
CYBERCRIME is (helaas) de nieuwe 

misdaad, waar wij voor willen waarschu-

wen! Maar uiteraard is ook onze 

“oudere jeugd” (66 tot 99jaar) van harte 

welkom, om altijd bij te leren ☺. 

Wij nodigen al onze wijkbewoners uit voor onze jaarlijkse BIN-infoavond op DINSDAG 10 MEI 2022. Door de sa-
menwerking met BIN Molenheike-De Vennen en de hinder naar aanleiding van de werken in de Kammenstraat zal 
deze editie van onze BIN-infoavond dit jaar doorgaan in het Natuurvriendenhuis in de Oude Baan (locatie: zaal 
“De Nieuwe Berk”, Oude Baan 110 te Essen.  - deuren openen om 19u00, start om 19u30 stipt - we trachten de 
voordrachten tegen 21u30 af te sluiten) 

Jullie wonen allen in een BIN-Zone, waarbij BIN Kammenstraat & BIN Molenheike-De Vennen weer de handen in 
elkaar slaan om gezamenlijk deze informatieavond te organiseren. Welkom. 

Druk “1” na de oproep! 

NIEUWSBRIEF  28-04-2022 

INFO-AVOND   BIN-KAMMENSTRAAT & OMGEVING 

Kammenstraat - Hondsberg - Hemelrijkweg - Lazaret - Schuurblok - Kloosterstraat - Grensstraat - Handelsstraat 
Hemelrijklaan - Statievelden - Schepen Veraartstraat - Hradistkostraat - Witzenbergstraat - Essen-oldenburgstraat 

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29   (zie ook: www.binkammenstraat.be ) 

Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433 (GKCC BEBB)  

Deze nieuwsbrief wordt gebust op 1.300 adressen, vrijwilligers om te helpen mogen zich melden. 

Deze editie wordt, zoals voorgaande jaren, ingeleid door onze burgemeester 

Gaston Van Tichelt. 

Verzekeringen Kuyps en Marco van Trailstone zullen meer duiding geven 

over de elektrische steps en het veilig vastklikken van een hond in een wagen. 

Hierop aansluitend zal Johan Broos u meer vertellen over de veiligheid en ge-

varen bij het opladen van elektrische fietsen, auto’s en steps. Verder zal de 

Politie uit onze zone een toelichting geven over de wetgeving betreft de fiet-

sen, steps en cameratoezicht. 

Tenslotte zal hoofdinspecteur Bart Huybrechts een “hot item” CYBERCRIMI-

NALITEIT komen toelichten en nog belangrijker tips geven om te voorkomen 

dat men hier slachtoffer van wordt. 

U merkt het, het zal een interessante en boeiende avond worden. 

Op INFO-vergaderingen werd veiligheid (algemeen), een belang-

rijk aandachtspunt. Maar de laatste tijd verplaatst de criminali-

teit zich vooral naar Internet-fraude. Ook hier willen wij als BIN 

(Buurt-INFORMATIE-Netwerk) mee met de tijd om jullie zoveel 

mogelijk te informeren en te waarschuwen voor de gevaren 

hiervan. 

LIDGELDEN 2022-2023 

• Bij het hernieuwen van uw BIN-

lidmaatschap betaalt een be-

staand lid slechts € 5,00. 

• Nog geen lid, maar u wenst ook 

lid te worden, dan betaalt u het 

eerste jaar € 10,00 voor uw eer-

ste inschrijving. 

 

Welkom in ons  

buurtinformatienetwerk 



OEPS… IK KRIJG EEN BIN-OPROEP, WAT NU? 

Gelieve na het beluisteren van een telefonisch BIN-

bericht ALTIJD op TOETS nr.1 te druk-

ken, anders wordt U 10 minuten later nog eens opge-
beld en lopen de telefoonkosten voor onze BIN erg 
hoog op. Iedere oproep kost de BIN meer dan €100,00, 
terwijl dit eigenlijk maar de helft zou mogen zijn. Daar-
om ook dat wij de doorschakeling naar een tweede tele-
foontoestel in de toekomst niet meer gaan activeren.  

TIP. Zet het BIN-oproepnummer 0032 477 77 77 55 in 
het geheugen van je GSM of vast toestel! Opgelet 
nieuw nummer. 

Wij hopen u te ontmoeten op 10 mei 

omstreeks 19u00. Tot dan. 

Indien U niet aanwezig kan zijn op de informatie-
avond, dan kan U eventueel ook het lidgeld recht-
streeks storten op het BIN-rekeningnummer: BE79 
7795 9630 7433 of U kan dit afgeven bij één van onze 
bestuursleden (zie onderaan brief). 

Wij vragen een correct e-mailadres op te geven. Dit is 
voor ons kostenbesparend, maar ook tijdbesparend. 
Want alle niet-verzonden, maar geprinte brieven, 
moeten wij, als vrijwilligers, ook nog eens ronddra-
gen. Deze nieuwsbrief  heeft een oplage van  onge-
veer 1.400 adressen. 

VERGEET ZEKER NIET UW NAAM en ADRES TE VER-
MELDEN, anders wordt het moeilijker. Wenst U meer 
info aangaande onze BIN-werking, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met onze BIN-coördinator Adri 
Jongeneelen, via 0475 74 50 37, 03 667 66 54 of mai-
len naar coordinator@binkammenstraat.be. 

“SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER VEILIGHEID”  

BIN-werking is niet alleen beperkt tot enkel woninginbraken, maar ook tegen auto-

inbraken, brandstichtingen, gauwdiefstallen, vals geld, fietsdiefstallen (fietsmarkeringen), 

internetfraude, phishing, valse berichten, computerhackers. 

Grote woninginbraken (voornamelijk door buitenlandse groepen) zijn gelukkig drastisch 

gedaald, mede ook door de BIN’s , (arrestaties door tips of ontmoedigen om in te breken in 

een “ALERTE BIN-ZONE”). Maar we mogen niet verslappen, want ook de kleine criminaliteit 

moet aangepakt worden. Door een sterke betrokkenheid van de Politiediensten en uitzonderlijk doorgedreven inzet, om de 

bevolking toch enigszins gerust te stellen, worden er ook geregeld anonieme wagens ingezet. 

Ieder BIN-Lid fungeert als extra paar oren en ogen, die de Politie kunnen tippen, indien er zich een verdachte situatie voor-

doet. Dit kan inbraken sterk doen verminderen, vooral wanneer dit snel wordt doorgegeven. Daarom zetten wij nu sterk in op 

het gebruik van “Sociale Media, WhatsApp”. 

Uw BIN-bestuur: 

A3 (Adri) Jongeneelen, Kammenstr. 42,  coordinator@binkammenstraat.be  

Werner van Peer,   Kammenstr. 50,  co-coordinator@binkammenstraat.be 

Johan Broos,   Hondsberg  22,  webbeheerder@binkammenstraat.be  

Onze BIN’s zijn ondertussen al jaren actief, om woninginbraken in onze zone zoveel mogelijk te beperken of liefst te voorko-

men, door o.a.  jullie geregeld tips te geven om jullie huizen beter te beschermen en jullie zoveel mogelijk ALERT te houden en 

“VERDACHTE SITUATIES” te laten melden aan de Politie. 

Een BIN WERKT en hoe méér Leden, hoe effectiever! Iedere ontmoedigde of voorkomen inbraak is zinvol geweest en heeft 

menselijk leed vermeden.  

Helaas kan je dit (positieve) aantal moeilijk bewijzen. De belangrijkste reden van bestaan voor een BIN, is nog altijd het ZO-

VEEL MOGELIJK VOORKOMEN van criminaliteit en de bewoners sensibiliseren en informeren hoe je hierin kan slagen.      

Zet 10 mei dus zeker in je agenda en kom massaal naar deze gratis voorstelling en wapen je informatief voor de toekomst. Je 

krijgt van ons ook nog eens 2 gratis drankjes (2 leden/gezin)  Bij deze is uw BIN-lidgeld al terugverdiend. 

Deelnemen aan facebook of aan een WhatsApp-groep kost geen geld, geen moeite en werkt erg 

snel en effectief. Het brengt een “wijk” ook sociaal bij elkaar (met z’n allen, tégen de misdaad!) 

Om nog meer “SLAGKRACHT” te creëren, zoeken wij nog een aantal gemotiveerde bewoners met 

“kennis van zaken”, die ons hierin willen bijstaan. 
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