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SAMEN zorgen voor een veilige buurt

Gepleegde feiten : 1 effectieve diefstal
en 3 pogingen in april
Overzicht diefstallen per straat:
Beervelde-Dorp 1
Denen
Rechtstraat
1
Tomboslaan

1
1

Er waren 3 inbraken in een privéwoning en 1 bij een gebouw
voor recreatie & cultuur.
Volgende goederen werden gestolen:
1 x ring
1 x onbekend voorwerp
Werkwijze van de inbraken/diefstallen:
Bij 1 inbraak was de plaats van de inbraak slecht verlichting. Er
werd 1 keer ingebroken tijdens de afwezigheid van de bewoners.
Onderstaande hindernissen werden overwonnen om in te breken: 1 x via een deur of poort, 1 x door een slot en/of grendel
te forceren , 1 x langs een schuifraam. Er werd 1 x langs de zijkant en 1 x langs de voorkant van het gebouw ingebroken.
De dader(s) verschaften zich toegang door 1 keer een hindernis
door te knippen/snijden en 2 maal door plooien en/of openbreken.

Veilig Surfen: Tools om uw kennis en uw veiligheid te vergroten
Er worden steeds meer cyberaanvallen gepleegd op particulieren en bedrijven om gegevens te stelen of bedrijven lam te
leggen. We willen u aansporen om tools en tips te ontdekken
waarmee u uw kennis en veiligheid kunt vergroten, zowel privé
als professioneel. Kijk snel naar de website Cybersimpel.be om
uw kennis over online veiligheid te testen en voor praktische
tips die we dadelijk op onze pc, smartphone of tablet kunnen
toepassen om ze beter te beveiligen.

Verhuis politiediensten - rechtzetting
De politie nam op 27 april haar intrek in het nieuwe
politiehuis.
Door foutieve informatie van de telecomprovider is
er in de laatste BIN-krant een verkeerd telefoonnummer opgenomen voor het nieuwe politehuis.
Het juiste centrale telefoonnummer van onze politie is 09 310 33 00. Onze excuses hiervoor.

Preventie
Voor gratis advies aan huis (of een voordracht)
over de beveiliging van uw woning door
een adviseur van onze lokale politie: mail naar
diefstalpreventie@pz5416.be

https://www.cybersimpel.be/nl

preventietips :
www.binlo.be

Bijdrage en inschrijving van bestaande BIN-leden en
mogelijkheid aan alle inwoners om aan te sluiten

www.besafe.be
www.veiligewoning.be

De vorige bijdrage uit 2014 is bijna opgebruikt en daarom vragen we een
nieuwe inschrijving en betaling van de bijdrage (€ 5 per tel/gsm-nummer).
Vul het bijgevoegde inschrijvingsformulier in en bezorg het aan uw BINcoördinator of mail uw gegevens naar binlo@telenet.be
De bijdrage kan u cash betalen of overschrijven.
Vergeet niet uw mailadres in te vullen voor een efficiënte communicatie.

Verantwoordelijke uitgever:
Ivan Buyle
BIN-coördinator VaarlaarsLieskensakker
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi

SCHRIJF U NU IN !!! en MAAK RECLAME voor BIN bij familie,
vrienden, buren, ….

binlo@telenet.be
www.binlo.be
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BIN-Communicatie
Informatie-uitwisseling staat centraal in het buurtinformatienetwerk. Het gaat hier om berichtgeving van politie naar burgers en melding van burgers aan de politie.
BLIJF ALERT!
Meldingen door burgers
BEL onmiddellijk naar 101
Een goede communicatie vanwege de burgers kan bijdragen tot:





een tijdige en efficiënte detectie van dreigingen of onveilige situaties;

bij verdachte handelingen, personen
of voertuigen!

een efficiënt optreden van de politie;
bijzonder adequate preventie.

Een BIN stimuleert daarom burgers om abnormale feiten, gedragingen, personen, … onmiddellijk te melden aan de

politie, die de taak heeft om hierop te reageren. De lokale politie is het permanente aanspreek - en meldingspunt. Dit
‘meldingsgedrag’ kan door iedere deelnemer van het BIN gebeuren.
Wijkbewoners zijn door hun kennis van de buurt en betrokkenheid goed geplaatst om vaststellingen te melden aan
de politie. Het is belangrijk dat de burger een objectief verslaguitbrengt bij de politie, zonder verdere interpretatie.
De politie zal dit verslag beoordelen op een professionele manier en eventueel de nodige bijkomende stappen
zetten. De politie kijkt of de gemelde vaststelling betrekking heeft op verdachte of niet-verdachte feiten, personen,
gedragingen of voertuigen. De melder krijgt nadien feedback als het onderzoek dat toelaat.
De lokale politie informeert ook het BIN over de manieren en de momenten waarop de politie best verwittigd wordt,
net als de soorten informatie die nuttig kunnen zijn voor de politie. De politie is zodanig georganiseerd dat meldingen op een efficiënte manier beantwoord kunnen worden. Goed meldingsgedrag is belangrijk, zowel op preventief
als op repressief vlak.

Door de contacten tussen de leden van het buurtinformatienetwerk en de politie ontstaat er een spontane en goede
informatiestroom, waardoor de politie weet wat er leeft. De kwaliteit van de meldingen aan de politie zal zo na verloop van tijd zelfs verbeteren.
In sommige gevallen kan de coördinator als tussenpersoon dienen van de communicatie. De meest efficiënte manier
van werken is echter een rechtstreekse melding aan de politiediensten.
Berichten van de politie
De politie zal relevante info op een gestructureerde wijze doorgeven aan de burgers. De berichten vragen om voorkomend gedrag, waakzaamheid en opmerkzaamheid. Op die manier kunnen zij bijdragen tot een veiligere buurt.
Wanneer verstuurt de politie een bericht naar de burgers:






Als aangenomen kan worden dat er een bedreiging bestaat;

Als men kan spreken van een 'fenomeen' met 'voorspelbare' handelingen;
Als preventie kan worden opgetreden door de burgers;
Als informatie kan verzameld worden.

Het geheim van het onderzoek moet echter steeds gevrijwaard blijven. Om die reden is het mogelijk dat de politie in
bepaalde zaken geen bericht verstuurt naar de burgers.
De lokale politie heeft een model opgemaakt op basis waarvan zij kan beslissen of bepaalde informatie nuttig kan
zijn voor het BIN. Het is nuttig om hierbij rekening te houden met de inhoud van de feiten, het tijdstip van de melding, het slachtofferschap, de dreiging, de prioriteiten op lokaal en federaal niveau, … Voor de beoordeling van de
inhoud zal de politie in een aantal gevallen een beroep doen op de gerechtelijke instanties (parket). De berichtgeving wordt altijd getoetst aan de geldende wetgevende bepalingen, zoals de wet op de privacy.
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(vervolg artikel BIN-communicatie)

Een bericht is nuttig voor het BIN als het een verhoging van het veiligheidsgevoel van de burger teweeg brengt. De
politie kan soms goede resultaten boeken dankzij de feedback die komt als reactie op de verstuurde berichten. Een
goede beoordeling vergt (boven)lokaal overleg en ervaring.
Men streeft naar 'intelligente informatie'. Dat betekent dat het bericht:






op het juiste ogenblik ter beschikking wordt gesteld (actualiteitswaarde);
naar de juiste mensen wordt gestuurd (welke BIN(s));
resultaatgericht is (men kan op basis van het bericht preventief en alert reageren);
voorzien is van preventief advies (bv. bij vals geld, tips meegeven hoe de valse briefjes te herkennen).

Als leidraad voor het opmaken van een BIN-bericht kan de politie een standaardformulier gebruiken. Dat maakt het

intikken of inspreken van het bericht gemakkelijker en maakt het in het geval van een telefonisch bericht mogelijk
om een geschreven versie van het bericht te behouden.
Enkele concrete voorbeelden van berichten: gebruik van valse cheques of vals geld, waarschuwingen over verkenningstechnieken (zoals valse inspecteurs van nutsbedrijven), informatie over kraak van cilindersloten of gaatjes
boren, …

welk fietsslot kiezen?

Vervolg van preventietips uit vorige BIN-krant

Losse fietssloten
Losse fietssloten bestaan in allerlei vormen: beugelsloten, kettingsloten en kabelsloten. Openen en sluiten met sleutel
of cijfercode. Zorg ervoor dat u het slot altijd zo bevestigt dat het zowel het frame, het voorwiel en het vaste object (bv.
fietsenrek) insluit.

 Beugelslot

 Kettingslot

 Kabelslot

Een beugelslot (ook wel 'U-slot' genoemd) is veruit het beste fietsslot.
Een beugelslot is vervaardigd uit roestvrij, gehard staal met een omhulsel van vervangbaar vinyl om schade aan het lakwerk te voorkomen.
Het belet dat het wiel ronddraait en biedt tevens de mogelijkheid om
uw fiets aan een vast voorwerp te verankeren. Bestand tegen klophamer en betonschaar. Er is een brede keuze.

Een kettingslot bestaat uit schakels van gehard, roestvrij staal die weerstand bieden aan hamer en betonschaar. Niet zo gebruiksvriendelijk.
Sluiting met een hangslot of een speciaal "discusslot". Biedt een goede
bescherming.

Verkrijgbaar in een eenvoudige uitvoering of in zwaarder materiaal. Een
eenvoudige uitvoering (bv. het oprolbaar krulkabelslot) is goedkoop
maar biedt slechts een geringe bescherming. De zwaardere uitvoeringen in gehard staal bieden meer weerstand tegen een zware betonschaar.

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en materialen. Cijfersloten
zijn over het algemeen niet aan te raden. Ze kunnen eventueel als extra
slot gebruikt worden.

 Cijfersloten

