Hallo iedereen,
Zoals jullie weten doet ons BIN mee aan de Nationale dag voor meer misdaad preventie “ 1 DAG
NIET” op 13 november 2015, heel binnenkort dus.
Er zijn nog niet veel inschrijvingen dus effe inschrijvingen zodat onze inspanningen lonend en nuttig
zijn . Alvast bedankt
Ons BIN LIEZEBOS organiseerd drie acties waarvoor u afzonderlijk kan inschrijven:

1° BEZOEK VAN HET BIN LIEZEBOS aan het Communicatie en Interventie
Centrum (C.I.C.)voor de provincie Vlaams Brabant te Leuven
Het is heel uitzonderlijk dat men toegang krijgt tot dit centrum.
Het is dank zij onze burgemeester dat het BIN LIEZEBOS het mag bezoeken.
Jullie kunnen daar zien hoe jullie oproepen naar de noodnummers behandeld worden .
Het is de bedoeling van dit bezoek dat het een drempel verlagend effect zal hebben op
het meldgedrag van onze BIN leden naar de politie toe zodat deze laatste efficiënt
kunnen reageren op jullie oproepen.
Het Centrum is zó ingericht dat zij, in dezelfde ruimte, aan Call-Taking van de
NOODOPROEPEN én aan de Dispatching van de Lokale en Federale Politiediensten doen.
Voor de (digitale) Communicatie wordt er gewerkt met het A.S.T.R.I.D.-netwerk.
Het C.I.C. verleent deze steun zowel aan de Federale als aan de Lokale Politie. Zij is een
Provinciale schakel voor de Geïntegreerde Politie in België.
Ik heb het persoonlijk al bezocht . Men ziet ook hoe de politiediensten de meest moderne
technieken gebruiken om een snelle interventie mogelijk te maken .Zeker een echte
aanrader.
LET WEL OP de plaatsen zijn beperkt . dus als jullie hieraan willen deelnemen stuur mij snel een email (binlievekensbossen@gmail.com)of sms naar BINFOON 0468 13 71 59

2° 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.
Ook hiervoor moet een minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn

3° Info namiddag en ook een info avondsessie met preventie tips en
informatie in funktie van de calamiteiten die zich voorgedaan hebben tijdens
dit jaar :



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:

Aan Ieder van die initiatieven kan afzonderlijk deelgenomen worden. De namiddag
sessie sluit aan bij de voettocht , dus de deelnemers aan de voettocht komen dan
gewoon naar de BIB in schiplaken na de rondgang.
Op algemene aanvraag is er nu ook een avond infosessie georganiseerd .
Plaats van het gebeuren:
op vrijdag 13 november:
CIC bezoek: vertrek om 12h30 aan de HaboBIB in schiplaken
om 13h aan het kruispunt zevenbunderstraat en de Goorstraat

Voetsporen actie : vertrek

Info namiddag begin om 14h tot ongeveer 16h30 in de vergaderzaal van HaboBib
Schiplaken
Op donderdag 12 november:
Info avondsessie begint op donderdag 12/11/2011.
In het Cultuurhuis 'Oude Pastorie'
Ravesteinstraat 22
3191 Boortmeerbeek (HEVER)
Start 19h30 tot 21h00 in de Rubenszaal van het cultuurhuis

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 )

