
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW BIN BESTUUR DE GREEF 

Een paar weken voor zijn onverwachte overlijden vroeg Frans Steegmans aan Hans B. om zijn 

taak als BIN coördinator van onze wijk over te nemen. Gezien zijn leeftijd heb ik dat direct 

toegezegd. Oud politiecommissaris en coördinator van BIN Heide Louis van den Buijs heeft ons op 

weg geholpen en inmiddels is het nieuwe BIN bestuur voor De Greef van start gegaan. De 

bestuursleden zijn Monique Erkens (lid), Ivan Spoelders (penningmeester) en Hans Buitendijk 

(coördinator). Het BIN bestuur kan uit maximaal 5 leden bestaan en komt minstens tweemaal per 

jaar samen om bij een goed glas de toestand van de wijk te bespreken. Kandidaten, die als 

bestuurslid onze wijk een extra dimensie willen geven, kunnen zich aanmelden bij 

hans.buitendijk@antecho.be. 

 

CORONA 

Het zijn vreemde tijden. Niemand heeft dit ooit meegemaakt, maar we zullen er toch door moeten. 

Houdt u aan de regels en laat ons hopen dat deze catastrofe snel overwaait. Help elkaar waar 

nodig. Stephanie van TVL 56 bezorgde ons allemaal een briefje waarin ze hulp aanbiedt. Hulde 

voor dat initiatief! Let de komende weken een beetje op elkaar, zodat we het virus buiten onze 

kleine gemeenschap kunnen houden! 

 

STRAATVEGEN 

Tweemaal per jaar rijdt er een veegwagen door onze 

straten om bladeren en ander straatvuil op te vegen en te 

zuigen. Het is alleen vreemd, dat voor het ene perceel 

wél en voor het andere perceel niet geveegd wordt. 

Bovendien lijkt het daarbij niet van belang of dat perceel 

bebouwd is of niet. Om de één of andere reden beslist de 

chauffeur van dat voertuig om selectief te werk te gaan. 

Wie kan dit raadsel oplossen?  
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GEVAARLIJKE SITUATIE! 

Als je van de Turfvaartlaan het Ziel inrijdt, zie je aan de kant van de beek 

een stalen plaat in de berm liggen, die gevaarlijk hoog uitsteekt. 

Wandelaars of fietsers, die daar nietsvermoedend in het donker tegenaan 

lopen, kunnen zich ernstig verwonden. Waarschijnlijk ligt die plaat er al een 

hele tijd, maar wellicht dat de gemeente daar snel iets aan kan doen.  

 

BIN KALMTHOUT 

Op 15 januari jl vond in het Strijboshof de jaarlijkse vergadering van BIN coördinatoren plaats. 

Burgemeester Lukas Jacobs voorzag iedereen van een consumptie en heette de vele aanwezigen 

welkom. Er is een folder over Kalmthoutse BIN’s gemaakt, maar die heeft lang niet iedereen 

ontvangen. Het gemeentebestuur heeft nu besloten om een nieuwe BIN folder te laten maken die 

in de hele gemeente wordt “gebust”. 

 

FINANCIEN 

Eén van de taken van de BIN is het rondsturen van waarschuwingen per gsm bij onveilige of 

verdachte situaties. In 2019 werden in onze gemeente 100 van dit soort berichten verstuurd. De 

provider vraagt €8,50 per bericht. Dit bedrag moet door de betreffende BIN worden gedragen. In 

onze wijk moest in 2019 slechts één waarschuwing rondgestuurd worden zodat onze bijdrage 

slechts €8,50 bedroeg. 

Gezien het lage totaalbedrag werd voorgesteld om de totaalkost ad €850 op de gemeente-

begroting te plaatsen, na enig overleg heeft Lukas Jacobs laten weten dat de gemeente daarmee 

akkoord is.  

Een BIN – Buurt Informatie Netwerk – is een samenwerkingsverband tussen een groep 

wijkbewoners, de politie en het gemeentebestuur. Het doel van elke BIN is om samen te werken 

om de veiligheid en de saamhorigheid in een buurt te creëren en te verbeteren.  

Iedereen, die in een bepaalde wijk woont, kan mits het betalen van een kleine bijdrage lid worden. 

Het lidmaatschap van BIN DE GREEF kost €10,-, in feite is dat een eenmalig bedrag. Daarvoor 

ontvangt men een deelnamesticker voor op de brievenbus en wordt men opgenomen in het 

waarschuwingssysteem. 

Sinds haar bestaan heeft BIN DE GREEF nog nooit extra bijdragen aan haar leden hoeven te 

vragen en dat lijkt voorlopig ook nog niet nodig.  

 

BIN WEBSITE 

Er is een website gemaakt voor de Kalmthoutse BIN’s: www.binkalmthout.be 

http://www.binkalmthout.be/


 
 
 
 

UITBREIDING BIN DE GREEF 

Er zijn ’witte’ vlekken op de BIN kaart van Kalmthout. Dat zijn gebieden die niet tot een BIN 

behoren en dus ook niet worden opgenomen in het waarschuwingssysteem. Het bestuur is met de 

politie Grens in gesprek om de straten Gageltjes, Beverdonkstraat, Handelaar, Imkersweg en 

Zwanenberg bij de BIN DE GREEF te voegen. Wij houden u op de hoogte.  

 

SNELHEID MAXIMAAL 50 KM 

Onze straten zijn lang en recht en vormen dus een quasi ‘perfecte’ 

gelegenheid om eens flink het gaspedaal in te drukken. We willen 

allemaal wel eens de Max Verstappen uithangen, maar toch roepen 

wij u op om dat niet te doen, want het gaat nog altijd om een 

woonwijk.  Voor we het weten, wordt onze wijk een 30 km zone en 

dan kunnen we net zo goed gaan lopen.  

 

NIEUWBOUW 

Er wordt op heel wat plaatsen in onze wijk gebouwd. Eén in de Turfvaartlaan en liefst vier 

bouwplaatsen in de Vletlaan. Als het in dit tempo doorgaat, zal onze wijk over 5 jaar wel  

volgebouwd zijn. Wij wensen de nieuwe bewoners veel voorspoed bij de bouw en hopen hen snel 

bij de BIN te verwelkomen.  

In de Turfvaartlaan kregen sommige bewoners een brief van de gemeente met de aankondiging 

dat er voor een bepaald perceel een vergunning is aangevraagd voor de overkapping van de 

gracht. Een vreemd standpunt van de gemeente, omdat sommige bewoners destijds op last van 

diezelfde gemeente een gesloten gracht op hun kosten weer moesten openleggen. Wordt 

vervolgd…. 

 

PROCESSIERUPSEN 

De eikenbomen langs de beek van het Ziel waren de afgelopen zomer een aangenaam verblijf 

voor de processierupsen. Blijkbaar zijn deze jeukverwekkers een lekkernij voor koolmeesjes en 

daarom zijn nestkastjes een handig en effectief wapen tegen die rupsen. Maak er gebruik van! 

 

KAALSLAG 

Begin 2019 schrok iedereen van de kaalslag op nagenoeg alle braakliggende percelen en 

moesten heel wat eiken en beukenbomen, die er meer dan 100 jaar over hadden gedaan om groot 

te groeien aan de kettingzaag geloven. 



 
 
 
 

Tijdens de recente winterstormen werd nog maar eens 

huisgehouden in ons bomenbestand en deze keer was 

het de wind die won van de economische noodzaken en 

heel wat bomen neerhaalde. Bomen van een meter dik 

knapten af als luciferhoutjes en wachten nu op de 

volgende fase van hun bestaan: de openhaard of de 

houtfabriek 

 

WIJKFEEST 

Op 6 juni vindt de 5e of 6e editie van het 

wijkfeest plaats. Deze keer heeft het feestcomité 

haar bevallige oog laten vallen op de 

Turfvaartlaan ter hoogte van de nummers 23 en 

25, zodat iedereen gewoon de wijk in en uit kan. 

Het feest begint om 16.30 uur en uiteraard 

zullen ruim daarvoor de vrijwilligers weer 

aantreden om de benodigde tenten en attributen 

op te zetten. Het feestcomité heeft alvast goed 

weer besteld. Dit is onder voorbehoud van Corona… Nog niet ingeschreven ? Haast u en 

contacteer Els De Haas via: els-de-haas@skynet.be 

Tenslotte nog dit: 

Het is onze bedoeling om de TELEGREEF tweemaal per jaar uit te brengen, maar dat kunnen we 

niet zonder jullie bijdragen. Heb je iets leuks, minder leuks of interessants te melden dat de moeite 

waard is om te weten? Stuur dit dan naar: hans.buitendijk@antecho.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:els-de-haas@skynet.be
mailto:hans.buitendijk@antecho.be

