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OP  21 januari 2013 kregen we de bevestiging van het ministerie van 

binnenlandse zaken dat het CHARTER van het BIN LIEVEKENSBOSSEN was 

goedgekeurd. 

Het begon allemaal op 5 juni 2012 toen de VERENIGING LIEVEKENSBOSSEN  

de aanzet gaven tot het oprichten van een Buurt Informatie netwerk in de 

lievekensbossen nadat er ruggespraak geweest was met politie .Na een aantal 

werkvergaderingen ben ik aangesteld geweest op 19 november 2012 als BIN 

coördinator . Mijn eerste taak was dan ook een BIN HANDBOEK opstellen en 

een BIN charter in te dienen die conform was aan de huidige wetgeving 

aangaande buurtnetwerken. Eén en ander is nogal vlot verlopen. 

Een buurtinformatienetwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van 

het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven helpen voorkomen maar kan 

daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.Veiligheid en zich 

veilig voelen worden beschouwd als één van de topprioriteiten onder de 

burgers.Het leren van anderen rond het aspect veiligheid, het wat zelfredzamer 

worden, zijn zaken die realiteit beginnen te worden, verhoogt de sociale cohesie 

in de buurt en verlaagt de drempel naar de politie toe. Individualisme wordt 

omgebogen in de richting van goede burgerzin en sociaal engagement. 

In België waren begin 2013 in totaal 520 buurtinformatienetwerken actief. Een 

jaar geleden waren er dat 494. 

• Opvallend is het verschil tussen het aantal buurtinformatienetwerken in 

het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en de hoofdstad. Begin 2013 waren 

er 490 B.I.N.’s in Vlaanderen, 29 in Wallonië en slechts één in de 

hoofdstad. BIN’s per provincie in Vlaanderen: 

- Antwerpen: 265 

- Limburg: 2 

- Oost-Vlaanderen: 163 

- Vlaams-Brabant: 8 

- West-Vlaanderen: 54 
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Het feit dat er nood is aan dergelijk netwerk bleek al gauw aan de 

persbelangstelling die er was vanwege diverse kranten ,radio en regionale TV en 

er is vandaag ook een student aanwezig van de KUL die werkt aan een thesis ivm 

woning inbraak beveiliging) 

Buurt Informatie netwerken zijn voor het ogenblik federale materie en hangt of 

van het ministerie van binnenlandse zaken. Er is spraken van dat de buurt 

informatie netwerken materie zou overgedragen worden naar de provincies, wat 

wellicht een versnippering van het dienaangaande beleid met zich zal 

meebrengen. Het is mijn intentie op de volgende nationale of provinciale 

vergadering van de buurtinformatie netwerken een voorstel in te dienen om een 

overkoepelende organisatie van de BIN ’s op te zetten zodat we tenminste op dit 

niveau eenvormigheid bewaren en meer kunnen wegen op het beleid. 

 

Na de officiële erkenning van ons netwerk is de blog  van het 

BIN/lievekensbossen opgestart. 

 “ slachtoffer worden van een inbraak of internetfraude wordt door de meeste 

burgers niet verwacht en dus ook niet op geanticipeerd door een te klein 

ingeschatte kans.”  Is volgens mijn mening een gedragseconomie die volgt uit 

gebrek aan informatie van waar men diverse aspecten en onderwerpen over 

veiligheid en preventie  kan terugvinden. Een opzet van een BIN helpt daar zeker 

bij.  

Het is mijn intentie,om via de blog van het BIN een platform te creëren die de 

burger toelaat professionele ondersteuning en informatie te vinden over hoe hij 

zich kan organiseren en beveiligen tegen diverse aspecten van criminaliteit, hij 

gealtereerd wordt van mogelijke gevaren allerhande, en waar hij mogelijk 
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aangezet wordt tot het nemen van bepaalde preventieve maatregelen en de 

subsidie die er eventueel voor beschikbaar zijn. 

Het is de bedoeling om deze blog regelmatig aan te vullen met preventieve 

raadgevingen ,soms gerelateerd aan de tijdgebonden materies of seizoenen, zo

 als tijdens de vakantieperiodes wijzen op de mogelijkheid om,politie 

toezicht voor de woning te aanvragen, vermelden van preventiemaatregelen 

tegen handtasdieven tijdens solden periodes edm  

Ik werk nog aan het opzetten van een open forum, via de blog van ons netwerk, 

waar iedereen een item kan aandragen waarover de andere BIN leden hun mening 

kunnen geven of eventueel in discussie kunnen gaan. 

Er is ook gedacht aan wat men noemt preventief landschapscalling of 

landschapbeheer in het Engels (Crime Prevention through Environmental Design). 

Er komen namelijk aan iedere invalsweg van het BIN LIEVEKENSBOSSEN 

borden zoals u hier ziet, en die malafide personen moeten verwittigen dat er 

hier aan sociale controle  gedaan wordt. Een prima preventief initiatief. 

Einde maart maak ik een samenvatting in welke straat de huidige BIN leden (tot 

nu toe meer dan dertig), wonen. De bedoeling is dat er minstens in elke straat 

een BIN lid aanwezig is, en daar zal dus verder aan gewerkt moeten worden. 

Verder wil ik hier expliciet de Politie (met name Rudy Van Roost hoofdinspecteur 

van Politie van de politiezone Haacht, en onze wijkagent Alain Coosemans ) onze 

Burgemeester de heer Baert ,de heer Smits , gemeente secretaris   en zijn 

secretariaat  mevrouw Bolsenbroek, voor de vlotte medewerking die ik mag 

ondervinden.en ik herinner eraan dat de aanzet tot het opzetten van een BIN 

gegeven is door de VERENIGING LIEVEKENSBOSSEN. 



- 4 - 

 

Het is mijn hoop dat het niet blijft bij dat ene BIN in onze gemeente. Indien 

nodig wil ik graag mijn ervaringen delen met buurten die er over denken een 

netwerk op te starten. 

 Ik ga er ook voor streven dat er ook informatie uitwisseling kan zijn met andere 

buurten in de omgeving van de LIEVEKENS BOSSEN zodat we allert kunnen 

blijven voor zaken die er eventueel kunnen aankomen  . 

Voorwaar de LIEVEKENSBOSSEN is nu niet om zegge  een onveilige buurt en 

dat willen we nu per sé zo houden 

 


