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KALMTHOUT

UW BIJDRAGE ... NUT-
TIG BESTEED ?!
Een BuurtInformatieNetwerk 
is meer dan een bestuur en de 
Politie. Het zijn alle ogen en 
oren van onze leden.
500 alerte ogen houden een 
oogje in het zeil en delen hun 
bevindingen met hun mede-
burgers.
Hartelijk dank aan alle leden die 
onze werking reeds verschil-
lende jaren (onder)steunen en 
die al vele nuttige tips door-
speelden aan de lokale Politie.
Sommigen vragen zich af wat 
het bestuur met de jaarlijkse 
bijdrage doet. We geven géén 
feestjes, géén BBQs, géén 
dikke cadeau’s, géén exube-
rante premies of bonussen, 
maar wél een pak informatie.
Wat biedt uw BIN-bestuur in 
ruil voor uw minieme jaarlijk-
se bijdrage?
 • BIN-flashes: op zeer regel-
matige tijdstippen klaar en 
duidelijke zeer accurate infor-
matie van Politie of overheid 
rechtstreeks in je mailbox via 
de coördinator van het BIN.
 • BIN-nieuwsbrieven: mini-
mum 2x per jaar ontvangt u 
een document met nuttige 
informatie voor en door uw 
BIN.
 • BIN-oproepen: indien er 
zich een abnormale situatie 
voordoet in of in de buurt 
van onze BIN, kan de politie 
beslissen om de BIN op te 

delijk in een wettelijk kader 
gegoten. De politiediensten 
hebben nu reeds hun handen 
meer dan vol, en de BIN’s 
spelen dan ook een belang-
rijke rol om de politie verder 
te ontlasten en te helpen.

AFSCHEID VAN EEN 
VRIEND !
Op 1 mei a.s. neemt inspec-
teur bij de politiezone grens, 
Pierre Speltincx, tevens  
verantwoordelijke voor ALLE 
BIN’s in de gemeenten  
Ka lmthout-Essen-Wuust-
wezel, na eenendertig jaar  
carrière, afscheid van het po-
litiekorps en gaat hij genieten 
van een welverdiende rust.
Pierre heeft de laatste jaren de 
opstart en begeleiding gedaan 
van zo maar eventjes 31 BIN’s 
in onze politiezone, ja inder-
daad... zoveel als de duur van 
zijn politieloopbaan!
De BIN’s beschouwt hij als 
‘zijn geesteskinderen’, en 
die laat hij niet zomaar los  
natuurlijk! Daarom wil hij na 
zijn pensionering nog een 
poosje beschikbaar blijven 
voor zijn opvolger en de BIN’s 
die hij mee heeft opgericht, 
om ze hier en daar nog met 
raad en advies bij te staan.
Hij spendeerde enorm veel 
weekenduren aan het in  
statistieken gieten van cijfer-
materiaal: het aantal oproe-
pen, aantal woninginbraken in 

starten. Binnen de 2 minuten 
hebben alle 250 leden een 
telefoon ontvangen met een 
boodschap. Eén opstart kost 
voor onze BIN ongeveer 30 
euro aan Belgacom (speciaal 
gunsttarief voor de BIN’s).
 • Algemene ledenbijeenkomst: 
eenmaal per jaar wordt ieder-
een uit de BIN-zone uitgeno-
digd op een jaarlijkse ontmoe-
ting. Meestal in de periode van 
het hernieuwen lidmaatschap, 
rond de verjaardag van de op-
startdatum.
 • Het aanbrengen van de  
BIN-sticker op een duidelijke 
en zichtbare plaats aan uw wo-
ning, duidt tevens op uw lid-
maatschap en hoopt hierdoor 
mensen met minder goede 
bedoelingen af te schrikken.
De BIN’s zijn écht ingeburgerd 
geraakt. In Vlaanderen zijn er 
momenteel reeds een 460-tal 
BIN’s. Deze trend zal zich in 
de toekomst nog verder zet-
ten. De bevoegdheden van 
de BIN’s zal ook nog verder 
worden uitgebreid; denken we 
maar aan de samenwerking 
met de brandweer, Childfo-
cus, ChildAlert, zelfstandige 
apothekers, juweliers, enz.
Door de toename van het aan-
tal BIN’s zal ook de verant-
woordelijkheid en functie van 
de coördinatoren en co-coör-
dinatoren nog toenemen en 
uitbreiden. Dit alles wordt in 
de nabije toekomst vermoe-

Uitnodiging tot de jaarlijkse BIN-bijeenkomst
Hierbij willen wij u graag en van harte uitnodigen op…
WOENSDAG 27 april 2011 tussen 20.00 en 22.00 uur
waar:  in de ‘lounge’ van “Bistro Den Druivelaer” - Noordeind 51 te Kalmthout (baan Kalmt-
hout-Essen, 200m voorbij de watertoren )
Tijdens het aangeboden drankje, bent u in de mogelijkheid om het lidmaatschap ter plekke 
te regelen en een praatje te maken met het bestuur, buurtbewoners, onze wijkagente Gerda 
Robersscheuten, afscheidnemend hoofdinspecteur van de politiezone grens Pierre Speltincx en 
zijn opvolger Bruno Floren (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden).
De hernieuwing van uw lidmaatschap bedraagt slechts 3,00 EURO

Het lidmaatschap kan op volgende manieren worden betaald…
 • U komt naar bovenvermelde ontmoeting en betaalt daar uw lidgeld voor 1 jaar.
  U krijgt ter plekke een ontvangstbewijs.
 • Of u schrijft het bedrag van € 3,00 over via ingesloten overschrijvingsformulier,  
  uiterlijk op 16/05; 068/2440226/24-BIN-KIJKUIT- Cuylitshofstraat 42; met als duidelijke 
  mededeling uw volledige naam en adres.

Opgelet: Op maandag 25 april (2de paasdag) omstreeks 20u zal de hoofdinspecteur van de 
politiezone, Pierre Speltincx, een TEST-oproep lanceren waarbij u tevens wordt herinnerd aan 
bovenvermelde BIN-bijeenkomst.
Gelieve het bericht volledig te beluisteren en daarna op het cijfer 2 te drukken om te bevesti-
gen dat u de oproep heeft ontvangen.
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bepaalde wijken, enzovoort. 
Pierre heeft uren achter de com-
puter gezeten, om protocollen 
op te stellen, evaluatieversla-
gen te maken en BIN’s te bege-
leiden. Hij deed het ontzettend 
graag omdat hij serieus gebeten 
was door het BIN-virus en wilde 
er dan ook zoveel mogelijk over 
weten en delen.
Wij danken hem alvast uitvoerig 
voor zijn inzet, goede begelei-
ding en communicatie van en 
met de BIN’s, in het belang van 
de veiligheid van al onze bewo-
ners. We zullen dan ook niet na-
laten hem daarvoor te gedenken 
met een attentie.

BIN-KIJKUIT EN HAAR 
WEBSITE...
www.binkijkuit.be
Wist u dat... u ook op deze web-
site vragen kan stellen of sug-
gesties doorgeven via het ‘con-
tact’ formulier!
Surf bijgevolg regelmatig naar 
deze site die sinds haar opstart 
reeds 521 bezoekers mocht ver-
welkomen. Momenteel is er een 
maandelijks gemiddelde van 
104 mensen die onze site be-
zoeken.

OVERZICHT VAN DE 
BELANGRIJKSTE”BIN-
KIJKUIT FLASHES” DIE WE 
IN DE AFGELOPEN MAAND 
HEBBEN VERSTUURD NAAR 
ONZE LEDEN VIA E-MAIL...
• 08/04/2011: Woensdag 6 
april te 19u16, werd een Roe-
meens koppel opgemerkt in de 
Kijkuitstraat te Kalmthout. Om-
dat de personen in eerste instan-
tie niet aangetroffen werden en 
de situatie verdacht overkwam, 
werd in onderling overleg met 
de interventieploeg beslist om 
ons BIN op te starten te 19u35. 
Nadien werden beide personen 
toch aangetroffen en gecontro-
leerd door de politie zone grens. 
Zo zie je maar dat het echt wel 
nuttig is om de politie onmid-
dellijk te bellen bij ‘verdachte 

personen/handelingen’ in uw 
buurt!
• 07/04/2011: Recent wer-
den in onze politiezone drie 
inbraken in voertuigen vastge-
steld.  Telkens werden de GPS, 
vast model, en andere bruik-
bare voorwerpen die los in het 
voertuig lagen, gestolen. Nu de 
winter voorbij is, laten meer au-
togebruikers hun voertuig op de 
oprit/openbare weg staan. Wij 
willen er op wijzen om, indien 
mogelijk, de auto in de garage 
of achter een gesloten poort te 
stallen. Bovendien dienen alle 
losse en waardevolle voorwer-
pen uit het voertuig gehaald te 
worden, ook uit de kofferruimte! 
Het is zelfs aangewezen om de 
boorddocumenten dagelijks uit 
de auto te halen: dat bespaart 
een hoop ellende bij diefstal.
• 04/04/2011: eergisteren 
tussen 09u50 en 11u00, werd 
een poging tot inbraak vastge-
steld in een woning aan de Vo-
gelenzangstraat te Kalmthout. 
De bewoners, die vermoedelijk 
de daders opgeschrikt hebben 
bij hun thuiskomst, hebben de 
politie ‘s avonds om 18u16 pas 
opgebeld. Indien zij onmiddellijk 
hadden gebeld naar de politie, 
was ons BIN natuurlijk opge-
start geworden!
• 23/03/2011: gisteren om 
13u01, tracht een man van het 
Pakistaanse type, een vals biljet 
uit te geven in een handelszaak 
te Kalmthout, langs de Kapel-
lensteenweg. Deze man wordt 
nadien gesignaleerd in de Kijk-
uitstraat. Op basis van deze ge-
gevens werd ons BIN om 13u07 
opgestart. De man werd achter-
af door de politie opgepakt!
• 21/03/2011: vandaag, om 
13u15 stopte er bij een BIN-lid 
uit de Vogelenzangstraat een 
rode bestelwagen, merk Peu-
geot, met nummerplaat 082 
- AJL. Hierin zaten een koppel 
van vreemde origine met enkele 
kleine kinderen. Zij vroegen of 
de aangesprokenen oud ijzer 
hadden. Eerst begrepen zij hen 
niet goed, want ze spraken am-

per Vlaams. Ze dachten dat ze 
op zoek waren naar het contai-
nerpark of zo. Maar, toen werd 
duidelijk dat zij hen wilden vra-
gen of ze oud ijzer hadden voor 
hen. Zij reden verder in de rich-
ting van de Cuylitshofstraat.
--> OPLETTEN bij deze en an-
dere vragen door vreemde per-
sonen. Kinderen in de auto of als 
begeleiding bij andere personen 
is ook niet altijd een ‘veilig’ sig-
naal!
• 19/03/2011: Een BIN-lid 
uit de Kijkuitstraat werd deze 
voormiddag telefonisch bena-
derd met de vraag om gege-
vens (wachtwoord???) door te 
geven.
--> Ga NOOIT in op vragen om 
persoonlijke gegevens telefo-
nisch kenbaar te maken. Haak 
gewoon in!
• 17/03/2011: op 15 maart 
2011 zijn in de Esdoornlaan te 
Kalmthout twee Roma-vrouwen 
komen aanbellen aan een wo-
ning. Eén van die vrouwen wilde 
al direct binnen stappen en zette 
haar voet tussen de deur. De be-
woonster heeft de vrouwen kun-
nen wegsturen!
• Recentelijk zijn er weer ver-
schillende Duitssprekende per-
sonen in onze zone aanwezig die 
aanbellen en vragen om klinkers 
te leggen; opritten te reinigen; 
daken te reinigen; potten, pan-
nen en bestekken te verkopen, 
enzovoort! Gelieve hier niet op 
in te gaan om oplichting en zelfs 
afzetterij te vermijden!

INDIEN U OOK GRAAG OP DE 
HOOGTE WENST TE BLIJVEN 
en “Bin-Kijkuit Flashes” wil ont-
vangen in uw mailbox, geef dan 
zo spoedig mogelijk uw naam, 
adres en e-mailadres door via 
mail@binkijkuit.be, uiteraard 
alleen indien u zulke mails mo-
menteel nog niet ontvangt!

Nog een dikke twee 
maanden en de  
vakantieperiode is weer 
daar…
Veel mensen vertrekken dan 
naar een bestemming in het 
binnen- of buitenland. Als bij-
lage bij deze nieuwsbrief vindt 
u het aangifteformulier voor af-
wezigheidtoezicht op uw woonst 
of eigendom door de lokale po-
litie.Indien u van deze diensten 
gebruik wenst te maken, vul dit 
formulier dan in en bezorg het 
tijdig op de Kapellensteenweg 
32, of fax het door naar 03 620 
29 39, of mail het naar info@ 
pzgrens.be.
Ook te downloaden via onze 
website www.binkijkuit.be

?Zeker doen, het toezicht is 
volledig GRATIS ! ! !

HET BESTUUR WENST HAAR 
LEDEN BIJ VOORBAAT EEN 
AANGENAME, RUSTGEVEN-
DE EN VEILIGE ZOMER- 
VAKANTIE TOE!

EEN GOEDE EN SNELLE 
COMMUNICATIE !

Hedendaagse middelen 
helpen ons om op een 
snelle en adequate ma-
nier te communiceren 
en reageren. Laat niet 
na om interessante in-
formatie, mogelijk ook 
nuttig voor alle andere 
BIN-leden, door te stu-
ren naar het gekende  
E-mailadres...
mail@binkijkuit.be
Leden die zich geroepen 
voelen om ons BIN een 
handje toe te steken 
met bv.het ronddragen 
van brieven, mogen zich 
steeds kenbaar maken 
via het opgegeven E-
mailadres. Dit ‘hand-
je toesteken’ gebeurt  
uiteraard allemaal op 
vrijwillige basis. 

VOORZICHTIGHEID IS 
DE MOEDER VAN DE 
PORSELEINWINKEL !

Wees voorzichtig als on-
bekenden komen aanbel-
len, ook al is dat voor een 
glas water, om naar de 
wc te gaan, om te mogen 
telefoneren. Best is om 
niemand binnen te laten 
die u niet kent. Onmiddel-
lijk de politie verwittigen 
is bovendien aangewe-
zen zodat die personen in 
kwestie kunnen meege-
nomen worden voor ver-
der onderzoek!
Ook als personen komen 
aanbellen en verklaren be-
paalde diensten of bedrij-
ven te vertegenwoordigen 
zoals Pidpa, een gas- of 
elektriciteitsmaatschap-
pij, enzovoort, vraagt u 
best een legitimatiekaart 
te tonen en belt u bij twij-
fel steeds naar de poli-
tie! Indien mogelijk ook 
de nummerplaat van het 
voertuig noteren en door-
geven aan de politie.


