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BIN, iets voor jou?
Wij organiseren een infoavond waarop wij de 
inwoners zullen informeren over wat een BIN is en 
hoe het kan worden opgericht en gedragen door 
de burger. Wij zijn op zoek naar communicatieve 
en wakkere inwoners die dit project willen onder-
steunen in hun buurt. Op de infoavond willen we 
deze mensen samenbrengen.

Wat is een BIN?
Een BIN is een samenwerking tussen burger, 
politie en lokale overheid. Deze drie partijen 
staan met elkaar in contact en wisselen informatie 
uit. Door de informatie die de politie krijgt van 
burgers, kan ze gerichter en preventief optreden. 
Bovendien kan de politie de burgers ook inlichten 
via infoblaadjes of via een platform op computer 
of smartphone. BIN’s kunnen opgericht worden 
per deelgemeente, per wijk, per straat.

Wat is het doel?
Het doel van een BIN is misdrijven te
voorkomen en het veiligheidsgevoel van de
inwoners te vergroten. 

Waarom een BIN?
In Vlaanderen zijn al meer dan 1000 BIN’s
succesvol opgericht. Vlaams-Brabant loopt even-
wel achter met nog geen 50 BIN’s. Bovendien 
hebben Steenokkerzeel en Zemst, de twee andere 
gemeenten die deel uitmaken van de politiezone 
KASTZE, reeds BIN’s opgericht. De resultaten in die 
gemeenten zijn alvast positief!

Beste inwoner,

De laatste jaren staat veiligheid hoog op de politieke agenda,
ook in Kampenhout.  N-VA Kampenhout wil dan ook zichtbaar haar schouders
zetten onder het oprichten van Buurt Informatie Netwerken (afgekort “BIN”, 
een burgerinitiatief voor meer veiligheid) in onze gemeente. 

PROGRAMMA

20.00 – 20.30
Voorstelling “Wat is een BIN”? 
door Benno Gekiere,
voorzitter vzw BIN kenniscentrum.

20.30 – 20.50
Voorstelling “Installatie BIN
in Steenokkerzeel en Zemst”
door Kurt Ryon, burgemeester
en Dirk Van Roey, schepen.

20.50 – 21.30
Vragen stellen
en contacten leggen
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Wie geïnteresseerd is om mee een BIN op te richten, 
kan zijn gegevens doorgeven aan de lokale politie
(wijk.kampenhout@kastze.be of 016-31.48.40).
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