BIN Flash West-Lummen 2021 Maand 3 & 4

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

(Wat later dan verwacht waarvoor onze excuses. Gezondheid gooit soms roet in het eten.)

Woord van de coördinator BIN West-Lummen,

Beste BIN-leden
Voor deze BIN-flash is het aan de BIN West-Lummen om het voorwoord te schrijven.
De BIN West-Lummen is een fusie van de BIN Linkhout en de BIN Schalbroek-Mellaer. Voor
het gedeelte van Linkhout zitten Gert Vanden Broeck en Frank Convents in het kernteam. Voor
Schalbroek, Mellaer en Goeslaer is dat Dirk Bijnens, Albert Deferm en ikzelf.
Binnen onze BIN wensen wij een goed netwerk uit te bouwen van straatverantwoordelijken
zodat de drempel om informatie door te geven heel laag is. Een goede uitwisseling van info
tussen politie, gemeente en de BIN-leden is de basis voor een goed werkend
buurtinformatienetwerk.
Buiten de woninginbraken hebben wij nog voor twee andere speerpunten gekozen. Sluikstorten
en verkeersveiligheid. In onze bin zijn vele mooimakers actief en daar zijn we blij mee. Om hun
te ondersteunen kijken we graag mee uit naar de vervuilers. Wij hebben ook mailtjes gehad van
buurtbewoners over onveilige verkeerssituaties. Ook hier gaan we samen met gemeente en
politie kijken of het beter kan.
De vorige periode hebben twee meldingen het nut van onze BIN nog eens extra in de verf gezet.
In de Gildestraat heeft een lid de 101 gebeld voor een verdachte persoon. BIN-leden uit de
Mangelbeekstraat waren deze persoon ook al aan het observeren. Nog voor een BIN-bericht
uitgestuurd kon worden, heeft een ploeg van LRH de persoon kunnen onderscheppen. Deze
persoon was gewapend met een mes en had niets in onze buurt te zoeken. Hij is meegenomen
geweest voor verder onderzoek.
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De verdwijning van Ivonne heeft onze BIN niet onberoerd gelaten. Iedereen zag haar dagelijks
passeren op haar fiets. Nadat we via de sociale media onze hulp aangeboden hadden, heb ik
verschillende berichten gekregen om te helpen zoeken. Het is hartverwarmend om deze
betrokkenheid in onze buurt te zien. Wij zijn in het holst van de nacht de omgeving van de
Schallebroekse vijvers gaan uitkammen. Wat een opluchting toen de dag erna het berichtje
kwam dat Ivonne veilig was teruggevonden. De betrokkenheid en solidariteit die we hier in
Lummen kennen mogen we koesteren. Een dikke merci aan alle Lummenaren die hun steentje
hebben bijgedragen.
Buiten het aspect veiligheid is het ook de bedoeling van een BIN om de sociale cohesie te
versterken in de buurten. Als we in onze BIN rondfietsen zien we overal dat onze jongeren, ook
de hele kleintjes, aan het skaten zijn in onze straten. Om te vermijden dat ze grote
verplaatsingen moeten afleggen om naar één of ander skatepark te moeten gaan hebben wij een
idee opgestart om enkele kleine skate-attributen te plaatsen in de straten. Zo kunnen de mama’s
en papa’s samen babbelen als de kinderen aan het spelen zijn. We zijn hiervoor op zoek naar
helpende handen. Meer hierover lees je verder in de BIN-flash.
Veel leesplezier!
Steven Meert

Corona:
Volhouden helpt echt:
-

Valt het je niet op dat er minder griepgevallen zijn?
Valt het je niet op dat er minder mensen hoesten, kuchen en snotteren door geplaagd
te zitten met een verkoudheid?

Corona beheerst nog altijd een stukje van ons leven maar de besmettingscijfers gaan de
goede richting uit. Dat is mede dankzij jouw volhardende inzet. Slechts met enkele
eenvoudige regeltjes blijven we het veilig en gezond houden:
-

Voldoende afstand houden als er weinig of geen ventilatie is
Mondmasker dragen
Hygiënemaatregelen toepassen (handen wassen en ontsmetten)

Een tweede oorzaak van deze beterschap is uiteraard te vinden bij de lopende vaccinaties.
Op https://www.hln.be/wetenschap/de-vaccinatieteller-zo-ver-staan-belgie-en-vlaanderenmet-de-vaccinatie-tegen-corona-en-zo-doen-we-het-in-vergelijking-met-hetbuitenland~a1761406/ kan je vinden dat 41,44% van de Lummense bevolking
gevaccineerd werd. Voor het gedeelte 65+ is dat zelfs 100%.
Sciensano meldt ook dat het aantal ziekenhuisopnames onder de 100 opnames per dag
gedaald is. Langzaamaan krijgt de zorgsector weer wat ademruimte.
Het einde van die ellendige covid-tunnel lijkt in zicht. We voelen nu de laatste loodjes.
Maar hou vol! Je staat niet alleen.

Voor meer informatie, volg de website van de gemeente Lummen:
https://www.lummen.be/node/2856
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Even wat aandacht voor onze jeugd
We moeten het niet onder stoelen of banken steken, ook onze jeugd heeft het moeilijk door
het hele corona gedoe.

We stellen als BIN-bestuur vast dat onze jeugd in Schalbroek en Linkhout massaal aan
het skaten is. Deels natuurlijk uit noodzaak door corona maar het is toch zeer leuk om die
kids zo bezig te zien.

Na wat rondvraag blijkt er veel vraag te zijn naar wat skate-infrastructuur. Met de BIN
willen we meewerken aan de sociale cohesie maar natuurlijk ook aan de veiligheid van
onze kinderen. Om te vermijden dat de kinderen van Schalbroek en Linkhout te ver weg
moeten trekken om een skateramp te vinden zouden we met de BIN graag mee aan een
oplossing willen werken om dat in de omschrijving van onze BIN te realiseren, ook wat
verdeeld zodat je ook geen overlast creëert op één plaats. We zien het ook kleinschalig en
willen er zeker geen skatepark van maken. Enkel voor de lokale jeugd een uitlaat- en
ontmoetingsplek.
Voor Schalbroek heeft de coördinator West-Lummen contact opgenomen met de voorzitter
van de gilde gezien er regelmatig (jongere) kinderen komen spelen in de Meeuwenstraat
(tussen 6 en 12 jaar). Voorzitter Peter heeft er geen probleem mee om een kleine ramp te
laten plaatsen aan de gildezaal. Deze straat is quasi verkeersvrij en voor onze buurt een
ideale locatie. Op deze manier brengen we ook jeugd richting de gilde wat ook een positief
gegeven is.

Ook in Linkhout aan OC De Link komen de +12 jarigen bij elkaar. Gezien dat ze door
corona niet meer allemaal naar Zelem kunnen heb je daar vele groepjes die met respect
voor de coronaregels hun hartje ophalen op de mooie parking. Een ramp in Linkhout kan
zelfs ook een meerwaarde zijn voor de sportkampen aan het Schulensmeer en voor de
activiteiten van de KLJ die er vlakbij zit.

Op het internet vinden we verschillende prijzen maar we weten niet wat geschikt is. Met
de BIN, als het terug mag, zouden we wat events kunnen doen om te helpen betalen. Als
het toegelaten zou zijn om zo’n ramp zelf te maken gaan we zeker vele handen vinden
binnen onze BIN.
Er rijzen dus vele vragen. We hebben deze doorgespeeld aan onze Burgemeester.
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Met genoegen stellen we vast dat onze jeugd en de wensen van onze jeugd ook bij onze
Burgemeester en het gemeentebestuur nauw aan het hart liggen. Onze Burgemeester
meldt ons het volgende:

Als gemeentebestuur volgen wij ook de stijgende interesse van de Lummense jeugd
om te skaten en hebben wij ook al duidelijke signalen ontvangen van jongeren met
de vraag om skaten in een skatepark mogelijk te maken in onze gemeente.
Hoewel wij particuliere initiatieven zeker niet willen ontmoedigen, pleiten wij als
gemeentebestuur voor één gecentraliseerde plaats waar jongeren kunnen skaten in
de beste omstandigheden.
Wij hebben dan ook recent het initiatief genomen om deze zomermaanden een pop
up skatepark in te richten op de parking van GCOC Oosterhof om tegemoet te
komen aan de vraag van onze jongeren.
Kostprijs van toestellen die aan alle voorwaarden voldoen of zelfs huur mag je zeker
niet onderschatten. Voor enkele weken een pop up skatepark in te richten , ligt de
kostprijs rond de 7000 euro.
Bij voldoende succes gaan we zeker bekijken of we dit kunnen herhalen en gaan we
ook de piste onderzoeken om enkele permanente skatetoestellen te plaatsen aan ons
gemeentelijk sportcomplex Vijfsprong.

Indien jullie verder willen gaan met eigen initiatieven om skatetoestellen op andere
locaties te plaatsen kunnen jullie steeds terecht bij onze sportdienst of dienst vrije
tijd, alwaar de nodige expertise zeker in huis is.
Bij ingebruikname van openbaar domein moeten de nodige politiereglementen
genomen worden maar ook daarbij zullen onze medewerkers jullie ondersteunen.

Waarvoor oprechte dank aan onze Burgemeester en het gemeentebestuur.
Wordt vervolgd!

Photo by Budgeron Bach from Pexels
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Cijfermateriaal
We zijn weer twee maanden verder. Vanuit de politie ontvingen we volgende info:
In de maanden februari en maart vonden volgende feiten plaats:
▪
▪
▪

22 meldingen van verdachte toestanden/personen/ voertuigen
9 inbraken/ poging tot inbraak in woningen en/of aanhorigheden
2 diefstallen van voertuigen

Hieronder de kaart waar de feiten zich situeerden (paars = februari – geel = maart)

Naast bovenstaande feiten hebben zich in de periode februari – maart 2021
7 verkeersongevallen voorgedaan met zwakke weggebruikers (fietsers/ voetgangers)

Tijdens de maanden februari en maart werden in Lummen 43 gas-pv’s opgesteld. 38
van deze feiten werden opgesteld n.a.v. sluikstorten/zwerfvuil.
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Perstekst flexactie Lummen 19 en 26/04/2021

De afgelopen twee maandagavonden werd in Lummen een gecoördineerde controleactie
(zgn. flexactie) uitgevoerd op een vijftal woningpanden waarin buitenlandse arbeiders
werden gehuisvest. De controle ging uit van het gemeentebestuur, en kaderde in de
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door
het ARIEC en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.
De gemeente Lummen voerde de afgelopen maandagavonden controles uit op een vijftal
woningpanden. De controles kwam er na signalen over het verblijf van een groot aantal
buitenlandse arbeiders in de panden.
“Als gemeentebestuur willen we dat deze buitenlandse arbeiders in veilige en
kwaliteitsvolle panden kunnen verblijven” legt burgemeester Luc Wouters uit. “We
krijgen echter regelmatig signalen over de ondermaatse huisvesting van dergelijke
groepen arbeiders. Reden waarom we de toestand ter plaatse zijn gaan bekijken. Het is
onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit,
brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd.”
De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en
fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies,
drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.
Het interdisciplinaire controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (wonen,
burgerzaken), ook uit Dienst Vreemdelingenzaken, Toezicht Sociale Wetten, de RSZinspectie en het RSVZ, de brandweer en de Vlaamse wooninspectie. Ploegen van de lokale
politie LRH begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen
worden overgemaakt aan het parket Limburg en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen
Hasselt en Tongeren.

Een korte toelichting bij deze tekst:
Flexactie? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde
teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs
aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.
Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur,
vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en sociaalrechterlijke partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat
georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.
ARIEC Limburg? Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum
Limburg heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen met expertise en
methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert
juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale
fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het
terrein. Samen met de ARIEC’s van Antwerpen en Namen werd het door de
Minister van Binnenlandse Zaken opgericht als “proeftuinproject”. Recent kondigde
de Minister aan dat er over heel België dergelijke ARIEC’s zullen worden uitgerold.
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Mee met de technologie, ten voordele van uw en onze veiligheid én GDPR-proof:
POLITIE LIMBURG
REGIO HOOFDSTAD
HASSELT, 18/03/2021

Politie Limburg Regio Hoofdstad stelt droneteam voor
Sinds 1 maart heeft de politiezone Limburg Regio Hoofdstad een eigen droneteam. Het
team ondersteunt hun collega’s op het terrein bij opdrachten waarbij de inzet van een
drone nuttig kan zijn.
Het droneteam van de politie Limburg Regio Hoofdstad bestaat uit zes politiemensen die
allemaal hun opleiding tot dronepiloot succesvol afgerond hebben. Het droneteam kan 7
dagen op 7, 24 uur op 24 opgeroepen worden om bijstand te verlenen aan hun collega’s op
het terrein. “Het oprichten van een eigen team betekent uiteraard een investering in
opleiding en materiaal,” vertelt korpschef Philip Pirard. “Maar dit was een weloverwogen
keuze. Door eigen drones én piloten in huis te hebben, kunnen we veel flexibeler werken.
Het team kan heel snel ingezet worden op momenten waarin wij dit nodig vinden.”
Het droneteam voert zowel geplande als ongeplande opdrachten uit. Ze worden onder
andere ingezet om een beeld te krijgen van verkeerssituaties of het verloop van grote
evenementen. Maar ook tijdens specifieke interventies kunnen zij een belangrijke
meerwaarde bieden. “Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het opsporen van een verdachte die
gevlucht is of het zoeken naar een vermiste persoon,” zegt de korpschef.
Daarnaast wordt de drone ook ingezet bij het vaststellen van bepaalde
verkeersongevallen. Met een drone nemen deze vaststellingen minder tijd in beslag
waardoor de rijbaan sneller terug vrijgemaakt kan worden.
Alle gemeenten van de politiezone hebben inmiddels hun toestemming gegeven om de
politiedrones in welbepaalde omstandigheden in te zetten op hun grondgebied. “Wij zijn
ervan overtuigd dat we als politiezone mee moeten met alle technologische evoluties,” zegt
Steven Vandeput, voorzitter van het politiecollege. “Net zoals bijvoorbeeld het gebruik van
bodycams is het inzetten van drones opnieuw een voorbeeld van hoe technologische
snufjes ervoor kunnen zorgen dat ons politiekorps beter en efficiënter gaat werken.”
De inzet van de politiedrones gebeurt volledig conform alle privacyregels en GDPRwetgeving. “De drones mogen enkel onder strikte voorwaarden en voor welbepaalde
opdrachten ingezet worden,” klinkt het bij de politie. “De privacy van onze inwoners blijft
dan ook te allen tijde gegarandeerd.”
Meer informatie: Dienst communicatie, 011 938 820, pz.lrh.communicatie@police.belgium.eu
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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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