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B.I.N. WEST-LUMMEN
Uitgever: Steven Meert, Mangelbeekstraat 30, 3560 Lummen
E-mail: binschalbroek@outlook.com - Tel: +32 497 502 378

Woord van de coördinator BIN Geneiken,

Beste BIN leden
Als je deze BIN Flash ontvangt, is het al begin maart 2021. De vaccinatiecampagne voor COVID
19 verloopt traag, zeer traag maar gestaag. De meest kwetsbaren zijn gevaccineerd, en
ondertussen is het gezondheidspersoneel aan de beurt. Verder is de volgorde min of meer
bepaald op basis van de huidige inzichten, de leeftijd en vooral op basis van de beschikbaarheid
van de vaccins.
En toch is het percentage dat gevaccineerd is nog bedroevend laag. De producenten kunnen
natuurlijk de wereldwijde vraag niet aan, en de aankooppolitiek van Europa is wat ze is. Wie
ben ik om daar kritiek op te hebben. Het zou ook niets veranderen aan de situatie.
En toch is er echt hoop op beterschap. Een jaar geleden konden we ons niet voorstellen dat er
een pandemie op ons afkwam, met in België alleen al meer dan 20.000 doden. Begin oktober
2020 toen de experten aan de alarmbel trokken voor de tweede golf, en de politiek toch nog liever
de kat uit de boom keek-je weet wel “ We gaan toch nog niet blussen als het huis nog niet in
brand staat”- was er weinig of geen hoop op een normaal leven. En we kregen de tweede golf over
ons heen, met maatregelen ons allen bekend, die we zo goed en zo kwaad als het kan naar best
vermogen respecteren. Ondertussen zitten we sinds begin december op een plateau van om en bij
de 2000 besmettingen per dag. Te hoog maar gelukkig stabiel. Het kan erger.
Ik wil jullie dan ook allemaal bedanken voor jullie inzet. De vaccins zijn er en er komen er nog.
Ik hoor of lees geen alarmerende berichten over gevaarlijke bijwerkingen. Nu nog wachten op de
grote aantallen zodat die meer besmettelijke varianten geen voet aan de grond krijgen en we
hopelijk deze zomer terug vrijheid krijgen. Ik kijk er zo naar uit en ik ben er zeker van, jullie
ook!
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Anderzijds heeft corona ons toch ook goed nieuws gebracht, als je het positief kan en wil
bekijken.
Sommigen hebben immers meer kunnen sparen, door niet naar de kapper, het restaurant of café
te kunnen, en sinds half januari mogen we ook niet meer op reis. We hebben geen griepepidemie
gehad. Weinig of geen inbraken. Details van de cijfers lezen jullie in deze Flash.
Dat Johan Cruyff het toch goed wist met zijn voor de lage landen bekende uitspraak:
“Elk nadeel hebt z’n voordeel”.
Veel leesgenot en blijf gezond!
Gijsbers Stephanus

BIN module van BE-Alert:
Sinds vorig jaar gebeuren de verwittigingen via een ander oproepsysteem, nl. de BIN
module van BE-Alert. Een logische keuze van onze gemeente voor de BIN-s, omdat
enerzijds BE-Alert een nationaal platform is, en bovendien onze gemeente er ook reeds
gebruik van maakt.
Het “BIN oproep” nummer is +32 477 77 77 55. Voeg het nummer toe aan je contacten in
je smartphone, zodat je direct ziet als je een BIN oproep ontvangt. Hierdoor ben je niet
meer verrast.
Dit bracht een belangrijke verandering met zich mee, nl. dat de keuze om alleen overdag
een oproep te ontvangen – voorlopig – niet meer bestaat. Wanneer de keuze “enkel
overdag “ terug mogelijk wordt, hangt af van de keuze en de snelheid van de software
updates. Momenteel hebben we daar nog geen bevestiging over ontvangen.
Mocht de mogelijkheid om enkel overdag de oproepen te ontvangen nog bestaan, zouden
velen hierop positief antwoorden.
Toen de keuze voor Dag/Nacht nog bestond, kozen 21 % van de leden om alleen overdag de
berichten te ontvangen. Een aantal mensen hebben nu de nadelen ondervonden.
Inderdaad: Leden die ofwel geen GSM hebben en de oproepen dus ’s nachts op hun vast
toestel ontvangen, en leden die hun GSM ’s nachts niet op stil zetten, omdat zij bereikbaar
willen blijven voor hun kinderen. Zij merken op dat ze zich ‘letterlijk een bult schrikken’
als ze dan ’s nachts een oproep krijgen.
Anderzijds kiezen sommige leden er ofwel heel bewust voor om de berichten altijd te
ontvangen, ofwel zetten zij ’s nachts hun GSM op stil, maar blijven voor hun kinderen
bereikbaar op hun vast toestel. Zij laten de berichten niet op hun vast toestel komen.
Het belang van de mogelijkheid om alleen BIN oproepen overdag te ontvangen wordt hier
erg onderstreept. Wij zullen er dan ook blijven op aandringen dat deze mogelijkheid zo
snel mogelijk terug wordt ingebouwd.
Maar lees zeker ook eens ons artikel aangaande “Mogelijkheden van de hedendaagse
smartphones”; dit is zeker een deel van de oplossing, nl de instelling ‘niet storen’. Zie
hiervoor het volgend artikel.
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Een aantal leden koppelen de relevantie van de berichten ook aan de afstand van de
locatie t.o.v. onze buurt. Bij afstanden groter dan 2 à 4 km vinden zij een dergelijke oproep
niet meer belangrijk. Ons inziens blijft dan de oproep belangrijk, omdat de daders zich na
enkele ‘pogingen’ ook regelmatig verplaatsen om een tweede serie te starten, en dan zijn
we verwittigd en extra alert.

Alternatief voor de keuze Dag/Nacht & de modus ‘niet storen’ op de Smartphone.
Voor een aantal van onze leden is het wegvallen van de keuze Dag/Nacht een probleem
omdat zij bereikbaar willen blijven voor bijvoorbeeld de kinderen, maar anderzijds ook
niet midden in de nacht willen gebeld worden. De modus ‘Niet storen’ op de Smartphone
kan daar een oplossing voor bieden.
Deze modus wordt bijvoorbeeld veel gebruikt tijdens vergaderingen, gebedsdiensten,
concerten en ga zo maar door.
Deze status is ongeveer hetzelfde als de status stil, met toch wel een belangrijk verschil.
Je kan in deze status immers nummers ingeven van personen, die je wel mogen storen,
wanneer je smartphone op ‘niet storen’ staat.
Hoe deze modus moet worden ingesteld, en hoe je de nummers die wel mogen storen
kunnen ingegeven worden, is voor iedere smartphone verschillend. Hiervoor kijken jullie
dus beter even in jullie handleiding, of op het internet.

Corona:
De besmettingscijfers van Lummen zijn de laatste tijd minder goed. Het beheerst sinds de
eerste uitbraak ons leven zelfs meer dan de inbraken; het laatste is op zich natuurlijk een
goede zaak.
Maar onze inzet voor de Covid 19 virusbestrijding blijft dan ook nodig. Er is zeker ook
licht aan het einde van de tunnel. De vaccinaties voor de brede bevolking komen dichter
bij.
Voor meer informatie, kijk zeker eens op de website van de gemeente Lummen:
https://www.lummen.be/node/2856

BIN West-Lummen informatie aangaande de geplande informatie avond:
Wij durven hopen dat we na de zomer van 2021 toch terug, op een veilige manier, onze
infoavonden mogen heropstarten. En… wij brengen jou dan zeker tijdig op de hoogte.
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Informatie van onze politie:
Voorstelling wijkteam
Lummen
Velen onder ons kennen hun
direct contact (wijkagent)
niet of niet meer.
Om jullie wegwijs te maken
wie wie is en hoe jullie de
wijkinspecteur kunnen
bereiken, volgen hier de
gegevens:

Tweede rij van links naar rechts:
•

Inspecteur Pieters Isabelle: wijkinspecteur voor Genenbos – Geneiken – Gestel –
Broedersveld. Tel.: +32 471 912416.

Speciaal is wel dat net nu het weekblad Libelle een artikel wijdt aan deze agente. De foto
bij dit artikel is van ©️ Ann De Wulf.
Deze publicatie vinden jullie via de volgende link op de Facebookpagina van Politie LRH:
https://www.facebook.com/politieLRH/photos/3773508596042301
•
•
•

Inspecteur Konix Ellen: wijkinspecteur voor Lummen centrum – Rekhoven –
Thiewinkel en Molem. Tel.: +32 471 912 420
Inspecteur Vrijens Cindy: wijkinspecteur voor Meldert – Laren - Mellaer en
Groenlaren. Tel.: +32 471 912 419
Administratief medewerkster Buekers Anne-Marie: Anne-Marie is het eerste
aanspreekpunt aan het onthaal van onze politiepost. Tel.: +32 13 938 970 & Mail
adres: Pz.lrh.wijk.lummen@police.belgium.eu

Eerste rij van links naar rechts:
•
•
•

1ste Inspecteur Schepers Willy: Wijkinspecteur voor Linkhout – Schalbroek – Goeslaer
en Prelaat Knaepen. Tel.: +32 471 912 418
Hoofdinspecteur Dewulf Bart: Teamverantwoordelijke wijkteam Lummen. Tel.: +32
471 912 412
Inspecteur Colemonts Erik: wijkinspecteur voor Spalbeek en Stokrooie: Betrokkene
heeft zijn standplaats te Lummen gezien zijn wijk grenst aan Lummen
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De cijfers aangaande de incidenten:
Overzicht inbraken in woningen en aanhorigheden te Lummen 2020

Uit deze kaart blijkt dat in 2020
er 28 inbraken in woningen en
aanhorigheden (vb. tuinhuis)
werden vastgesteld in onze
gemeente. Dit is het vijfde jaar op
rij dat we een dalende trend
vaststellen op het vlak van
inbraken in woningen.
In 2016 werden er nog 105
inbraken in woningen vastgesteld
in Lummen.
In 2017 daalde dit cijfer naar 94
om vervolgens in 2018 en 2019
verder te dalen naar
respectievelijk 67 en 42.
Als politiezone hebben we vastgesteld dat sinds de invoering van de ANPR-camera’s en de
uitbouw van de BIN’s deze cijfers gunstig evolueren. Of de uitbouw van deze maatregelen
effectief de reden van deze daling is, kan uiteraard niet op wetenschappelijke basis bevestigd
worden.
Naast de daling van de woninginbraken stellen we ook een daling van het aantal meldingen vast
van verdachte toestanden (voertuigen, personen, …). Dit lijkt een logisch gevolg, doch deze
daling is niet zo exponentieel als de cijfers van de woninginbraken.
Waar in 2016 de politie in totaal 269 meldingen van verdachte toestanden kreeg, , werden er in
2020 - ondanks de lage cijfers m.b.t. woninginbraken - toch nog 180 meldingen gedaan. Dit toont
aan dat de Lummenaar nog steeds oog heeft voor veiligheid in zijn/haar buurt.
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De cijfers aangaande de incidenten :
Overzicht GAS-boetes

Vorig jaar hebben de gemeente en de politie zich samen weer ingezet voor een zuivere en propere
gemeente waarbij het bestrijden van zwerfvuil en sluikstorten een prioriteit was en nog steeds is
in 2021.
Aan de 5 bestaande mobiele camera’s werd onlangs een 6de camera toegevoegd. Dit betreft een
infraroodcamera, zodat we zowel overdag als ’s nachts vaststellingen kunnen verrichten.
In 2020 werden 259 GAS-pv’s opgesteld inzake sluikstorten en zwerfvuil. Naast deze
vaststellingen werden er nog een klein aantal andere overtredingen vastgesteld. U vindt
hieronder een maandelijks overzicht terug voor het jaar 2020.

Overzicht aantal boetes 2020
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De Lummense politie in het daglicht in Libelle (nr. 6/3920, foto’s ©️ Ann De Wulf )

Op de volgende pagina’s, mogen we met de toelating van Libelle en mevrouw Ann De
Wulf, hun artikel en foto’s publiceren. Ik ben er van overtuigd dat alle leden van onze
politiezone “straffe madammen en venten” zijn.
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Lachgas: waarom zo belangrijk op dit moment:
In het weekblad van Libelle nr 7/3921, vonden we ook het volgende artikel, dat zeker de
nodige aandacht verdient.
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Aan onze sponsors

Beste sponsors,
Weet dat jullie allemaal de mogelijkheid hebben om jullie bedrijf voor te stellen, op - grootorde een A4 in onze BIN Flash.
Interesse? Geef ons een seintje! De kostprijs voor een jaar te sponseren is 50 euro. Je bent dan
ook onmiddellijk lid van onze bin.
Hoe juist? Een korte beschrijvende tekst aangevuld met foto’s? Indien gewenst doen – of
bespreken – we het graag samen met jullie; uiteraard blijft het de keuze van de sponsor.

Onze sponsors:
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