Verslag van de vergadering van dinsdag 10 maart 2009
Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem
Aantal aanwezigen: 48
Begin van de vergadering: 19u50
Einde van de vergadering : 22u00
Verontschuldigd : Francine en Serge Clement, Claudine en Jean-Guy Van de Vyle, Liliane en
Roger Seeuws, Rigo Van de Voorde, Eric Van den Abeele, Anouk en Louise Shaw, Paul Santens,
Jan De Meyer.
Agenda :
Na het onthaal herinnert onze voorzitter ons nog even aan het thema van volgende maand,
namelijk : “Het ontstaan van de nougatfabriek” door Maurice “Nougat” Vital Gormez en zijn
belevenissen in het Latem van de jaren ’50.
Dan introduceert hij de spreker van vanavond, de Heer Willy Moonen die het zal hebben over :
“De werking van het BIN”
Zeer duidelijk en schematisch geeft hij een overzicht van wat de BIN-werking omvat:
Structuur van het BIN:
BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk
Erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, aanspreekpunt gecreëerd (G. De Padt)
BIN nationaal : van 243 naar 407 BIN’s (71 BIN z), opstarten werkgroep
BIN zonaal : de 4 gemeenten binnen de politiezone
Historiek BIN Latem/Deurle :
Opstellen van BIN-gebieden over de hele gemeente (cf. plan)
We zijn in Oost-Vlaanderen de enige gemeente die volledig overkoepeld is wat BIN werking
betreft.
Onze gemeente is verdeeld in de volgende 8 BIN-zones :
Hooglatem, Golfpark, Centrum, Vierschaar, Brakelmeersen, N43, Deurle en BIN Z
(middenstand).
Voorstellen van coördinators : 7 + 1 (Z)
Bij iedere BIN is er een coördinator en een medecoördinator, die in principe door iedereen
gekend is (via de folders uitgedeeld door de post).
Iedere coördinator werkt volledig autonoom in zijn BIN.
Vraag van Politie en Burgemeester om als hoofdcoördinator te fungeren.
Vervanger van de coördinator bij afwezigheid; alsook bespreken van de problemen.
Opstarten BIN ter vervanging van C.I.C.O.V. : 101
Actiepunten :
Bewoners uitnodigen op plaatselijke vergadering
Bewoners aansluiten : momenteel 1000 leden = 1 op 3 woningen.
BIN borden geplaatst over gans de gemeente
Folders verdelen per inwoner
BIN werking gepubliceerd in “Informatief” (december 2008)
Info verspreiden via Email of per brief
Wijkagent geeft info over de BIN werking bij nieuwe inwoners.
Jaarlijkse ledenvergadering waarop iedere inwoner is uitgenodigd.
Kerstmarktstand voor BIN info
Website van de gemeente : BIN informatie.
Inbraakpreventie
Gratis onderzoek van uw woning door de politie (Johan en Luc), gemeentelijke subsidie.
13/03/2009

Den Laethemschen Vriendenkring – Verslag vergadering 10-03-2009

1

BIN-foon werking
Een burger stelt een verdachte situatie vast in zijn onmiddellijke omgeving en belt de 101
op.
De 101 stelt zich in verbinding met de Lokale Politie (Schelde/Leie voor ons gebied).
De Lokale Politie van dienst beslist om de BIN foon op te starten.
Op dat moment worden ALLE BIN COORDINATOREN van Latem/Deurle tezelfdertijd
verwittigd (dat zijn er 16) evenals Initial/Cobelguard en J. Vandecasteele van de Politie.
Iedere BIN coördinator beslist dan zelf of hij al dan niet de BIN foon doorstuurt naar de
leden
Het doorsturen kan op vraag van de leden gebeuren : of 24/24 u of enkel overdag.
Aansluiten bij een BIN is gratis : zich wenden tot de BIN coördinator of het
gemeentesecretariaat.
Regelmatig krijgen we info van de Federale Politie, die wij dan doorsturen per Email
Aarzel niet om u aan te sluiten bij het BIN
Hoe meer leden, hoe meer ogen de omgeving bewaken en hoe sneller de melding van
verdachte feiten aan de politie kan verlopen.
Hoofdcoö
Hoofdcoördinator BIN Latem/Deurle =
Willy Moonen, Klapstraat, 106, 9831 Deurle – Tel : 09/282 51 36
Tot daar –met dank aan de Heer Willy Moonen- de door iedereen fel gesmaakte uiteenzetting
omtrent een onderwerp dat eenieder toch na aan het hart ligt.

Op ZONDAG 29 maart 2009 gaat, naar jaarlijkse gewoonte,
de bloemenmarkt door in de dorpskom van de Gemeente.
Onze vereniging neemt eraan deel met een tentoonstelling
in de Raadzaal van het Gemeentehuis.

“Latem anders bekeken”
bekeken”
is een multimediale voorstelling van het ‘Latem van vroeger’ aan de hand van
foto’s, videobeelden, affiches, schilderijen en tekeningen
en andere memorabilia.
Al onze leden zijn hierbij van harte uitgenodigd om een
bezoekje te brengen aan de bloemenmarkt
en dan in het bijzonder aan onze tentoonstelling.
tentoonstelling
We verwachten jullie alweer, eerst op onze tentoonstelling “Latem anders bekeken” op zondag
29 maart en nadien op onze volgende vergadering
op dinsdag 14
14 april 2009 om 19u30 in de Brouwerijschuur
Met vriendelijke groet

Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris

Albert Haelemeersch
Voorzitter
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