
                                                                                           

 

 

 

Aan:  BEWONERS van de LIEVEKENSBOSSEN, ZEVENBUNDER en BOSBEEK en omgeving 

Betreft  Jaarvergadering 2015 van het B.I.N. LIEZEBOS  
 

Een buurinformatie netwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheids 
gevoel in het algemeen. 
 

 Al eens nagedacht over brand(on)veiligheid in uw woning. Bijna iedereen onderschat de 
verwoestende kracht van vuur. Bijna iedereen onderschat de kans dat een brand zich ook 
in eigen huis kan voordoen. Toch lees je dagelijks in de krant vele kleine of grote berichten 
over kleine en grote branden, over CO-vergiftiging of andere huiselijke calamiteiten. 
Opperadjudant Dirk Vranken (preventie dienst van de brandweer Leuven) maakt u wegwijs 
in de brandveiligheid en preventie  

 Onze politiezone heeft een veiligheidsplan gemaakt:  een ernstige inspanning leveren om 
het aantal diefstallen in woningen te reduceren tot een minimum.  Om dit te bereiken gaan 
ze gestructureerd  'probleemoplossend werken' via een veelzijdige aanpak. Het is een “op 
lijf geschreven” plan voor onze buurt. Hoofdinspecteur Rudy Van Roost legt u alles van 
naald tot draadje uit in zijn presentatie  

 

Programma 

 

 19.h00 Woordje van de heer burgemeester de heer  Baert. 
 

 19h10  B.I.N. werking : Ledenbestand, analyse van de meldingen, doelstellingen 2015 
                      Bijdrage van de coördinator 

 19h25   Het zonaal veiligheidsplan van onze politiezone:  project “Ga(gerust) weg” 
Bijdrage door de Hoofd inspecteur Rudi Van Roost politiezone bhk        

 19h 45 Brand(on)veiligheid en Preventie            
                    Bijdrage door opperadjudant Dirk Vranken Brandweer Leuven 

 20h05 Brandpolissen : al wat u weten moet over uw brandverzekering 
     Bijdrage door de heer Jo Meskens  Huysmans verzekeringen 

 20h 25 Inbreng van de BIN leden; opmerkingen, verbeteringen, voorstellen  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de niet leden ,maar misschien toch geïnteresseerd om lid te worden van ons BIN zie 

ommezijde 

 

 

 
 

 

 

Buurt Informatie Netwerk  

 

Jaarvergadering 2015 van het BIN LIEZEBOS 

 

Datum: donderdag  5 maart 2015  

Tijd:     19h00 

Plaats:  RAADSZAAL van het GEMEENTEHUISs   
 

Ik reken op een talrijke aanwezigheid van alle BIN leden van ons netwerk 

Alvast bedankt 



 

 

 

Wat is een BIN 

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een 
bepaald afgelijnd gebied dat onderleiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met 
de politiediensten de wederzijdse informatie-uitwisseling  tussen de burger en de politiediensten, 
op basis van een vooraf bepaald gestructureerd en professioneel plan inzake berichtgeving van 
misdrijven en verdachte gedragingen, zo snel en doeltreffend mogelijk laat verlopen zonder te 
patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren. Daarnaast worden ook preventietips 
verspreid. 
 
Een buurinformatie netwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheids 
gevoel en het plegen van misdrijven te helpen voorkomen en kan daarnaast nog een aantal sociale 
en preventieve taken vervullen 
 ( uit een ministeriële omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken) 

 

BENT U DE MENING TOEGEDAAN DAT: 

 

 De veiligheid en “zich veilig voelen”een bijzondere kwaliteit is; 

 Dat ook de burger als partner daarbij een rol kan spelen; 

 Dat wij daarom,samen en solidair, willen “bezig zijn met  veiligheid; 

 Dat misdaadpreventie en actieve samenwerking tussen het BIN en de politie dienen te 

worden gepromoot….. 

 

………dan bent u een ideale BIN-medewerker. 

 

U kan zich eenvoudig aanmelden met een mailtje te sturen naar het e-mail adres  

 

binlievekensbossen@gmail.com. 

 

Ga in ieder geval al eens kijken op de blog van ons BIN 

 

( www.bloggen.be/binlievekensbossen ) 

 

daar kan u zich al een idee vormen over het reilen en zeilen in ons buurtinformatie netwerk. 

 

 

                       
              Felix                  Wilfried                                                                                 

    COORDINATOR                                                                   Adjunct COORDINATOR 
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