
Beste inwoner van Braken, 
 

Onlangs las ik in een Nederlandse krant 
het relaas van een regio die wekenlang 
geteisterd werd door een golf van wo-
ninginbraken, wat mij spontaan deed te-
rugdenken aan de periode tussen oktober 
2009 en maart 2010, toen wij hier in Bra-
ken geconfronteerd werden met een on-
ophoudende reeks van inbraken, soms 
wel drie à vier per week. 
Sinds de oprichting van ons Buurt-
Informatie-Netwerk (BIN) mogen we ons 
gelukkig prijzen dat het aantal inbraken 
in onze buurt fel is afgenomen, bijna her-
leid tot nul. Volgens ons is dat in niet 
geringe mate te danken aan jullie enthou-
siasme om aan te sluiten bij onze BIN 
Braken, met als gevolg dat op vele plaat-
sen BIN-stickers verschenen op ramen, 
deuren en brievenbussen. Bovendien 
plaatste de gemeente op alle invalswegen  
ontradende BIN-borden. 
Laten we vooral waakzaam blijven  en 
preventief al het mogelijke doen om zo 
weinig mogelijk aantrekkelijk te zijn 
voor dieven.  
Onze politiediensten engageren zich 
trouwens om bij elke (poging tot) inbraak 
op te treden. Vanuit onze contacten met 
Zundert (zie de borden ‘Attentie Buurt-
preventie’) weten wij dat de Nederlandse 
politie ’s avonds en ’s nachts enkel ter 
plekke komt als er ernstige materiële 
schade is of lichamelijke schade. Onze 
politie van de zone Grens vindt elk voor-
val belangrijk genoeg om ter plaatse af te 
stappen, gelukkig! Breng de Politie ook 
gerust op de hoogte van verdachte gedra-
gingen van onbekende individuen in on-
ze buurt, onze agenten laten uw oproep 
niet onbeantwoord.  
Tot slot, gratis en zonder enige verplich-
ting komen zij bij u aan huis om advies 

te geven omtrent de beveiliging van uw 
huis, waarbij zij u kunnen wijzen op de 
zwakke punten. 
En daarom is al wat hier volgt belang-
rijk voor u als inwoner van Braken! Uw 
BIN-lidmaatschap is onze sterkte! 
 

 

Namens het BIN-bestuur, 
Staf Van Riel, coördinator 

Samen voor een veilig Braken! 
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Onze BIN BRAKEN  
omvat volgende straten: 
 
• Bredabaan  

• Braken 

• Berkendreef 

• Loenhoutsesteenweg 

• Polderstraat 

• Tereik  

• Willaart 

• Wachelbergen 

• Wijngaardsveld 

NIEUWSBRIEF 

Leden Bin-bestuur 
 
 
 
Staf Van Riel  Coördinator 
Bredabaan 173 
 
Luc Pacquée   Co-coördinator 
Bredabaan 24 
 
Stan Peeters   Financiën 
Tereik 53 
 
Marcel Joosen  Co-Financiën 
Bredabaan 197 
 
Ronny Diels   Informatica 
(website) 
Bredabaan 171 
 
Sven Vleugels  Informatica  
(BIN-foon ) 
Wachelbergen 100 
 

Kristof Weyns  
Willaart 12 
 
 

Fine Jacobs 
Wijngaardsveld 5 
 

 

Algemene leden 
vergadering 

2016 

 

Algemene leden-
vergadering op za-
terdag 04 juni a.s. 

tussen 18.00 en 
20.30 uur in Basis-
school ’t Kantoor 

(Berkendreef) 
 

GRATIS 

Fietsmarkering met 
sticker!! 
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Graag nodigen we iedereen uit op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners die tot het gebied van BIN Bra-
ken behoren, zowel leden als niet-leden. Momenteel zijn 260 huizen/
appartementen bij onze BIN aangesloten maar het is onze droom dat alle 400 
een BIN-sticker zouden dragen. 
Graag zien we jullie dus naar onze Algemene Ledenvergadering komen ofwel 
om uw lidmaatschap te vernieuwen ofwel om voor de eerste keer aan te slui-
ten. Traditioneel houden wij een walk-in, zodat u komt en gaat wanneer u 
zelf wil. 
Basisschool ’t Kantoor is net zoals vorig jaar weer bereid om haar tenten aan 
de Berkendreef ter beschikking te stellen, waarvoor onze dank. 
Heb je een nieuwe fiets aangekocht of ben je erg gehecht aan je goeie, oude 
fiets, laat hem dan deze avond ter plaatse markeren met een sticker door de 
politie, het is in een wip gebeurd. 
 

Als bestuur geven wij de voorkeur aan het persoonlijk contact en daarom 
zien wij jullie graag die avond ter plekke je lidmaatschap komen vernieu-
wen of gewoon lid worden. Je treft er ongetwijfeld enkele buren en op kos-
ten van de BIN kan je bij een drankje een babbeltje slaan over de gang 
van zaken in onze buurt. Zoals steeds krijgen de eerste 100 inschrijvers 
een waardevol en nuttig cadeau.  

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 04 juni 
tussen 18.00 en 20.30 uur in Basisschool ‘t Kantoor  

Lidmaatschap: concreet  

Voor de huidige leden: 
• Kom liefst op zaterdag 04 juni 2016 tussen 18.00 en 20.30 uur ter  

plaatse inschrijven. Mocht je verhinderd zijn, stort dan je lidgeld van 5 
EUR op bankrekeningnummer BE71001613058769 ten name van BIN 
Braken. Vermeld in de mededeling: naam/voornaam/straat/ huisnum-
mer/telefoonnummer/mailadres 

• Mocht je mailadres ongewijzigd zijn, dan hoef je dat niet op te geven. 
Via je mailadres ontvang je onze Nieuwsflashes. 

Speciaal voor onze huidige leden: u bespaart ons heel wat tijd als u op zater-
dag 4 juni a.s. in de school langs komt om uw lidmaatschap te vernieuwen 
of wanneer u, indien belet, ten laatste op 20 juni uw lidgeld overschrijft. 
Dan hoeven wij achteraf niet meer langs de deuren te gaan. Dank bij voor-
baat. 
 

Voor nieuwe leden: 

• Breng je identiteitskaart mee voor de juiste gegevens 

• Geef je mailadres en telefoonnummer door 

• Betaal 5 EUR lidgeld 

• Ben je verhinderd en wil je toch lid worden, dan sluit je aan via overschrij-
ving zoals de huidige leden (zie hierboven) 
 

Door lid te worden, draag je bij tot het verhogen van het algemeen veiligheids-
gevoel, je bevordert de sociale controle en je werkt mee aan preventie en 
waakzaamheid. 
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 Info voor nieuwe leden  

Welke service biedt onze BIN voor je 5 EUR? 

• Geregeld krijg je in je mailbox BIN-flashes vanwege politie of over-
heid i.v.m. veiligheid 

• Tweemaal per jaar sturen wij je een Nieuwsbrief 
• BIN-oproepen: indien er  een geval van heterdaad is of indien er  

verdachte personen/gedragingen zijn gesignaleerd in onze BIN-regio, 
kan de Politie beslissen om de BIN op te starten. Binnen de kortste 
tijd ontvangen alle Bin-leden een telefoon met de bewuste boodschap 
en de vraag om lichten aan te steken. De kosten van deze oproepen 
worden betaald door de BIN. 

• Belangrijk! Haak bij een BIN-oproep niet direct in maar wacht tot 
er gevraagd wordt op “toets 2” te drukken. Doe je dat niet, dan belt 
men je opnieuw op en zo jaag je ons op bijkomende kosten.  

• Je krijgt een BIN-sticker: kleef deze op een duidelijk zichtbare 
plaats aan je woning. 

• Tijdens de Algemene Ledenvergadering krijgt iedereen  een gratis 
drankje en een cadeautje aangeboden. 

Belangrijk : Wat te doen bij onraad ‘s nachts 

Vakantieplannen?? 

 

Kijken jullie al uit naar de reis die je gepland hebt in juli of augus-
tus? Aarzel niet om toezicht aan te vragen bij de Politie tijdens je 
afwezigheid. Dit aanbod is gratis. Je kan het aanvraagformulier  
downloaden van onze website www.binbraken.be . Hier vind je trou-
wens ook heel wat andere nuttige informatie. Surf er maar eens naar 
toe…. 

• Bel direct de politie: 03/620.29.29 of 101 

 

• Zeg kort waarvoor je belt (inbraak, verdacht persoon, …)en vermeld 
dat je in de BIN-zone Braken woont.  

 

• Blijf rustig binnen en steek alvast de buitenlichten aan. De politie zal 
beslissen of de ganse buurt wordt gebeld. 

 

• Belangrijk: een BIN wordt slechts opgestart in geval van HE-
TERDAAD! 

 

• Haak na een BIN-opoep niet direct in maar wacht tot er ge-
vraagd wordt om op toets  “2” te drukken. Doet u dat niet , 
dan loopt u de kans dat u nadien een herhalingsoproep krijgt.  

 

• Bij brand of gasreuk: 100, 112 of 03 6904690 



Preventie van Inbraak 

 

Wees discreet... 
 

H  Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur. 
H  Stop thuisleveringen van de bakker of de melkboer. 
H Maak geen vermelding van uw afwezigheid op uw 
antwoordapparaat en schakel indien mogelijk uw tele-
foon door naar uw gsm of een ander toestel. 
H Werk met tijdschakelaars voor de verlichting. 
H Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken-
maaien. 
H Licht vertrouwenspersonen in over de periode dat u 
afwezig bent. 
H Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en af en 
toe de rolluiken op te laten. 
H Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt. 
H Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar lie-
ver aan de binnenkant. 
H Geen meldingen via sociale media dat je met verlof 
bent. 
 

Bescherm uw goederen: 
 

H Verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen 
goederen: gsm, videomateriaal, laptop, enz. 
H Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een 
kluis of bij een bank. 
H Noteer de serienummers van waardevolle goederen. 
Nog beter neem er gewoon een foto van met je 
smartphone of fototoestel!!! Dat kost weinig moeite.  
 

De sleutels: 
 

H Sluit ramen en deuren van uw huis, garage en tuin-
huisje. 
H Sluit roosters en hekken met een kettingslot. 
H Laat sleutels niet op sloten steken. 
H Bewaar sleutels buiten het zicht. 
H Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte 
voertuigen aan een vertrouwenspersoon of neem ze mee. 
H Vermeld uw gegevens niet op sleutelhangers. 
H Doe niet-gebruikte voertuigen op slot. 
H Maak tweewielers vast met een hangslot aan een vast-
zittend voorwerp. 
H Controleer de bescherming van toegangen: ramen, 
deuren, keldergaten, koepels en dakvensters. 
H Bewaar uw ladders en tuingereedschap binnenshuis; 
laat het niet buiten rondslingeren. 
H Activeer altijd uw alarmsysteem. 
H Verwittig uw alarmcentrale wanneer u vertrekt. 
H Informeer de contactpersonen over de procedure bij 
een alarmmelding. 
 

De lokale politie: 
 

H Breng de lokale politie op de hoogte van periodes van 

langdurige afwezigheid. 
 

De verzekeringspolis "brand en diefstal": 
 

H Controleer de geldigheid van uw brand- en diefstal-
verzekering. 

CHECKLIST voor je op vakantie vertrekt. 

Brandpreventie 

 

De risicoproducten: 
 

H Vermijd het opslaan van brandbare vloeistoffen of 
bewaar deze op een veilige plaats. 
H Bewaar doeken die met brandbare producten door-
drenkt zijn in een hermetisch afgesloten recipiënt. 
H Berg spuitbussen op buiten bereik van zonlicht en uit 
de buurt van warmtebronnen. 
 

De branddetectie-installatie: 
 

H Test de branddetectoren. 
H Vervang de batterijen indien nodig. 
 

De elektrische installatie: 
 

H Schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzonde-
ring van ijskast en diepvriezer. 
H Doof alle lampen zonder tijdschakelaar. 
H Vermijd alle brandbare materialen in de nabijheid van 
deze lampen. 
 

De verwarmingsinstallatie: 
 

H Schakel uw verwarmingsinstallatie uit in de zomer. 
H Stel, bij vertrek in de winter, de temperatuur van de 

verwarming lager in. 
H Plaats alle brandbare materialen op voldoende afstand 
van warmtebronnen. 
 

De apparaten op gas, mazout of petroleum: 
 

H Sluit de toevoer van al deze apparaten af: boiler, gas-
fles, gasfornuis, enz... 
 

 

MEER INFO 

 

Voor meer informatie over inbraakpreventie, neem dan 
contact op met de lokale preventie- en/of politiedien-
sten: 03.620.29.29  
Voor meer informatie over brandgevaar, kunt u contact 
opnemen met de brandweerdienst:  03/690 19 20 


