
Programma  voor  ACTIEDAG “1DAG NIET” 2015 op 13 november 2015 

 

 BEZOEK VAN HET BIN LIEZEBOS aan het Communicatie en Interventie Centrum (C.I.C.)voor 

de provincie Vlaams Brabant te Leuven ( plaatsen beperkt; zie afzonderlijk bericht)  

 

 Voetsporen actie in de omgeving van 7 bunder-bosbeek regio en infosessie. 

Tezamen et BIN en politie gaan we samen met de bewoners door de wijk om hen attent te 
maken op de risico’s van onveilige situaties rondom de woningen en eigendommen, gevolgd 
door bijwonen van de infosessie in de BIB 

 

 Info namiddag met preventie tips en informatie over : 

 

 Statistieken van de meldingen  in het BIN LIEZEBOS YTD 2015 

 Het plaatsen van ANPR-camera’s (met automatische nummerplaatherkenning) in 

Boortmeerbeek en omgeving 

Via deze vaste ANPR-camera’s kunnen o.m.  

o inlichtingen worden ingewonnen over de verplaatsing van rondtrekkende 
dadergroepen; 

o gestolen of niet-verzekerde voertuigen worden gedetecteerd zodat de politieploegen 
gepast kunnen reageren; 

o voertuigen die gezocht worden in het kader van een gerechtelijk onderzoek opgespoord 
worden. 

Waar worden ze geplaatst in Boortmeerbeek 

 Internet- en telefoonfraude 
o Hoe die herkennen en de juiste reactie op deze frauduleuze meldingen   

 Beveiliging van uw auto tegen diefstal en inbraakbeveiliging systemen voor 
auto’s 
o Praktische tips en erkende beveiligings systemen 

 DOEN en NIET DOEN in beveiligen van woningen  
o Praktische en eenvoudige tips om uw woning en bezittingen beter te beveiligen  

Plaats van het gebeuren: 

 CIC  bezoek: vertrek om 12h30 aan de HaboBIB in schiplaken  
 Voetsporen actie : vertrek om 13h aan het kruispunt zevenbunderstraat en de Goorstraat 
 Info namiddag  begin om 14h tot ongeveer 16h30 in de vergaderzaal van HaboBib Schiplaken 

Op deze infosessie biedt het BIN u een koffie en koffiekoek aan  

Om één en ander efficiënt te organiseren vraagt het BIN u te melden (per mail 
(binlievekensbossen@gmail.com) of sms ( binfoon 0468 13 71 59) 

 


