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“We hopen dat iedereen lid
wordt van een BIN”

Schoten telt 25 buurtinformatienetwerken (BIN) met samen ruim
tweeduizend gezinnen die de politie en zo ook hun buren helpen door
extra alert te zijn voor onraad in de wijk. “We hebben onze werking
geëvalueerd en toetreden kan nu nog vlotter en gratis. We hopen echt
dat straks alle veertienduizend Schotense gezinnen zullen
aansluiten”, spreken korpschef Jack Vissers en burgemeester
Maarten De Veuster (N-VA) hun ambities uit.
Een BIN is een samenwerkingsverband tussen inwoners van een bepaalde buurt, de
lokale politie, de gemeente en een vrijwillige coördinator in een wijk. “We zijn een van
de weinige gemeentes waarvan het volledige grondgebied gedekt is door BIN’s. Dat
betekent dat elke Schotenaar nu al lid kan worden”, aldus korpschef Jack Vissers,
die een pluim geeft aan Tom Bresseleers van de gemeentelijke dienst integrale
veiligheid voor het promoten en coachen van de BIN’s.
“Omdat alles beter kan, hebben we nog een aantal kleine barrières weggenomen”,
aldus burgemeester Maarten De Veuster. “Het invoeren van digitaal inschrijven is

zo’n verbetering. Alleen de registratie van het telefoonnummer gebeurt nog door de
BIN-coördinator. Daarnaast is lid worden van een Schotens BIN voortaan gratis. We
hopen zo alle veertienduizend gezinnen bij een BIN te laten aansluiten. Dat heeft
alleen maar voordelen.”

BIN Botermelk
Dat laatste kan Yves Stevens beamen. Hij beheert BIN Botermelk in de villawijk
Koningshof met een werkingsgebied van 24 straten en is een van de spontane
ambassadeurs van de BIN-werking. “Ik ben best trots op het feit dat 93 van de zowat
337 gezinnen in onze wijk aangesloten zijn. Dat is toch bijna één op drie”, overloopt
hij.
“Toen wij hier zeven jaar geleden kwamen wonen, hadden we meteen prijs. Nog
geen week na onze verhuis, slaagden inbrekers erin om binnen te dringen in onze
nieuwbouwwoning”, vertelt Stevens. “Dat er in tegenstelling tot in Hulshout, waar we
vandaan kwamen, hier in Koningshof nog geen BIN actief was, verbaasde me. Ik heb
me meteen geëngageerd en enkele maanden later waren we operationeel.”
Stevens, ook beroepshalve bezig met veiligheid voor een groot havenbedrijf, heeft
het aantal inbraken in de buurt sterk zien afnemen. “Ik durf stellen dat ons netwerk
daartoe heeft bijgedragen. We zijn gewoon allemaal veel meer op onze hoede en
dragen zorg voor elkaar, zonder paranoia te worden. De vrees van sommigen dat ze
overspoeld zouden worden met valse alarmen, blijkt ongegrond. De informatieketting,
waarbij de politie nog altijd de regie in handen heeft, wordt echt niet zomaar
opgestart.”
Het BIN Botermelk heeft de politie al effectief kunnen helpen met tips, onder meer na
een homejacking in de buurt enkele jaren geleden. “En naast het verhogen van het
veiligheidsgevoel, is er ook het minder belichte sociale aspect”, benadrukt Stevens.
“Zeker in deze residentiële buurt, waar mensen zich vaak terugtrekken achter hun
gesloten poort, is een BIN ook een manier om elkaar beter te leren kennen en zelfs
buurtfeestjes op te zetten. We zijn geen privémilitie. ”

Meer feedback
Yves Stevens klinkt erg positief over de samenwerking met de lokale politie en
gemeentelijke diensten. “De aankondiging dat de politie voortaan bij elke inbraak of
poging daartoe feedback zal geven, is weer een vooruitgang. Vroeger gebeurde dat
alleen wanneer duidelijke elementen voorhanden waren voor opsporing, zoals een
nummerplaat of persoonsbeschrijving.”
Korpschef Jack Vissers bevestigt: “Aangesloten leden vroegen zich af waarom ze
niet op de hoogte gesteld werden van een inbraak in hun buurt. Met het introduceren
van zogenaamde ‘lauwe berichten’ informeren we voortaan ook over inbraken zonder
opsporingsindicaties. Na aangifte van een inbraak(poging) verzenden we binnen 24
uur een e-mail met beknopte informatie over het incident naar alle aangesloten BINleden. Zo verhogen we de alertheid bij onze burgers en zijn we transparanter.”

