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BIN HEIDE – DENNENDAEL
Wij zijn blij u te verwelkomen met onze

oprichting eind 2009 diverse malen een

eerste nieuwsbrief van dit jaar.

BIN opgestart.

Onze ledenverwerving is een groot succes

Uit diverse reacties is gebleken dat men in

geworden en wij werden overal hartelijk
onthaald. Het aantal leden is inmiddels
opgelopen tot 312!!

Uit het aantal BIN telefoon oproepen is
duidelijk geworden dat onze BIN al wel in
een behoefte voorziet . Er is sinds onze

eerste instantie hiervan is geschrokken
mede door het feit dat er gebeld werd

zonder nummerherkenning en/of dat het
bandje met de boodschap direct zonder
introductie gestart werd.
.

Doel van een BIN:
Het is helemaal NIET de bedoeling om de bewoners schrik aan te jagen met onze BIN

informatie, wel INTEGENDEEL: het zou een hele GERUSTSTELLING moeten zijn, wanneer er
door de Politie een telefonische BIN-oproep gebeurd! Dan WEET men, dat men er NIET
ALLEEN voor staat en dat de Politie reeds aanwezig is. Bij zo’n oproep is het de bedoeling om
de bewoners alerter te maken, abnormale zaken of onregelmatigheden door te geven aan de

Politie, of indien het buiten donker is , om de buitenverlichting aan te steken, Dit is een grote
waarschuwing naar de vandalen of inbrekers toe, om ze duidelijk te maken, dat onze wijk
georganiseerd is en de bewoners waakzaam zijn!!!!!!!!!!

BINSTICKERS

Het is belangrijk dat u uw BIN sticker op een duidelijke zichtbare manier aanplakt.
Deze stickers zijn voornamelijk afschrikwekkend bedoeld en om het veiligheidsgevoel in
onze BIN zone te verhogen. Je kan steeds een BIN sticker bekomen bij het BIN Heide –
Dennendaelbestuur.
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BIN Heide-Dennendael Bestuur:
Philip Coppens: Coördinator
Ellis de Weerd : Co-coördinator / Nieuwsbrief
Mieke Verhoeven-Witjens: Penningmeester
Sabine Verbrugghe: Penningmeester
Frans van de Poll: Computer
William Kips: Secretaris
Frank Fabry: Bestuurslid
Willy VandenBroucke : Bestuurslid
Linda Tjeenk Willink : Bestuurslid/Nieuwsbrief
Liesbeth Lucassen: Bestuurslid
Onze BIN ( en ook de andere BINS van zone Grens ) staan onder de vakkundige leiding van
Hoofdinspecteur P. Speltincx, die waakt over de algemene Buurt Informatie Werking.

TECHNO-PREVENTIEF ONDERZOEK

CARJACKERS STELEN AUTO’S NA
AANRIJDING

Dat een peperduur alarmsysteem of een

Er is een bende actief, die auto’s steelt,

noodzakelijk is om indringers buiten te

aangereden. De carjackers gaan telkens op

beveiligingsagent aan je voordeur, niet

nadat

de

wagen

opzettelijk

werd

houden, hoeven we u niet te vertellen.

dezelfde manier te werk. Ze rijden hun

infrastructuur en uw gewoontes al een

chauffeur uit zijn voertuig stapt om de

in uw eigen huis. Een techno-preventief

achter het stuur, om vervolgens met hoge

Soms zijn simpele aanpassingen aan de

grote stap vooruit om u veiliger te voelen

voorligger zachtjes aan. Wanneer de
schade op te meten, springt de mededader

onderzoek kan u helpen zoeken naar de

snelheid er met uw wagen vandoor te

woning.

ongevalletje veroorzaakte, vlucht snel

zwakke punten in de beveiliging van uw
Dit onderzoek is aan te vragen bij de
locale Politie tel.: 03/6202929.

gaan.

Ook

de

chauffeur

het

weg.

De Politie raadt aan om bij een botsing in
de wagen te blijven zitten, tot de eigenaar
van de andere wagen bij u komt.
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DIEFSTAL UIT AUTOS

In onze zone maar vooral in enkele aanpalende politiezone’s werden in maart verschillende
diefstallen uit voertuigen gepleegd. Daarbij werd telkens een zijraam stuk geslagen. Wij
adviseren u het volgende:
 Uw voertuig op een meer veilige plaats parkeren ( op de oprit of in de garage in
plaats van op de openbare weg
 Alarm van uw voertuig in werking stellen als het er mee uitgerust is
 Geen waardevolle voorwerpen in de auto achterlaten
 Boorddocumenten dagelijks mee naar binnen nemen
ORGANISATORISCHE BEVEILIGING

Het betreft hier vooral een aantal goede gewoonten die uw woning minder aantrekkelijk
maken voor een dief.


Hem weinig mogelijkheden bieden om de inbraak te plegen.



Het risico om ontdekt te worden verhogen.



De schade of het nadeel kunnen beperken.

Geef de woning een bewoonde indruk, vermijd tekenen van afwezigheid zoals:


Een openstaande garagedeur zonder wagen in de garage.



Neergelaten rolluiken overdag evenals volstrekt duistere woningen s'avonds.



Briefjes op de deur met de vermelding: "afwezig tot ...".



Een volgepropte brievenbus

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke
vaststelling omdat dit het belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van
buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het
gebouw verlaat.

Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht. Vaak
echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
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Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken
biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

MELD JE AFWEZIGHEID TIJDENS VAKANTIE AAN DE POLITIE
Je plant een vakantie in binnen- of
buitenland of je bent gewoon een langere
periode van huis weg: zorg er dan voor
dat je woning geen makkelijke prooi is
voor inbrekers.

Het woningtoezicht moet minstens 7
dagen voor vertrek aangevraagd worden
en mag niet langer dan 3 maanden op
voorhand aangevraagd worden.

U kan tot het systeem van elektronische

Er zijn tal van eenvoudige maatregelen die

aangifte Police-on-web toegang

schrikken (zie onze tips betreffende

www.police-on-web.be

je kunt nemen om potentiële dieven af te
inbraakpreventie).

Een

bijkomende

maatregel is je afwezigheid melden bij je
lokale politiezone. Die kan dan beslissen

om geregeld bij je woning langs te gaan of
voorbij te rijden. Het risico op inbraken
wordt

hierdoor

politieaanwezigheid

kleiner

en

verhoogt

de

de

algemene veiligheid in de wijk.

aangifte

doen

van

of

via

de

politiezones:

websites

van

de

lokale

www.lokalepolitie.be/uwgemeente.
Raadpleeg

de

brochure

"Check-List

Vertrek: tips om uw woning in alle

veiligheid te verlaten! " van de Algemene

directie Veiligheid en Preventie van de

Voortaan kan je via de website Police-onweb

verkrijgen via de site:

een

afwezigheidsmelding. Het is gratis en
eenvoudig aan te vragen.

FOD Binnenlandse Zaken.
*BIN aanmelding kan ten allen tijden dmv.
email aan Philipcoppens@telenet.be

BINNENKORT ONLINE: bin-heidedennendael.be
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