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Open brief van de Kalmthoutse BIN-besturen aan hun leden… 
 

Bijdrage in de operationele kosten van een BIN  
 

De bestuursleden van de BIN’s in Kalmthout, hebben zich geëngageerd om 
op volledig vrijwillige basis een BIN op te richten. 
Dit vraagt organisatie en een dosis welwillendheid van de bestuursleden. 
 

Aan het operationeel houden van een BIN zijn ook kosten verbonden: 
- betaling van facturen aan Belgacom van BIN-oproepen naar onze leden 
- organisatie van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen 
- nieuwsbrieven (papier, omslagen, etiketten, e.d.) 

 

Om deze kosten te dekken wordt aan de leden een bijdrage gevraagd: een 
eenmalige aansluitingspremie  van € 10, die tevens recht geeft op een BIN-
sticker. De volgende jaren wordt deze bijdrage gereduceerd tot een zeer 
klein bedrag (momenteel door het bestuur vastgesteld op € 3). 
In de nieuwsbrief die het werkingsjaar afsluit (voor BIN-Kijkuit rond 1 mei) 
wordt een oproep gedaan om de bijdrage te betalen via overschrijving. 
De bijdrage betalen is niet alleen een sociaal engagement, maar ook een 
blijk van waardering voor de belangenloze inzet van de bestuursleden. 
 

Blijkbaar kampen de meeste BIN’s in Kalmthout met hetzelfde fenomeen… 
de -toch wel zeer lage- bijdrage wordt veel te laat of gewoon niet (meer) 
betaald. Om hieraan te verhelpen zal de procedure in de toekomst als volgt 
verlopen: 
• De bijdrage kan als volgt betaald worden: 

o Op de algemene jaarlijkse ledenvergadering (voor BIN-Kijkuit in 
mei/juni). 

o De niet aanwezigen worden geacht deze betaling uit te voeren: 
- via overschrijving op de rekening van de betreffende BIN 
- of cash aan één van de bestuursleden (u krijgt dan uiteraard een 

ontvangstbewijsje) 
- voor alle betalingen is de vervaldatum 1 week ná de algemene 

vergadering 
• Indien er binnen de termijn niet betaald is zal er één herinneringsmail 
gestuurd of (voor diegene die geen E-mailadres hebben) een brief gepost 
worden. 
• Is dan de betaling na één week nog niet binnen dan zal spijtig genoeg 
het betreffende BIN-lid geschrapt worden uit het bestand en niet langer 
oproepen of nieuwsbrieven ontvangen. Het BIN-lid wordt schriftelijk 
geïnformeerd en dient ook de officiële BIN-sticker direct te verwijderen. 

 

Het BIN-systeem heeft bewezen dat het bijdraagt tot een veiligere 
samenleving. Wij rekenen dan ook op de solidaire medewerking van alle 
bewoners om met hun kleine bijdrage het BIN-systeem in stand te houden. 
 

Vanwege de BIN-besturen te Kalmthout 

 

Dankwoordje voor een vriend ! 
 

Op 20 oktober nam bestuurslid Martin 
Van der Kleij afscheid als bestuurslid 
én dorpsgenoot. Hij keert terug naar 
zijn voormalige woonplaats Rotterdam. 
Martin was van bij de oprichting van 
ons BIN nauw betrokken en een zeer 
enthousiast bestuurslid. Bij hem en zijn 
vrouw Ria was het bestuur meermaals 
welkom voor een vergadering. 
Het bestuur dankt Martin voor zijn 
jarenlange inzet en wensen hem en zijn 
echtgenote nog vele mooie ‘en veilige’ 
levensjaren toe. Het gaat jullie goed! 

 
 

Nieuw bestuurslid gevraagd ! 
 

Graag doen we andermaal een beroep 
op uw welwillendheid om ons team te 
vervoegen en mee te zorgen voor een 
veilige buurt en aangename woon-
omgeving.  In het bijzonder denken we 
hierbij aan bewoners van de… 
• Heibloemlaan 
• Kinderwelzijnstraat 
• Hof ter Heide 
• Vogelenzangstraat 
• Putsesteenweg 
• Rozendreef (of Irisdreef) 

 

Tot binnenkort dan !? 
 

 

Stand van zaken leden BIN-Kijkuit 
 

Kijkuitstraat + Bloemenlei =  45 leden 
Cuylitshofstraat =  29 leden 
Kinderwelzijnstraat =  37 leden 
Hof ter Heide =    4 leden 
Nieuwstraat =  23 leden 
Rozendreef + Irisdreef =  17 leden 
Heibloemlaan =  20 leden 
Putsesteenweg =  23 leden 
Vogelenzangstraat =  19 leden 
 

Totaal aantal leden BIN-Kijkuit = 217 
Geregistreerde E-mailadressen = 151 

 
 

Het bestuur: 
 

Ludwig Haes - 0497 22 10 22 
Kijkuitstraat 78 
 

Peter Jochem - 03 666 79 87 
Putsesteenweg 49 / 2 
 

Piet Van Briel - 03 666 71 87 
Cuylitshofstraat 42 
 

Sigrid V. Heybeeck - 0479 53 00 37 
Kijkuitstraat 131 / 2 
 

Gerard Lamers - 03 658 63 18 
Kinderwelzijnstraat 63 b 
 

Henriëtte Hartenhof - 03 666 04 08 
Cuylitshofstraat 51 
 
 

Kitty Konings - 0475 96 81 30 
Kijkuitstraat 99 
 

Simonne Van Laer - 03 666 75 02 
Nieuwstraat 19 
 

Hoofdinspecteur Zone Grens: 
 

Pierre Speltincx - 03 669 96 11 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 
 

 

UP-TO-DATE houden van de gegevens van onze leden is primordiaal voor 
een goede werking van het BIN. 
Het gebeurt wel eens dat vergeten wordt om wijzigingen zoals telefoon-, 
GSM-nummer, E-mailadres, e.d., door te geven aan de coördinator. 
Uiteraard komen de verzonden oproepen of E-mailtjes met belangrijke 
(meestal dringende) informatie dan niet bij deze leden terecht. 
Om ons databestand nogmaals te controleren op mogelijke hiaten, krijgt u 
-samen met deze Nieuwsbrief- een uitprint van uw gegevens die bij ons 
zijn genoteerd. 
U kunt hierop wijzigingen of verbeteringen aanbrengen op de daarvoor 
voorziene lijnen en nadien deze uitprint deponeren in de brievenbus bij 
coördinator: Ludwig Haes - Kijkuitstraat 78. 
Ook mag u steeds een mailtje sturen met daarin de gewijzigde toestand, 
naar… bin-kijkuit@telenet.be 
Zijn de gegevens op bijgevoegde strook correct, dan hoeft u uiteraard niets 
te ondernemen.  Dank voor de bereidwillige medewerking. 
 

 
 



 

Nuttige informatie i.v.m. allerhande gebeurtenissen… 
 

Deze informatie lezen kan er toe bijdragen dat u beter zal reageren bij gelijkaardige gebeurtenissen waarmee u misschien wordt geconfronteerd ! 
 

Ter herinnering of geheugenopfrissing... 
Hoe werkt de BIN-oproep-procedure ??? 

 

• U ontdekt een inbraak in uw woonst, of u ziet 
zelf een verdachte toestand rond uw woning? 

 U contacteert onverwijld de politie: 
03.620.29.29 of het noodnummer 101 

 Verder neemt u geen actie, maar wacht tot 
de politie bij u langskomt. 

• Het BIN-alarmsysteem gaat in werking enkel 
en alleen als een inbreker op heterdaad wordt 
betrapt door de bewoner of iemand anders, of 
bij meerdere inbraken in dezelfde tijdspanne 
en omgeving. Enkel de politiediensten kunnen 
dit evalueren en erover beslissen! 

Indien u een BIN-oproep ontvangt, luister 
aandachtig naar de boodschap en wacht tot 
men u vraagt om de oproep te bevestigen door 
het cijfer “2” in te drukken op uw telefoon. Pas 
dan is uw oproep geregistreerd en haakt u in. 

Privénummer… 
 

Wij kregen recentelijk verschillende signalen dat 
veel mensen hun telefoon niet oppakken als ze 
opgebeld worden door een privénummer (géén 
aanduiding op het scherm van uw telefoon). 
Elke BIN-oproep gebeurt via zo’n privénummer 
dat enkel toegekend is aan de politiediensten. 
Dit is louter een veiligheidsmaatregel die wij 
dienen te respecteren. 
Verdere navraag bij Belgacom leert ons dat dit 
nummer niet kan gekoppeld worden aan de 
BIN-diensten, zodat bijvoorbeeld het woordje 
‘BIN’ op het display zou verschijnen indien het 
oproepsysteem in werking treedt! 
Het nummer dat alle BIN’s in werking stelt, is 
het nummer van de alarmcentrale der provincie 
Antwerpen en kan dus niet vermeld worden. 
Omdat alle BIN-oproepen met 60 lijnen tegelijk 
verzonden worden, is het dan ook (voorlopig) 
niet mogelijk een ander nummer of lettercom-
binatie op het display van uw telefoontoestel te 
laten verschijnen! 

Website’s ... 
 

Als u nuttige info wenst omtrent BIN’s en 
veiligheidsmaatregelen, zijn er enkele websites 
waar u terecht kan om u nog beter te 
informeren: www.buurtinformatienetwerk.be 
of www.mijnbin.be 
Op de website van de politiezone Grens kan u 
bovendien formulieren afprinten om vakantie-
toezicht aan te vragen of om technopreventief 
advies aan te vragen. 
Een gespecialiseerde politie-inspecteur komt 
gratis uw woning nakijken of er eventueel 
verbeteringen kunnen aangebracht worden ter 
beveiliging van uw eigendom: www.pzgrens.be 
 

 Beursbeleggingen... 
 

Heel wat mensen werden de afgelopen jaren 
gecontacteerd door buitenlandse firma’s om 
hun geld te beleggen op de beurs om later de 
aangekochte aandelen te verkopen met grote 
winst. 
De eerste contacten gebeuren meestal via de 
telefoon, gevolgd door een brochure die 
toegezonden wordt. 
Alles wordt voorgesteld als zijnde heel rendabel 
en zonder risico’s! 
Laat u terdege informeren bij uw bank of 
andere instellingen alvorens in te gaan op 
dergelijke voorstellen, vermits een heel netwerk 
van oplichters in dit ‘beurswereldje’ succesvol 
blijkt te zijn. 

Eindejaarscriminaliteit… 
 

Elk jaar herhalen wij het, doch elk jaar opnieuw 
worden verschillende mensen slachtoffer van 
kleine criminaliteit zoals diefstallen van 
handtassen en geldbeugels door gauwdieven! 
Deze personen zijn uiterst bekwaam en steeds 
vingervlug om de inhoud uit uw handtas, 
jaszak, broekzak te halen zonder dat u het 
merkt! Meestal zijn ze met drie en wordt de 
gestolen waar doorgegeven, zodat het moeilijk is 
om ze te snappen! 
 

Uw handtas vooraan op uw lichaam dragen; 
goed afsluiten en constant vasthouden is de 
boodschap. De portefeuille steekt bij voorkeur 
in de broekzak van de man die bovendien zijn 
hand in zijn broekzak houdt en daardoor 
constant zijn portefeuille ‘bewaakt’. 
Een verwittigt man of vrouw is er 2 waard! 

Preventie… 
 

- Uw pincode niet opschrijven en zeker niet bij 
uw bankkaart bewaren. 

- betaalkaart nooit uitlenen, ook niet bij afreke-
ning in restaurants. 

- meerdere betaalkaarten eisen verschillende 
pincodes. 

- dek het intikken van uw code aan elke 
betaalterminal af met uw andere hand. 

- sla het nummer van CARD STOP op in uw 
GSM: 070/344.344 

Gewonnen........... OPGELET !!!!! 
 

Als u thuis bericht krijgt dat u miljoenen 
gewonnen heeft met één of andere loterij, 
waarvan u misschien nog nooit gehoord heeft, 
dan is dat prettig om lezen! Het is dan wel de 
bedoeling zelf eerst geld over te maken op een 
rekening om alle “administratieve” kosten te 
dekken! Ga daar dus nooit op in, want dit is 
een zuivere vorm van oplichting !!! 

 
 

Wilt u gelijkaardige berichten up-to-date ontvangen in uw mailbox... geef dan uw gegevens door aan de 
coördinator of stuur zelf uw naam, adres en E-mailadres door naar: bin-kijkuit@telenet.be. Indien u nu reeds 
regelmatig zulke berichten ontvangt hoeft u niets door te geven, dan maakt u al deel uit van de best-ingelichte 
BIN-leden !!! Het BIN-communicatiesysteem via de normale telefoonprocedure blijft uiteraard ook van toepassing !! 
 

 
Telst en lay-out: Ludwig Haes 


