HET BUURTINFORMATIENETWERK (BIN)
Veiligheid en zich veilig voelen worden beschouwd als één van de maatschappelijke
topkwaliteiten.
Het BIN nodigt U uit om mee te werken aan het creëren van een positieve
leefomgeving. Een goed contact met de mensen uit uw buurt in samenwerking met
de politie en overheid is een belangrijke bijdrage aan een veilige buurt.
WAT IS EEN BUURTINFORMATIENETWERK
Het is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaald afgelijnd
gebied. Dit staat onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met
de politiediensten en heeft de bedoeling om wederzijdse informatie-uitwisseling tussen
de burger en de politiediensten zo snel en doeltreffend mogelijk te laten verlopen
volgens een vooraf besproken werkwijze.
Een buurtinformatienetwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het
veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven te helpen voorkomen en kan daarnaast
nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.
(uit het ministeriële omzendschrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken, 10.12.2010 )

DE SOCIALE DIMENSIE VAN HET BUURTINFORMATIENETWERK
In woonwijken, buurten of gemeenten waar het BIN werd opgestart groeit een grote
solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert o.a. in het elkaar ondersteunen bij
het nemen van preventieve maatregelen. Buurtbewoners verklaren zich “ goed en veilig
“ te voelen. Er is trouwens overleg en communicatie opgetreden tussen de buren, en
met de politie en overheid. Het leven van de anderen rond het aspect veiligheid, het
wat zelfredzamer worden, zijn zaken die realiteit beginnen te worden.
Buren voelen zich goed met de extra samenwerking met de medebuur, politie en
overheid. Men beschouwt dit als goed buurtschap.
Individualisme en egocentrisch gedrag worden graag omgebogen in de richting van
goede burgerzin en sociaal engagement.

MOTIVEREND!
 24u/24u bereikbaar
 iedereen kan medewerken
 meewerken is veilig en zonder enig risico
 gebaseerd op wederzijdse uitwisseling van informatie in samenwerking met de
politiediensten en overheid
 herstelt het veiligheidsgevoel
 moedigt de waakzaamheid en preventie aan
 minder criminaliteit en meer solidariteit!
HOE WERKT HET BUURTINFORMATIENETWERK
 U merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd. Bel lokale politie of 101
 De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen
 Indien er voor de burger nuttige informatie is dan wordt het binnetwerk opgestart
door de lokale politie of door de centrale dispatching. Er wordt op een centraal
nummer een bericht ingesproken dat door de binleden onmiddellijk telefonisch
wordt ontvangen
 Niet dringende informatie en feedback zal door de politiediensten verspreid worden
via mail
 De informatie nodigt uit tot waakzaamheid en preventie
 Jaarlijks wordt een evaluatievergadering georganiseerd met de BIN-coördinatoren
teneinde een nog betere informatieverspreiding te bevorderen.
 Meer informatie over de werking van een BIN vindt U terug op de website van de
lokale politie ZARA: www.politiezara.be
WAT KOST HET?
De werking wordt gerealiseerd met de steun van alle partners:
 De overheid draagt alle kosten om de nodige infrastructuur en service te voorzien;
 De politiediensten organiseren zich om efficiënt de berichtgeving te beheren;
 De meewerkende burgers engageren zich om de berichten op een snelle en
doeltreffende wijze te verspreiden
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