
 

 

         Vergadering BI� Braken van 23 juni 2010 

 

Aanwezig: Stan Peeters, Marcel Joosen, Sven Vleugels, Pierre Speltincx, Kristof 

Weyns, Ronny Diels, Staf Van Riel 

Afwezig: Luc Pacquée, Filip Poppelaars 

 

1. Verslag vorige vergadering was volledig en wordt goedgekeurd. 

2. Bespreking resultaten aansluitingen na de huisbezoeken: 

• De leden hebben overwegend positieve ervaringen en werden op een 

uitzondering na doorgaans goed ontvangen 

• Er is in bepaalde straten/buurten veel over gesproken omwille van de 

vele inbraken tijdens de maanden oktober-maart 

• Waar de buurt goed samenhangt, sluit men bijna volledig aan 

• Het bestuur dankt ook de vrijwilligers buiten het bestuur die in hun 

straat de huisbezoeken aflegden, ook zij hadden goeie ervaringen 

• Resultaten (op 22 juni 2010): 

o Bredabaan: 100 op 200 (50%) 

o Wachelbergen: 81 op 125 (65%) 

o Wijngaardsveld: 7 op 10 (70%) 

o Tereik: 26 op 30 (86%) 

o Willaart: 14 op 16 (87%) 

o Loenhoutsestwg: 23 op 26 (88%) 

o Braken: 2 op 2 (100%) 

o Dit geeft een totaalgemiddelde (253 aansluitingen op 410 

woningen/appartementen) van 62%. De band tussen de 

mensen in kleinere wijken/straten is duidelijk hechter dan in 

grotere, wat niet abnormaal is. 

- Het bestuur is tevreden. 

3. Stand van de rekening: 1265 EUR werd ontvangen. Hiermee worden 

onkosten gedekt zoals de telefonische BIN-oproepen, fotokopies, stickers, 

onkosten website, etc. Na de officiële oprichting van onze BIN op 30 juni 

2010 zal de gemeente Wuustwezel een subsidie verlenen van 600 EUR. 

4. Inbreng telefoonnummers voor Cicant: Sven krijgt dit voor mekaar 

tegen dinsdag 29 juni 2010. Om 20 uur zal Pierre een testbericht versturen 

naar alle aangeslotenen, waarmee onze BIN Braken dan definitief van 



start gaat. Opvallend is wel dat op vele aansluitingsbriefjes geen e-

mailadres vermeld staat. 

5. Plaatsing BI�-borden: 

- Deze werden reeds geplaatst door de diensten van de gemeente 

- Bijkomend komt er nog een bord bij het binnenrijden van de wijk 

Willaart en in het Duitse pad, net voor men de Bredabaan oprijdt 

- Het bord aan de beek op de Loenhoutsestwg wordt pas geplaatst als de 

werken aan het fietspad afgerond zijn. 

6. Bedeling Huishoudelijk Reglement , Algemeen Infoblad en BI�-

sticker: 

- De BIN-stickers zijn nog steeds niet geleverd (reeds besteld op 20 

mei). Achteraf wist Pierre ons nog te melden dat deze nog op 28 of 29 

juni zouden geleverd worden. 

- Sven zal de bedeling verzorgen voor Wachelbergen, Marcel en Staf 

zullen de overige ‘bussen’. 

7. Ondertekening protocol: 

- Pierre vraagt nog enkele gegevens ter aanvulling van het protocol. 

- Het voltallig bestuur wordt op woensdag 30 juni om 20.30 uur in 

de raadzaal van het gemeentehuis verwacht voor de officiële 

ondertekening van het protocol. 

8. Website: Ronny neemt de zorg op zich voor het ontwikkelen van een 

website van BIN Braken. Pierre Speltincx zal de nodige info aan Ronny 

bezorgen i.v.m. het bekomen van een domeinnaam. 

9. Volgende vergaderingen: 

- Pierre Speltincx stelt voor om een vergadering te beleggen in 

november (bv. om een nieuwsbrief op te stellen en de werking van 

de BIN te evalueren) alsook één rond april-mei om de algemene 

ledenvergadering van juni met hernieuwing van het lidmaatschap 

voor te bereiden. Een idee is o.a. om dit laatste te combineren met 

de Familiedag op ’t Kantoor … 

 

Verslaggevers: Stan Peeters/Staf Van Riel 


