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Wat is de App “Politiezone Het Houtsche”? 

De applicatie van de politiezone Het Houtsche is een handig middel om op de hoogte te 

zijn van wat er allemaal in je gemeente gebeurt. Het richt zich specifiek tot de inwoners 

van Beernem, Oostkamp en Zedelgem. U kunt er onder andere nieuwsberichten van 

deze politiezone lezen, alle wijkinspecteurs op vinden, de openingsuren van alle 

politiekantoren bekijken en nog veel meer. 

Vanaf mei 2018 zijn we ook begonnen met het buurtinformatienetwerk op onze app toe 

te passen. Iedereen die deze app op zijn smartphone heeft staan kan zich inschrijven om 

BIN-lid te worden. BIN-leden krijgen dan pushmeldingen en kunnen zo onmiddellijk 

zien wat er is gebeurd in hun regio om zo alert te zijn. Daarnaast krijgen leden ook 

preventieve meldingen om slachtofferschap te vermijden.  

Hoe installeer ik deze App op mijn smartphone? 

 

1. Zoek de “App Store” tussen je applicaties en klik erop. Hiervoor heb je natuurlijk 

een WIFI-verbinding of een mobiel datanetwerk (3G of 4G) nodig. 
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2. Klik beneden op “ZOEK. 

 
 

3. Typ in de zoekbalk: “Politiezone Het Houtsche”. 
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4. Klik op de app en klik dan helemaal bovenaan op downloaden of het Cloud-

tekentje zoals hier op onderstaande afbeelding. Je wachtwoord van je Apple ID 

wordt dan meestal gevraagd en nadien wordt de app automatisch geïnstalleerd op 

je IPhone. Vanaf dat deze knop verandert in “OPEN” kunt u de app opendoen en 

gebruiken. U zult ook deze App zien tussen uw andere Apps. 

 
 

 

1. Zoek de “Play Store” tussen je applicaties en klik erop. Hiervoor heb je natuurlijk 

een WIFI-verbinding of een mobiel datanetwerk (3G of 4G) nodig. 
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2. Klik op de witte balk “GOOGLE PLAY” helemaal bovenaan en typ ‘Het 

Houtsche’ in. Wanneer het onder je zoekscherm tevoorschijn komt, klikt u erop. 

  

3. Klik op het logo en klik erna op installeren. 
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4. Vanaf dat de app automatisch geïnstalleerd is, kunt u de app openen en volledig 

gebruiken. 

 

 

1. Controleer of uw Windows Phone toestel verbonden is met het internet. Indien dit 

niet het geval is dient u uw mobiele internetverbinding in te schakelen (voor 

details contacteer uw operator) of dient u te verbinden met een Wi-Fi netwerk in 

uw buurt. Bij het instellingenmenu vindt u uw Wi-Fi instellingen terug onder de 

optie “Wi-Fi”. 

2. Druk op de Windows knop op uw toestel (middelste knop) en sleep vervolgens uw 

vinger van de rechterkant van het scherm naar de linkerkant. Nu hebt u een 

weergave van alle applicaties zoals hieronder weergegeven. 

3. Zoek in deze lijst naar de applicatie “Marketplace”. Open deze door hierop te 

klikken.  
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4. Klik nu onderaan op het vergrootglas om de applicatie van politiezone Het 

Houtsche te zoeken. 

5. Typ nu ‘het Houtsche’ in als zoekterm en bevestig door op de witte pijl 

rechtsonder op het scherm te klikken.  

 

6. U ziet nu de applicatie ‘Het Houtsche’ verschijnen. Klik op deze applicatie. 

7. Klik op de knop ‘Installeren’ op het scherm onderaan links. 

8. Eventueel kan er op uw toestel een compatibiliteitswaarschuwing verschijnen. Tap 

op de knop ‘doorgaan’ indien dit het geval is. 

9. De applicatie van politiezone Het Houtsche gebruikt uw locatie als u meldingen 

doorstuurt naar de politiezone. Hiervoor is echter uw toestemming nodig. Daarom 

dient u op de knop ‘Toestaan’ te tappen als er gevraagd wordt om toegang tot 

locatie toe te staan. 

10. Indien u nog geen Windows Live ID hebt ingesteld zal het toestel u nu melden dat 

een Windows Live ID vereist is. Tap op de knop ‘aanmelden’ om u aan te melden 

met uw account of om een account aan te maken. Nadat u uw account heeft 

ingesteld dient u de installatie te hernemen vanaf stap 7. 

11. Nu zal de applicatie geïnstalleerd worden. U vindt de applicatie terug in de 

applicatielijst (zoals in stap 2-3). U kunt de applicatie openen door eenvoudig op 

de titel ‘Het Houtsche’ te tappen. 
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1. Controleer of uw BlackBerry toestel verbonden is met het internet. Indien dit niet 

het geval is dient u uw mobiele internetverbinding in te schakelen (voor details 

contacteer uw operator) of dient u te verbinden met een Wi-Fi netwerk in uw 

buurt. Voor details van het instellen van de Wi-Fi verbinding dient u de 

handleiding van uw BlackBerry toestel te raadplegen. 

2. Open “BlackBerry App World”. U ziet het logo gemarkeerd in onderstaande 

schermafbeelding. 

 
3. Vul bovenaan in het tekstveld ‘Het Houtsche’ in en druk op enter. 

4. U ziet nu bovenaan de app ‘Politiezone Het Houtsche’ staan in de lijst. Scrol naar 

deze app en klik erop om de pagina van de applicatie te openen. 

 
5. Scrol naar de knop ‘Downloaden’ en klik erop om deze te installeren. De 

applicatie wordt nu geïnstalleerd.  
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6. Na installatie zal er misschien gevraagd worden of u wilt weergeven via BBM dat 

u de applicatie heeft geïnstalleerd. U mag één van beide opties kiezen. 

7. Nadien kunt u de applicatie openen via het applicatiemenu. Voor de eerste 

lancering van de applicatie zal u om een aantal machtigingen gevraagd worden. 

Het is vereist voor de goede werking van de applicatie dat u deze toekent. U kunt 

nu met de applicatie aan de slag. 

 

Hoe word ik BIN-lid op de App?  

1. Vanaf dat u de App geïnstalleerd hebt en het geopend hebt, ziet u volgend 

scherm. U kunt alle diensten direct al gebruiken. Enkel de BIN-meldingen zult 

u niet ontvangen tot u zich registreert. Daarom klikt u eerst op registreer.   

LET OP: Dit is enkel van toepassing voor nieuwe leden. Indien u al BIN-lid 

bent en een account hebt, kunt u deze stap overslaan. Dan moet u enkel uw 

account koppelen in de App. Dit staat verder in deze infofiche uitgelegd (p11). 
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2. Vul uw gegevens in en klik op volgende. Controleer zeker dat ze juist zijn.  

  

3. Klik op het middel dat u meldingen mee wil ontvangen. Er zijn 3 

mogelijkheden. U kunt BIN-berichten ontvangen via SMS, mail of 

pushmeldingen. De pushmeldingen gebeuren rechtstreeks in de App, waardoor het 

heel gemakkelijk is. Vanaf dat wij een bericht sturen, zult u daar binnen de 

seconde een melding van krijgen op uw smartphone. Klik daarna op volgende. 
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4. Nu ziet u de BIN-groepen waarvoor u zich kunt inschrijven. Klik op de groep 

dat u bij wilt zitten. Bv. Als u in Loppem woont, kiest u voor BIN-groep 

Zedelgem. Klik dan op bevestigen.  

 

5. Als u op bevestigen klikt, komt u automatisch terug naar het hoofdscherm. Als 

u daarna op “SETTINGS” of “INSTELLINGEN” klikt, ziet u dat uw account 

gekoppeld is. U kunt dan uw account ontkoppelen, beheren of uw groepen 

beheren indien u iets wilt veranderen. Het enige dat u nu nog moet doen is dit 

account bevestigen via uw emailadres. U zult bij registratie een mail krijgen met 

een link dat u op moet klikken ter bevestiging. Vanaf dan zult u pas BIN-

meldingen kunnen krijgen! 
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Hoe koppel ik mijn bestaand BIN-account in de 

App? 

1. Indien u zich al geregistreerd hebt op de App of het inschrijvingsformulier hebt 

ingevuld en toegevoegd werd bij een BIN-groep, kunt u uw bestaand account 

koppelen in de App om ook pushmeldingen te ontvangen. Om dit te doen gaat u 

naar het hoofdscherm van de App. Dan klikt u op “Settings” of “Instellingen”. 

 

2. Het enige dat u hier ziet is dat u uw BIN-account kunt koppelen. U klikt er dan 

ook op. 
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3. Als laatste komt u op dit scherm. U vult uw e-mailadres en uw gsm-nummer in 

van uw BIN-account. Let erop dat u geen typfouten maakt maar uw juiste 

gegevens noteert. Klik vervolgens op de knop “LINK”. Indien deze juist zijn, 

wordt uw account direct gelinkt en moet u niets meer doen. Vanaf dan zult u BIN-

meldingen via de App kunnen ontvangen. 

 


