
 

  

Het buurtinformatienetwerk 

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen de inwoners uit 
een bepaalde wijk of buurt en de lokale politie.  
Een BIN wil  

➢ het veiligheidsgevoel verhogen, 
➢ de samenhang in de buurt versterken, 
➢ de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteitspreventie, 
➢ een samenwerking stimuleren op het vlak van informatie-uitwisseling. 

 
Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij 
de veiligheid in zijn leefomgeving en de aangifte- en meldingsbereidheid van de 
bevolking te verhogen. 

Communicatie binnen een BIN 

Hoe werkt een BIN 

Lid worden? 

Er is een permanente informatie uitwisseling tussen de bevolking en de lokale politie 

door: 

➢ het verspreiden van preventietips,   
➢ het inroepen van hulp bij verdachte zaken of vermissingen,  
➢ het geven van feedback na een oproep, 
➢ het doorsturen van nuttige informatie.  

Je ziet of hoort 

iets verdacht in je 

buurt. 

Je belt de 

politie en 

meldt wat 

je ziet. 

De politie verzamelt 

de tips van de BIN-

leden en voert het 

onderzoek. 

Per mail geeft 
 de politie feedback 
aan de BIN-leden. 

Alle BIN-leden  
van de betreffende  

BIN worden  
gecontacteerd. 

BIN-leden reageren 
 indien nodig  

op de oproep. 

De politie gaat na 

wat er aan de hand is 

en beoordeelt of de 

BIN kan opgestart 

worden. 

➢ https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk 

Lokale politie Brasschaat 

Hemelakkers 40 

03/650.35.00 

HINP Guy Quick 

BIN-verantwoordelijke 

Pz.brasschaat@police.belgium.eu 

Een lidmaatschap is gratis. 

Inschrijven via: 

www.politiebrasschaat.be en zoek BIN of scan  

Algemene info over buurtinformatienetwerken: 

➢ https://www.bin-plp.be/ 

@pzBrasschaat 

 

Lokale_politie_brasschaat 

 

Lokale Politie Brasschaat 

 

www.politiebrasschaat.be  



 

Verdachte gedragingen melden? 

Samen werken we aan een veiliger Brasschaat! 

   #gewoondoen 

Wist je dat... 

...in Brasschaat in 2014, 11 BIN's zijn opgestart. 

...in 2014, 1.634 leden waren aangesloten. 

...we meer dan 3.000 leden hebben eind 2021. 

...maandelijks preventietips worden gegeven. 

...lidmaatschap gratis is. 

...in België ongeveer 1.500 BIN's actief zijn. 

 

BIN’s in Brasschaat 

Word lid van uw BIN! 


