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BINflash 
LAREN & GESTEL 

oktober 2020 

 
Gevaar of verdachte handelingen? Ziekenwagen of brandweer nodig? Bel alle hulpdiensten via het 
noodnummer 112 of via de APP112 BE. 

 

De prachtige zomer is ten einde en de dagen beginnen weer snel te korten. Helaas brengt dit ook een 
stijging van het aantal inbraken en poging tot inbraken met zich mee. Toch kunnen een aantal kleine 
aanpassingen en aandachtspunten al veel leed voorkomen: 

• Doe altijd je ramen en deuren op slot. Ook als je maar even afwezig bent. 
• Draag zorg voor je sleutels. Hang er geen labels aan zodat een eventuele vinder je adres kan 

achterhalen. 
• Laat je sleutels nooit op de binnenkant van je ramen en deuren zitten. Door het intikken van 

een raam krijgt een inbreker zo nog sneller toegang tot je woning. 
• Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is. Dit kan door de televisie of radio aan te laten 

staan en dagelijks een ander licht te laten branden. 
• Laat bij langere afwezigheid je brievenbus leegmaken en vraag familie, vrienden of buren om 

je rolluiken op en af te laten. 
• Plaats draagbare waardevolle voorwerpen (laptop, GPS, smartphone…) nooit in het zicht. 
• Berg materialen die bruikbaar zijn voor inbraak steeds op. We denken dan aan ladders, 

hamers… 

Zorg voor jezelf, je gezin en je buren! 

 

MELDINGEN VIA BE-ALERT 
Je hebt het misschien al gemerkt, maar de BIN-meldingen worden nu via het nieuwe systeem van BE-
Alert verzonden. Een computerstem zal nu de melding van de politie voorlezen. Dit zorgt ervoor dat 
boodschappen veel sneller bij je toekomen. Het is echter zo dat meldingen direct worden afgeleverd, 
dit zowel dag als nacht. De keuze of je ’s nachts al dan niet boodschappen wilt ontvangen is niet meer 
mogelijk. 
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MELDINGEN VANUIT DE POLITIE 
De maanden juli, augustus en september waren zeer rustig voor Laren en Gestel. In totaal kreeg de 
politie drie meldingen van verdachte toestanden, drie melding van een verdacht persoon en drie 
meldingen van verdachte voertuigen. Deze zeven meldingen werden visueel op onderstaande kaart 
weergegeven. 

 
Merk je zelf een verdacht persoon, voertuig of toestand? Aarzel niet en bel onmiddellijk het 
noodnummer 112. Deze extra controles door de politie werken vaak ontradend. Beter een extra 
melding dan geen melding! 

 

EVENEMENTEN GEANNULEERD 
Naar aanleiding van de blijvende stijging van het aantal COVID-19 besmettingen hebben we ervoor 
gekozen om de ontbijtdag en de infoavond rond computerveiligheid dit najaar te annuleren. Als de 
situatie in 2021 het toelaat nemen we dit uiteraard opnieuw op. 
 

BETALING LIDGELD 
We merken dat nog niet iedereen zijn lidgeld van 2020 betaald heeft. Dit bedraagt 5 euro. Mogen we 
je vragen dit te controleren en alsnog te storten op rekeningnummer BE69 7512 0065 8078? Als 
mededeling geef je Lidgeld BIN-Laren of -Gestel 2020 op. 
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IS JOUW AANHANGWAGEN IN ORDE? 
Wist je dat kleine – ongeremde – aanhangwagens sinds 2019 moeten voldoen aan een aantal 
technische eisen? Is je aanhangwagen niet in orde, dan riskeer je een boete. 

 

1. De spatborden moeten achter- en zijwaarts opspattend water 
beperken. De banden mogen eveneens niet buiten de 
spatborden uitsteken. 

2. Ook kleine aanhangwagens moeten voorzien zijn van een 
chassisnummer. Deze moet bestaan uit minimum 3 en 
maximum 17 karakters met een minimumhoogte van 7 
millimeter. 

3. Het identificatieplaatje moet het merk en type voertuig 
bevatten, bovengenoemd chassisnummer, het PVG-nummer 
(indien bestaand) en de maximale toegelaten massa van de 
aanhangwagen. 

4. - Een standlicht als de buitenkant van de spatborden breder 
zijn dan 1,60 meter. Indien niet, dan is een witte reflector 
voldoende. 
- Achterlichten 
- Remlichten 
- Richtingaanwijzers 
- Nummerplaatverlichting 
- Achter mistlicht 
- Rode reflectoren in de vorm van een driehoek aan de 
achterzijde van de wagen 
- Omtreklichten voor aanhangwagens die breder zijn dan 
2,50 meter 
- Zijreflectoren voor aanhangwagens die langer zijn dan 3 
meter, de dissel inbegrepen 

5. Een gekeurde koppeling, voorzien van een sluitinrichting met 
een borging. 

6. Eén of twee kabels die de aanhangwagen bevestigt aan het 
trekkend voertuig. Mag niet breken bij het lossen van de 
aanhangwagen. 

7. Een ongeremde aanhangwagen moet niet worden 
ingeschreven, maar moet wel een reproductie van het trekken 
voertuig dragen. Deze moet reflecterend zijn. 

 

Wil je meer informatie of advies? Neem dan contact op met de lokale wijkpost in Lummen. Zij kunnen 
je steeds doorverwijzen naar de juiste dienst. 

 

ZORG VOOR EXTRA BEVEILIGING VAN JE WONING 
Naast preventieve inbraakmaatregelen zijn er ook enkele mechanische maatregelen die je kan 
treffen. Ze zorgen voor extra beveiliging van je woning: 

• Als je nieuwe ramen en deuren plaatst, kies dan voor een model met meerpuntssluiting 
(minstens drie). Je ramen en deuren vergrendelen dan op minstens drie plaatsen wat het 
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openbreken een heel stuk moeilijker maakt. Kies eveneens voor gelaagd glas. Dit is moeilijker 
om in te slaan en zorgt dus voor een extra hindernis. 

• Een cilinder van een deur die meer dan twee millimeter uitsteekt, is voldoende om afgebroken 
te worden. Zorg dus voor een afdekplaat die niet kan losgeschroefd worden. 

• Vervang je klassieke raamkrukken door vergrendelbare raamkrukken. Zo geef je de 
zogenaamde ‘gaatjesboorders’ geen kans. 

• Zorg voor buitenverlichting die aanspringt wanneer iemand je woning nadert. 

 

LET OP VOOR SCHOORSTEENBRAND 
Vanaf oktober zorgen weer veel haarden voor gezellige warmte in huis. Deze periode brengt klassiek 
ook schoorsteenbranden met zich mee. Mits enkele tips kan je het risico beperken: 

• Kies voor een jaarlijks onderhoud door een erkende schoorsteenveger. 
• Gebruik droog en onbehandeld hout en verbrand niet te veel hout in één keer. 
• Laat de klep van de haard openstaan voor verkoeling. 
• Plaats bovenaan een schoorsteenkap of -rooster om vogelnesten te vermijden. 
• Pas bij renovatie van je woning de diameter van je kachel aan je schouw aan. 
• Houd brandbaar materiaal uit de buurt van je schouw. 

Toch brand? Blus nooit met water, maar strooi enkele kilo’s zout of zand in de vlammen. Sluit de 
schoorsteenklep en luchttoevoer. Contacteer steeds de brandweer via het noodnummer 112. Beter 
een extra controle dan een volledige huisbrand ‘s nachts! 

 

E-MAILADRES OF TELEFOONNUMMER GEWIJZIGD 
Is je e-mailadres of telefoonnummer gewijzigd? Vergeet dan zeker niet om ons hiervan te verwittigen. 
Op die manier blijft u onze BINflash en telefonische meldingen ontvangen. Door het versturen van 
onze BINflash per e-mail kunnen wij onze werkingskosten zo laag mogelijk houden. 

Hierbij willen wij nogmaals benadrukken dat jouw persoonlijke gegevens bewaard worden bij de 
coördinator en enkel gebruikt worden voor het BIN-gebeuren. Wijzigingen doorgeven kan via 
alois.van.grieken@telenet.be. 

 

WE ZOEKEN EEN NIEUWE COORDINATOR 
Na vele jaren inspanning voor de Lummense BIN-werking, neemt Aloïs Van Grieken eind 
dit jaar afscheid als coördinator van BIN-Laren en -Gestel. 
 
We doen een oproep naar een nieuwe gemotiveerde coördinator. Heb jij interesse 
of wil je meer informatie? Neem dan zeker contact op met Aloïs voor meer informatie. 
Dit kan via alois.van.grieken@telenet.be of 0496 75 10 42.  
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WIJ DANKEN ONZE SPONSORS 

GARAGE CUSTERS 
Gestelstraat 67, Lummen 

011 42 52 15 
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