huis binnendringen. Wij raden u dan ook aan
om telkens ramen en deuren goed af te sluiten, ook op hoger gelegen verdiepingen.
Babbeltruc : Sommige inbrekers doen zich voor als meteropnemers, reparateurs of verkopers. Hou opdringerige personen tegen met een ketting op de deur en vraag hun legitimatie.

Belangrijk : Wat te doen bij onraad ‘s nachts
•

Bel direct de politie: 03/620.29.29 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 beslissen of de ganse buurt wordt gebeld.

•

Belangrijk: een BIN wordt slechts opgestart in geval van HETERDAAD!

•

Haak na een BIN-opoep niet direct in maar wacht tot er gevraagd wordt om op toets “2” te drukken. Doet u dat niet , dan loopt u de
kans dat u nadien een herhalingsoproep krijgt.
Bij brand of gasreuk: 100, 112 of 03 6904690

