Zin in BIN?

Iedereen wil zich veilig voelen, zeker in de
buurt waar je woont en leeft. U kunt daar
zelf een rol in spelen. Help mee en meld u
aan voor het BIN netwerk. Samen met uw
buurgenoten werkt u aan een veilige en
sociale buurt. U verhoogt het gevoel van
veiligheid en helpt misdaden te voorkomen.
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BIN, wat is dat?
BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk. Buurtgenoten informeren elkaar en de politie
over verdachte situaties. Zo verhogen we de veiligheid in de buurt en helpen we misdrijven
voorkomen.

Wat is een
BuurtInformatieNetwerk?

Een BIN is een samenwerkingsverband
van bewoners in een bepaalde buurt.
Onder leiding van een coördinator
dragen buurtbewoners door informatieuitwisseling samen bij aan een veiligere
woonomgeving. Dit gaat in samenspraak
met de politie.
Elkaar informeren, daar gaat het om.
En dat doen we digitaal, door middel van
e-mailverkeer. Buurtbewoners wisselen
onderling informatie uit, maar ook met de
politie. Dat kan gaan over verdacht gedrag
of verdachte personen in de buurt, maar
ook vernielingen, onveilige situaties of
misdrijven.

Voorbeeld:

Het aantal inbraken in uw buurt stijgt.
De politie weet dat hierbij steeds een
gele auto aanwezig is. Dat hoort u via het
BIN bericht zodat u daar beter op kunt
letten. Als u de betreffende auto in uw

straat ziet kunt u dit doorgeven via uw
BIN coördinator, of misschien zelfs direct
de politie bellen. De kans op inbraken
wordt op deze manier aanzienlijk kleiner;
misschien kan de dader zelfs aangehouden
worden.
En dat is nu precies de bedoeling van het
BIN: samenwerking tussen bewoners en
politie waardoor het veiligheidsgevoel
verbetert. Met de hulp van bewoners
helpen we misdrijven voorkomen. Het
versterkt de band tussen buren en mensen
in de straat en buurt. Meedoen aan het
BIN is dus sociaal en preventief.
BIN werkt al in meerdere plaatsen in
ons land. En met succes. Het blijkt dat
de solidariteit groeit en er een groter
saamhorigheidsgevoel ontstaat in deze
buurten. Met BIN voelen bewoners zich
‘goed en veilig’. Er ontstaat ook meer
contact tussen de buren en buurgenoten
onderling èn met de politie en gemeente.

Waarom BIN?
•
•
•
•
•
•
•

iedereen kan meedoen: samen voor veilig!
directe bijdrage aan een veilige woonomgeving
meewerken is veilig en zonder risico
verhoogt veiligheidsgevoel
bevorderen waakzaamheid en preventie
minder criminaliteit en meer solidariteit
24 uur per dag 7 dagen in de week online bereikbaar

Hoe werkt het BuurtInformatieNetwerk?

• U meld zich online aan als BIN lid.
• Hierna ontvangt u wekelijks het BIN bericht in uw mailbox.
• De informatie vindt snel en doeltreffend een weg door de buurt; dat nodigt uit tot
extra waakzaamheid of opmerkzaamheid.
• U ziet iets opmerkelijks naar aanleiding van het BIN bericht. Informeer uw BIN
coördinator zodat hij/zij de informatie kan doorzetten naar de juiste afdeling binnen
politie of gemeente.
Óf er is iets gebeurd wat u NU wilt melden. Bel de politie via 0900-8844 of 112.
• De politie (of gemeente) onderzoekt de informatie en neemt de nodige maatregelen.
• Indien er resultaten voor de BIN leden te melden zijn worden deze gemeld in het
BIN bericht.
• Op geregelde tijden wordt een ledenbijeenkomst georganiseerd om zo nog betere
informatieverspreiding te bevorderen.
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