
 

nodigt uit, 

      

Wist je dat er in ons land meer dan 200 keer per dag wordt ingebroken in een woning? De 

maatschappelijke kost is torenhoog:  jaarlijks betalen we met z’n allen meer dan 400 miljoen euro… 

Hoog tijd dat we hier samen iets aan doen! 

Op 11 december 2014 werken wij alvast mee aan een actiedag waarop we de strijd aanbinden tegen 

woninginbraken. 1 dag geen woninginbraken in België en Nederland:  

11-12-‘14: 1 dag niet 

Hoe kunnen we dit doel bereiken? Enkel en alleen met jouw hulp. Ga mee aan de slag om jouw buurt 

veiliger te maken en dieven een halt toe te roepen. Zet inbraakpreventie samen met ons een hele 

dag lang extra in de kijker. 

Een kleine inspanning levert een maximaal effect!  

Het BIN LIEZEBOS organiseert in deze optiek een 

Op 11 december organiseert ons BIN LIEZEBOS een wandel door de wijk (+/- 1h) samen met de 

wijkagent en de gemotiveerde buurtbewoners. 

 Wij kijken dan naar rond waar er zich situaties voordoen aan woningen of woonomgeving die 

uitnodigen tot insluiping van inbrekers ( beplantingen, vluchtwegen, openstaande garagepoorten, 

opklimbare platte daken, losse voorwerpen zoals ladders, gereedschap … die in het rond slingeren , 

struiken, planten en schuttingen die het zicht belemmeren op de woning e.d.) 

Indien er dergelijke situaties vastgesteld word , wordt een “voetsporen formulier” in de brievenbus 

gestopt met een korte omschrijving van de aangetroffen situatie.  

Het vertrek is voorzien aan de bibliotheek in Schiplaken om 14h 

Na deze actie is er een bijeenkomst voorzien binnen de HABOBIB  bibliotheek van Schiplaken  waar, 

bij een warme kop koffie en een lekkere koffiekoek,  de inbraakadviseur van de politie uitleg geeft 

over de beveiligingsaspecten van een woning, om inbraken te vermijden of insluipingen in ieder geval 

te bemoeilijken. 

U kan daar ook al uw vragen en opmerkingen  voorleggen aan de adviseur en de wijkagenten. 

De coördinator van het BIN LIEZEBOS zal ook een korte uiteenzetting geven over het aspect van een 

BUURT INFORMATIE NETWERK en de statistieken van voorvallen van 2014 binnen het BIN LIEZEBOS 

voorstellen en vergelijken met 2013. UW DEELNAME ZOU ZEER OP PRIJS GESTELD WORDEN 

Indien de weergoden niet meewillen zal de buitenwandeling vervangen worden door een digitale 

versie ervan in de lokalen van de BIB 

Om één en ander goed te organiseren zou het makkelijk zijn uw deelname aan de voetsporenactie 

aan  deze actie te bevestigen via email (binlievekensbossen@gmail.com) of een sms of belletje 

naar de BIN FOON 0468 13 71 59. Alvast bedankt 

mailto:binlievekensbossen@gmail.com


 

 

dit had een schoenafdruk 

van een insluiper kunnen 

zijn 

Indien jij op één of andere manier wil meewerken aan ‘1 dag niet’, of wil U zich aansluiten aan het 

Buurt Informatie Netwerk  BIN LIEZEBOS contacteer  dan de  

BIN Coördinator Felix Devreese 

 binlievekensbossen@gmail.com  

www.bloggen.be/binlievekensbossen - www.facebook.com/groups/binliezebos 

#binlievekensbos 

BINPHOON 0468 13 71 59 

Wat kan JIJ doen om diefstallen in woningen de wereld uit te helpen? 

 

Deze actie vindt plaats in samenwerking met de federale, provinciale en lokale overheden! 

 

 

DEEL DEZE INFORMATIE  MET VRIENDEN OF BUREN, IEDEREEN IS WELKOM  

Felix
binlogo
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