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Beste BIN-leden,
De FOD Binnenlandse Zaken deelt mee:

BINformatie
Meer dan 220 BIN-liefhebbers verenigd
Een heleboel BIN-partners van over de hele provincie Antwerpen verzamelden op 22 oktober in
Zandhoven voor het provinciale BINevent. Meer dan 220 coördinatoren, gemandateerden,
burgemeesters, korpschefs, kwamen hier samen met een gedeeld doel: de BIN-kennis
bijschaven en eens over het muurtje naar andere BIN’s kijken. Gouverneur Cathy Berx toonde
bewondering en dankbaarheid voor alle BIN-partners en vooral voor de coördinatoren. De
speech die ze gaf kan u terugvinden op haar website. Interessante presentaties zorgden voor
een leerrijke avond. Ter afsluiting was er gelegenheid tot een welkome informele babbel.
Eén ding werd in elk geval duidelijk: dit is voor herhaling vatbaar!
Bedankt om hier samen een succes van te maken. Suggesties voor een volgende editie mag u
steeds doorgeven. Wij
blijven de BIN’s op
provinciaal niveau in
elk geval het podium
geven
dat
ze
verdienen!

Vragen of ideeën voor BIN of BIN-Z?
De provinciale BIN-stuurgroep buigt zich over allerlei thema’s en problemen vanuit de BINpraktijk. Daarnaast vormt de stuurgroep een doorgeefluik voor informatie en goede praktijken
tussen BIN’s, lokale, provinciale en federale overheid. BIN-leden, (co-)coördinatoren,
gemeenten, gemandateerden, sympathisanten,... kunnen een probleem of vraag op de agenda
van dit overleg plaatsen. Botst u steeds op hetzelfde probleem binnen uw BIN of BIN-Z? Stelt u
zich vragen rond het BIN-gebeuren? Of heeft u een interessant BIN-idee?
Stuur een mailtje naar Violet.Baert@FDGantwerpen.be

1 Dag Niet: Meer dan 350 initiatieven
BEDANKT
De eerste editie van de nationale actiedag tegen woninginbraken ‘1 dag niet’
was een onverdeeld succes! In heel België werden meer dan 350 acties
georganiseerd die inbraakpreventie in de kijker zetten.
In de provincie Antwerpen vonden een 70-tal acties plaats. Dat hebben we te
danken aan de politiezones en gemeenten die de handen uit de mouwen staken, maar zeker
ook aan de burgers en BIN’s die met allerlei initiatieven op de proppen kwamen. Reguliere én
sociale media
werden de hele dag overspoeld door ‘1 dag niet’-berichten!
Heel wat politiezones hielden de inbraakteller op 11 december 2014 op nul. En hoewel er toch
enkele inbrekers door de mazen van het net glipten, heeft iedereen
die dag extra aandacht besteed aan inbraakpreventie. Dat was het
ultieme doel en dat hebben we samen bereikt.
We hopen op evenveel en meer enthousiasme voor een tweede
editie, want dit was slechts het begin.
Hou ’1 dag niet’ in de gaten via
Facebook, Twitter en natuurlijk op www.1dagniet.be
Gratis website voor uw BIN?!
Heel binnenkort heeft ook uw BIN toegang tot zijn eigen gratis webstek! V.Z.W. Buurtinfo biedt
elk BIN dat dit wenst een eigen website onder een gemeenschappelijke koepel. Hier kan men
BIN berichten en buurtnieuws plaatsen. Elk BIN bepaalt zelf wat hierop komt te staan.
Momenteel loopt een proefproject waarbij 12 BIN’s een eigen pagina onderhouden. Neem zeker
al eens een kijkje op www.buurtinfo.net om te kijken hoe het werkt. Meer informatie over je
eigen BIN-website?
info@buurtinfo.net! Wordt zeer snel vervolgd...

Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

