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Sint-Amands heeft grootste buurtinformatienetwerk
van Klein-Brabant
PUURS-SINT-AMANDS -

Sint-Amands heeft voortaan een eigen Buurtinformatienetwerk (BIN). Het BIN SintAmands is het dertiende in de politiezone Klein-Brabant en meteen het grootste met
2.172 woningen.
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“Met een BIN of buurtinformatienetwerk willen inwoners, de gemeente en de politie
samen het veiligheidsgevoel in de woonkernen verhogen”, zegt Jan Van de Vreken,
korpschef van de politiezone Klein-Brabant. “Als inwoners een oogje in het zeil
houden en de politie informeren, werken we niet alleen samen aan een preventie
veiligheidsbeleid, maar ook aan het uiteindelijke doel: het verminderen van grote en
kleine criminaliteit. Door een BIN verbeteren de contacten met de lokale politie en
wordt voor inwoners de drempel verlaagd om iets aan te geven.”

“We merkten vooral in het najaar dat vanuit ons dorp op de sociale media meldingen
circuleerden over inbraken, onveilige of verdachte situaties”, zegt Bart Palmans,
coördinator van het nieuwe BIN. “Die meldingen geraakten niet altijd tot bij de politie.
Ondertussen zijn we met zes coördinatoren, zodat het hele grondgebied van SintAmands gedekt is. We zijn nu het grootste BIN, maar het had ook weinig zin om de
gemeente op te splitsen.”
Coördinator Palmans wordt ondersteund door Joeri Pauwels, Luk van den Berg,
Harry De Prouw, Koen Callebaut en Olivier Hamerlinck. Als ambassadeurs verwijzen
ze zo veel mogelijk dorpsgenoten door naar het BIN.

Geen infovergadering, wel brief
“Door de werking van het BIN, verbetert ook de communicatie naar de mensen”, zegt
Palmans. “Normaal is er bij de start van een BIN ook een infovergadering voor alle
inwoners, maar dat kan nu niet. Daarom steken we de komende dagen een brief in
de bus bij alle inwoners, zodat ze op de hoogte zijn van onze werking.”
Inwoners kunnen bij het team terecht met vragen of twijfels over verdachte of
onveilige situaties in Sint-Amands. Het gaat niet alleen om inbraken of andere
verdachte situaties, het team lijst bijvoorbeeld ook onveilige verkeerssituaties op.
Maar het BIN Sint-Amands is geen burgerwacht.
“Elke inwoner in onze gemeente moet zich veilig voelen”, reageert burgemeester
Koen Van den Heuvel (CD&V). “Ik ben blij dat er nu ook in Sint-Amands een BIN is
en wil deze geëngageerde inwoners bedanken. Dankzij hun inzet en goede
afspraken met de politie zal ook dit BIN bijdragen aan ons gemeenschappelijk doel:
een veilige gemeente voor iedereen.”
https://binsintamands.wixsite.com/website

