VEILIGHEID IN ONZE REGIO – U KAN NU
GRATIS LID WORDEN VAN HET BIN –
ZUIDPAJOT.

Meer info via :

http://www.binzuidpajot.be/cm/

Een stukje sociale controle in uw buurt kan veel voorkomen.



Elke (meerderjarige) inwoner binnen de omschrijving van het BIN kan
BIN worden.

GRATIS lid van het

Dus zou u geinteresseerd te zijn om lid van het BIN te worden ofwel hebt u vragen, kan u een mail
naar info@binzuidpajot.be sturen.

Waarom een BIN in zuid sector (Herne-Bever-Galmaarden) ?
Na advies van een lid van de centrale diensten van de Federale Politie en rekening houdende met het
lage criminaliteitsniveau behalve in het gebied rond de taalgrens van Kokejane tot Galmaarden,
hadden wij, op basis van een totaal privé en persoonlijk initiatief, het idee om een BIN
(Buurtinformatienetwerk) te starten.
Daarom hadden wij contact met onze PZ Pajotteland opgenomen.
Tijdens een eerste vergadering met Korpschef lokale politie Pajottenland Marc Hellinckx en
Commissaris lokale politie Dir Ops Serge Roelens werd uitgelegd dat de vaststellingen na onderzoek
waren dat de daders via spoorwegbermen de vlucht namen. Permanente observatie is praktisch
onmogelijk en in dit opzicht zijn er mensen nodig die aan PZ Pajotteland informatie kunnen bezorgen
omtrent bijvoorbeeld kleine wegen die als vluchtweg gebruikt zouden kunnen worden.
Die informatie bereikt wel de PZ Pajotteland, maar meestal enkele dagen te laat. De informatie die de
PZ Pajotteland zou kunnen bereiken via een BIN zou dit wat eenvoudiger kunnen maken.
Als we een BIN zouden oprichten, zou dit de volledige zuid-sector moeten omvatten (BeverGalmaarden-Herne) en niet enkel bijvoorbeeld Vollezele of Galmaarden.
Het probleem in PZ Pajotteland is dat de feiten te ver verspreid liggen om overal snel aanwezig te
kunnen zijn.

De motivatie van PZ Pajotteland om een BIN op te starten is een aanpak op een andere schaal.

Veelgestelde vragen (FAQ)


Is een BIN veilig?
Ja, een BIN is veilig en zonder enig risico. U meldt enkel zaken. U gaat niet op patrouille.



Kan ik anoniem blijven als BIN-lid?
Ja, uw naam is enkel bekend bij de politie en de BIN-coördinatoren. Uw naam wordt nergens publiek
gemaakt.



Moet ik aan mijn huis of in mijn tuin aangeven dat ik lid ben van het BIN ?
Neen, uw anonimiteit als BIN-lid is gegarandeerd. U moet dus aan uw huis niet aangeven dat u lid
bent van het BIN.



Mag ik aan mijn huis of in mijn tuin aangeven dat ik lid ben van het BIN?
Indien u aan uw venster toch een sticker wenst te kleven met vermelding dat u lid bent van het BIN
Zuid Pajottenland, dan mag u dat doen. Maar het is zeker niet verplicht.



Wat kost het mij om lid te worden van het BIN Zuid Pajottenland ?
Het lidmaatschap van het BIN is gratis. Als u de berichten doorgeeft via de gratis nummers 101, kost u
dat niets. Ook voor het ontvangen van de berichten die de politie naar de BIN-leden stuurt, hoeft u als
BIN-lid niets te betalen.



Wie staat in voor het afleveren van het bewijs van goed gedrag en zeden?
De politie staat in voor de aflevering van het bewijs van goed gedrag en zeden en bijgevolg dient u
ook voor dit document niets te betalen.

1 dag niet
Wist je dat er in België meer dan 200 woninginbraken per dag worden gepleegd? De sociale
kosten die hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk: wij betalen jaarlijks meer dan 350 miljoen
euro…
Het is hoog tijd om allemaal samen tegen dit fenomeen op te treden!
Op 27 oktober 2017 zal de actiedag ‘1 dag niet’ plaatsvinden. Op deze dag zullen wij
woningdiefstallen bestrijden. 1 dag zonder inbraken in België en in Nederland.
Hoe deze doelstelling bereiken? Alleen met uw hulp. Doe iets om van uw woning, straat en wijk
een veilige plek te maken en dieven een halt toe te roepen. Help ons om gedurende een
volledige dag de preventie van woninginbraken onder de aandacht te brengen!
Sinds 2008 blijft het aantal woninginbraken stijgen om in 2013 zelfs 75.000 feiten te bereiken,
hetgeen meer dan 200 inbraken per dag vertegenwoordigt. De sociale kosten die hieraan
verbonden zijn, zijn aanzienlijk: wij betalen jaarlijks meer dan 350 miljoen euro… Wij hebben dus
een slimme en gezamenlijke aanpak nodig, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende
schakels van de veiligheidsketen. Preventie vormt ongetwijfeld één van de belangrijkste van deze
schakels!

Het is hoog tijd om allemaal samen tegen dit fenomeen op te treden!
Daarom zal op 27 oktober 2017 de vierde Belgische actiedag «1 dag niet» plaatsvinden. Deze
actie vond in 2013 voor het eerst plaats in Nederland, en was een echt succes. Wij – een groep
enthousiaste burgers en professionals uit de vier uithoeken van België – verenigen onze krachten
om deze preventieboodschap te verspreiden.
De actiedag biedt elke inwoner – u dus – een platform om na te denken en een initiatief te nemen
om van uw woning, straat en wijk een veilige plek te maken. Wat kunt u doen? ‘1 dag niet’
moedigt uw lokale initiatieven aan, want de som van kleine lokale acties vormt een sterk geheel.
Maak samen met ons, maar vooral met uw gezin, buren, vrienden, vereniging of school, van deze
dag een echt succes. Samen kunnen wij het aantal inbraken verminderen en een dag zonder
inbraken kennen.
1. Preventietips
a. Diefstalpreventie adviseur
 De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning te beveiligen. Het gaat om
een politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor
diefstalpreventie.
 Hij komt gratis op huisbezoek en bekijkt samen met u uw woning. Hij geeft u
tips over de te nemen maatregelen.
b. Sociale maatregelen
 Een goed contact met de buren en een gezonde vorm van sociale controle is
nog altijd de beste preventie tegen inbraak. In buurten waar mensen elkaar
niet kennen, kunnen inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag
slaan.
 Het tegendeel is waar in buurten met goede sociale contacten. Daar houden
de buren voor mekaar een oogje in het zeil. Een waakzame buur is er dus
twee waard!
c. Organisatorische maatregelen
 Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De beste sloten zullen
niet helpen tegen inbraak als je ze niet gebruikt of als je tegelijkertijd een
raam laat openstaan. Veilig leefgewoonten kosten weinig of niets en hebben
toch een enorm effect in het buiten houden van ongewenste gasten. Deze
maatregelen zijn zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd gezien worden.
1. Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen en noteer
de serienummers. Hou de facturen bij. Noteer bij de aankoop de
referenties en maak een foto. Op die manier kan de politie uw
goederen gemakkelijker aan u teruggeven wanneer ze teruggevonden
worden.
2. Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van iedereen
rondslingeren.
3. Zet de kartonnen verpakking van uw nieuwe toestellen niet voor de
deur, anders zien inbrekers al snel wat ze bij u kunnen stelen.
4. Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als u maar voor even
afwezig bent. Laat uw ramen niet op kiepstand staan.
5. Geef uw woning bewoonde indruk wanneer u met vakantie
vertrekt: vraag aan een buur of familielid om de brievenbus leeg te
maken, het gras te maaien, de rolluiken op en af te laten, …
6. Meld ieder verdacht element in uw straat of bij uw buren aan de
politie.
d. Bouwkundige maatregelen
 Heel belangrijk is dat alle ‘zwakke’ plekken van je woning goed beveiligd zijn.
Als een inbreker toch jouw woning uitkiest, is het zaak om hem zo lang
mogelijk buiten te houden. Uit onderzoek weten we dat een inbreker het na
gemiddeld 3 minuten opgeeft. Al je bereikbare gevelopeningen – deuren,

(schuif)ramen, garage en kelderopeningen – moeten daarom goed
beschermd worden.
Bijvoorbeeld :


Versterk uw deur met een veiligheidscilinder, een rozet,
extra sloten, …
 Plaats vergrendelbare raamkrukken op uw ramen,
 Laat veiligheidsglas plaatsen (gelaagd glas)
 Plaats rolluiken
 …
e. Elektronisch maatregelen
 Elektronische beveiliging is zeker in woningen met een hoger inbraakrisico
een belangrijke aanvulling op de voorgaande maatregelen. Het plaatsen van
een elektronisch veiligheidssysteem is alleen maar interessant als de woning
al correct beveiligd is. Naast een afschrikkend effect heeft het alarmsysteem
vooral als doel een inbraak of poging tot te detecteren, en de bewoners,
omwonenden en de politie rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren. Dit
systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar kan hem wel afschrikken.
f. Registratie
 Het merken en registreren van waardevolle zaken is een belangrijk onderdeel
van de voorzorgsmaatregelen die je kan nemen tegen inbraak. Politiewerk,
maar evenzeer de afhandeling door de verzekering, zijn ermee gebaat dat de
gestolen goederen zo goed mogelijk worden beschreven.

27-10-’17 : 1 dag niet!
Hoe deze doelstelling bereiken? Alleen met uw hulp. Doe iets om van uw woning, straat en wijk
een veilige plek te maken en dieven een halt toe te roepen. Help ons om gedurende een
volledige dag de preventie van woninginbraken onder de aandacht te brengen!

Dus zou u geinteresseerd te zijn om
GRATIS lid van het BIN te worden
ofwel hebt u vragen, kan u een mail
naar info@binzuidpajot.be sturen.
Uw BIN-coördinatoren danken u bij voorbaat.

