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Historiek BIN in het algemeen :
Een aanhoudende golf van diefstallen, gekend onder de naam KAPPA (1993-1994), was de aanleiding
tot een groot onveiligheidsgevoel bij de bevolking en vooral bij de handelaars in de grensstreek met
Frankrijk.
Daarbij stelde men vast dat de burgers een vrij grote remming hadden om zaken te melden aan de
politie. Er heerste een tekort aan vertrouwen om het groeiende, soms enkel subjectieve
onveiligheidsgevoel te beheersen. Ook de trend naar individualisering was geen stimulans voor de
samenhorigheid en de natuurlijke sociale controle. Een nieuwe vorm van solidariteit was bijzonder
welkom.
Na een werkbezoek aan het Engelse Neighbourhood Watch te Maidstone werd samen met de burgers
en handelaars van Poperinge einde 1994 het eerst BIN opgericht.
Het model " BIN " werd uitgewerkt, met de nodige afspraken en overleg. Het Poperingse BIN slaagde
er in om de solidaire betrokkenheid te verhogen en het subjectieve onveiligheidgevoel positief om te
buigen naar een gevoel van veiligheid en vertrouwen.
Na een evaluatie schreef de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte een
ministeriële omzendbrief omtrent " georganiseerde reakties van
niet-politiemensen tegen onveiligheidsgevoelens "( 08-04-1998).
Hierin wordt het BIN als een aanvaardbare en aan te bevelen samenwerkingsformule omschreven.
De inhoud van dit schrijven laat toe om het BIN aan de nodige kwaliteitsnormen te toetsen en
tegelijkertijd de nodige ruimte te bieden waarbinnen dit vrijwillige initiatief van de burger zich met zijn
eigen lokaal karakter kan ontwikkelen.
( bron : Dhr B. Pouseelle, voorzitter vzw BIN)

Betekenis van het BIN logo :
De afbeelding toont symbolisch de omarming van een woonwijk met enerzijds het oog van de burger
en anderzijds het oog van de politiediensten waarbij zij samen voor veiligheid zorgen.
Bovenaan staat de naam "BUURT INFORMATIE NETWERK" en onderaan "SAMEN ZORGEN WE
VOOR VEILIGHEID".
Dit is een sterke en ontradende boodschap aan eventuele bezoekers met minder goede bedoelingen,
maar tevens een uiting van het engagement en een uitnodiging aan de bewoners van de wijk om mede
dit partnership te ondersteunen.
Deze borden worden geplaatst op de toegangswegen tot de BIN's.
Ieder BIN-lid krijgt een identieke sticker om aan het raam of de deur te kleven, zodat deze zichtbaar is
van op de openbare weg.

Wat is een "BuurtInformatieNetwerk"
Een Buurt-Informatie-Netwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de
Lokale Politie in een in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende DOELSTELLINGEN:
- Het voorkomen van inbraken,
door “potentiele inbrekers” op een zichtbare manier duidelijk te maken,
dat deze buurt “waakzaam & alert” is, met een grotere “pakkans” voor hen als gevolg.
Indien er zich toch iets zou voordoen, dan worden alle aangesloten Buurt-BIN-leden
opgebeld en krijgen zij automatisch een ingesproken bericht te horen,
met de nodige aanwijzingen tot alertheid.
- Sociale controle; Het komt ook het sociaal gevoel ten goede dat alleen maar kan verbeteren.
- Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel.
Om deze doelstellingen te bereiken zal een BIN:
- wederzijds informatie uitwisselen tussen de Politie en de BIN-leden.
- Preventie-tips verspreiden.
Een Buurt-Informatie-Netwerk is dus GEEN groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles
uitvoert en dit al dan niet samen met de Politie. Dit zou immers een rechtstreekse inbreuk zijn op de
wet op de private milities en geven daarom aanleiding tot gerechtelijke vervolging.
BIN-medewerkers hebben geen enkel privilege tegenover andere burgers.
BIN wil werken aan een sociale en veilige woonomgeving en wil op deze wijze aan Buurtwerk of
sociaal opbouwwerk doen.
De tijd van individualisme en egocentrisch gedrag wordt opnieuw omgebogen in de richting van goede
burgerzin en sociaal engagement.

“SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER VEILIGHEID”

