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BIN KIJKUIT heeft U nodig… 
 

Het bestuur zoekt nog steeds enkele 
vrijwilligers om ons team te versterken. 
Mannen of vrouwen die zich geroepen 
voelen om de werking van ons BIN te 
helpen ondersteunen. 
 

Wij denken hier vnl aan bewoners van: 
 Heibloemlaan 
 Nieuwstraat 
 Vogelenzangstraat 

 

Wilt u deze uitdaging aangaan, aarzel 
niet en contacteer de coördinator via   

E-mail:  ludwig@binkijkuit.be 
 

 
 

In deze Kerst- en Nieuwjaarsperiode, 
geef dieven alvast geen kans om de 
gezellige feestvreugde te bederven! 

 

 
 

 
 

Het bestuur van BIN-Kijkuit: 
 

Ludwig Haes - 0497 22 10 22 
Kijkuitstraat  78 
 

Piet Van Briel - 03 666 71 87 
Cuylitshofstraat  42 
 

Gerard Lamers - 03 658 63 18 
Kinderwelzijnstraat  63 b 
 

Kitty Konings - 0475 96 81 30 
Kijkuitstraat  99 
 

Marco De Meulder - 0475 46 21 96 
Putsesteenweg  74 
 

Bobby Ramdayal - 0471 46 89 93 
Putsesteenweg  49 / 6 
 

Patrick De Bondt - 03 666 57 01 
Rozendreef  3 
 

Politiecommissaris Zone Grens: 
 

Louis Van den Buijs - 0473 96 37 51 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 
 

 
 

Heeft u een iPhone of 
Smartphone, 
download zeker de 
'App' van de lokale 
Politie Zone Grens. 
Je kan deze 'App' 
gratis downloaden via 
de App-store van 
Apple (iPhone/iPad) 
of via Google Play 
(voor smartphones 
onder het systeem 
van Android). 

 
 

Flash-berichten via E-mail; ook dat houdt onze leden alert… 
 

Aan alle leden, die hun E-mailadres nog niet kenbaar maakten... 
buiten de 2 à 3 Nieuwsbrieven die wij jaarlijks in uw brievenbus 
deponeren, zijn wij ook nog erg actief met het communiceren via 
flash-berichten, die wij op onze beurt toegestuurd krijgen van de 
plaatselijke politie (PZ Grens). 
Deze berichten maken ook deel uit van een goede werking van 
ons BIN. Zij brengen immers onze leden op de hoogte van actuele 
gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en dragen ook bij tot 
een alertheid van onze buurtbewoners. Het is uiterst belangrijk 
dat wij u met deze flash-berichten kunnen bereiken! 
Krijgt u deze berichten niet in uw mailbox, dan zullen wij hoogst-
waarschijnlijk niet over uw e-mailadres beschikken. 

Daarom nogmaals een 'warme oproep' om uw e-mailadres aan 
ons door te sturen. Uiteraard ook wijzigingen in uw E-mailadres! 
Momenteel beschikken wij over 199 e-mailadressen, of 82% van 
onze geregistreerde leden.  Niet slecht, maar alles kan beter!!! 
 

Wist u dat: 
 

 wij dit jaar alleen al zo'n 61 BIN-flashes hebben verstuurd? 
 wij dit jaar reeds 12 BIN-alarm oproepen hebben gestuurd? 
 BIN-Kijkuit momenteel reeds 243 leden telt (huisnummers), 

verdeeld over de 11 straten die tot ons BIN behoren? 
 er een potentieel bestaat van ± 470 leden, dit indien eenieder 

zou aangesloten zijn?  Iets meer dan de helft is dus reeds lid! 
 de aansluitingsgraad per straat zich situeert als volgt: 
o Kijkuitstraat (incl. Bloemenlei) 47,6 %  aangesloten 
o Cuylitshofstraat 56,7 %  aangesloten 
o Kinderwelzijnstraat (incl. Hof ter Heide) 41,6 %  aangesloten 
o Nieuwstraat 45,2 %  aangesloten 

o Rozendreef (incl. Irisdreef) 71,4 %  aangesloten 
o Heibloemlaan 54,0 %  aangesloten 
o Putsesteenweg 41,9 %  aangesloten 
o Vogelenzangstraat 67,7 %  aangesloten 

 dat er slechts 66,4 % van onze leden een BIN-sticker heeft 
kleven op een -vanop straat goed zichtbare- plaats? Nochtans 
hebben AL onze leden een sticker ontvangen bij aansluiting! 

 u natuurlijk altijd uw buren (die nog niet tot onze grote BIN-
familie behoren) mag aansporen om dit wél te doen? 

 
 

 
 

 



 

Nuttige informatie voor onze Bin-Kijkuit leden… 
 

 

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 
 U geeft uw naam, straat + huisnr door en u 

meldt tevens dat u lid bent van BIN-Kijkuit. 

 U verklaart bondig wat u hebt vastgesteld. 

 Hou de oproep naar politie dus kort. Zoveel 

vlugger kan 'n patrouille ter plaatse komen. 

 U gaat niet 'zelf op jacht', maar probeert wel 
de verdachte (indien mogelijk) te observeren. 

Blijf binnen en wacht op de politiediensten. 

 Indien de feiten zich 's avonds of 's nachts 

voordoen, steekt u de buitenverlichting aan. 

 Indien het alarmsysteem in werking treedt, 
beluistert u de volledige oproep en bevestigt 
nadien (als u de oproep hebt beluisterd) door op het 

cijfer '2' te drukken.  NIET VERGETEN AUB ! 

 TIP: programmeer in uw telefoon of GSM het 
BIN-ALARM oproepnummer, zodat u direct 

kan zien dat u een BIN-oproep ontvangt. 

Het nummer: 02 213 99 28.  Opgelet: dit 02-

nummer kan u niet zelf bellen, het dient enkel 
om een BIN-alarm uit te sturen naar de leden. 
 

 
 

Enkele nuttige website’s... 
 

 www.binkijkuit.be 

 www.pzgrens.be 

 www.mijnbin.be 

 www.buurtinformatienetwerk.be 
 www.kalmthout.be/buurtinformatienetwerken.html 

 www.besafe.be/nl/doelgroep 

 www.polfed-fedpol.be/crim/crim_tips06_nl.php 
 

 Opgelet met het betalen van uw facturen... 
 

In de grensgemeenten Kalmthout en Essen zijn 
verschillende bedrijven het slachtoffer geworden van 

factuurfraude.  Ze zagen 
op die manier al een 
miljoen euro verdwijnen. 
Het gaat telkens om 
facturen die per post 
worden opgestuurd en 
door oplichters onder-
schept worden. Daders 
maken de factuur na en 
vervangen het vermelde 
rekeningnummer door 
hun eigen bankreke-
ningnummer.  
De nietsvermoedende 
klanten storten het geld 

op het valse rekeningnummer en de leverancier kan 

naar het geld fluiten! Bij de Politiezone Grens zijn de 
voorbije drie maanden al twintig meldingen gebeurd 
van dergelijke praktijken.  Dit is geen fenomeen dat 
alleen handelszaken of bedrijven betreft, maar 
gebeurt ook bij particulieren.  U weze gewaarschuwd! 
 

 
 

Eindejaarscriminaliteit… 
 

Elk jaar herhalen wij het, doch elk jaar opnieuw 

worden verschillende mensen slachtoffer van 
kleine criminaliteit zoals diefstallen van hand-

tassen en geldbeugels door gauwdieven! 
 

Preventie… 
 

- Uw pincode niet opschrijven en zeker niet bij 

uw bankkaart bewaren. 
- Betaalkaart nooit uitlenen, ook niet bij afreke-

ning in restaurants. 

- Bij het verlaten van de woonst, wees er zeker 

van dat alle deuren en ramen afgesloten zijn!!! 
 

 

 

Op de laatste bestuursvergadering van 9 oktober werd ons nieuw bestuurslid verwelkomd ! 
 

 
 

Op de foto vlnr.:  Marco De Meulder, Piet Van Briel, Gerda Robersscheuten, Ludwig Haes,       

Gerard Lamers, Kitty Konings, Patrick De Bondt (nieuw bestuurslid) en Bobby Ramdayal 
 

 
Telst en lay-out: Ludwig Haes 
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