BIN Belsele-Populier
omvat de volgende
straten:

Meer weten?

Hoeveel kost het?
Leden betalen €5 per jaar. Hiermee
worden kleine kosten zoals drukwerk
vergoed. Het stadsbestuur en de lokale
politie betalen het grootste deel van
de kostprijs, namelijk de aansluiting op
het beheerplatform voor de gesproken
berichten.

Arkestraat
Bergdreef
Bergstraat
Bruin de Beerlaan,
Canteclaerstraat
Coppelaan
Corbautstraat
Cuwaertstraat
Donkerstraat
Grimbeertstraat
Isengrimlaan
Koning Nobellaan

Malpertuuslaan
Nieuwe Baan
Reinaertlaan
Schoonhoudtstraat
Tiecelijnstraat
Tybeertstraat
Waterschootstraat

Een BIN
in jouw buurt

Uitgave in samenwerking met:

Belsele
Populier

Lid worden?
Bel of mail uw BIN-coördinator:

Beste bewoner

binpopulier@gmail.com

In jouw buurt is al enige tijd een
Buurtinformatienetwerk (BIN)
actief. Ben je nog geen lid, lees
dan in deze folder welke voordelen
je als lid van een goed werkende
BIN kan hebben.

Vera Van de Voorde - 0497 51 90 21
Theo Maes - 03 776 90 36
Paul Verschooren - 0497 63 06 41

Meer informatie
FOD Binnenlandse Zaken,
Dienst Veiligheid & Preventie:
www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/
buurtinformatienetwerk

Lokale Politie Sint-Niklaas
Dalstraat 26 – 9100 Sint-Niklaas
www.politie.sint-niklaas.be
V.u.: Lieven Dehandschutter, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Wat is een BIN?

Een BIN (Buurtinformatienetwerk) is
een gestructureerde samenwerking
tussen burgers, de lokale politie en het
stadsbestuur die steunt op drie pijlers:
• Participatie: de leden participeren mee
in de veiligheid binnen de eigen woonof werkomgeving.
• Communicatie: er wordt wederzijdse
informatie uitgewisseld via een vooraf
vastgelegd communicatieplan.
• Preventie: voorkomen van criminaliteit
en overlast door in te spelen op een
integrale benadering van preventie.

Hoe werkt een BIN?

Dringende
berichtgeving:

Niet dringende
berichtgeving:

• Een bewoner uit de buurt of een
voorbijganger merkt een verdachte
situatie en belt de politie.

• Via e-mail ontvangen de leden
feedback over de tussenkomst als
het BIN werd opgestart.

• De politie bekijkt de informatie en
beslist of het BIN wordt opgestart en
stuurt een ploeg ter plaatse.

• Verder worden regelmatig berichten
via e-mail verstuurd naar alle leden
met preventietips, aankondigen,
resultaten van verkeers- of antiinbraakacties, …

• Indien het BIN wordt opgestart,
krijgt ieder lid een gesproken bericht
op de vaste lijn en/of gsm met info
over de feiten
‘bijvoorbeeld: ‘zwarte camionette
met wit opschrift opgemerkt in
straat-x, inzittenden gedragen zich
verdacht, gelieve ons te verwittigen
als je het voertuig ziet’.
Met de extra informatie die intussen
wordt verkregen, kan de politie de
ploeg(en) beter aansturen en vergroot
de pakkans.

