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Dames en heren, een goedenavond, 

Samen met de voorzitter van de vzw BIN Kenniscentrum, 

Benno Gekiere, heet ik u en de verschillende sprekers hartelijk 

welkom op dit BIN-event.  

Het is intussen bijna 25 jaar geleden dat het eerste 

buurtinformatienetwerk van provincie Antwerpen het levenslicht 

zag. Vandaag telt onze provincie meer dan 600 BIN’s, goed 

voor meer dan 87.000 gezinnen en zelfstandigen die mee 

een oogje in het zeil houden. En dat doet geen enkele andere 

provincie ons na. 

“Veiligheid bereik je niet door muren te bouwen, maar door 

deuren te openen”, zei een oud-premier van Finland (Urho 

Kekkonen) ooit. En dat is nu exact wat een BIN doet. Deuren 

openen om buren te verwelkomen, te leren kennen en te 

vertrouwen. Deuren openen om met elkaar én met de politie 

te communiceren. En deuren openen naar een veilige, 

leefbare en sociale buurt waar men zich echt thuis kan voelen.  

De BIN’s zijn een prachtig voorbeeld van nauwe 

samenwerking tussen  politie, burgers en overheden. En het is 

net die samenwerking die onmisbaar is in de aanpak van 

criminaliteit. De burger is en blijft immers de belangrijkste 

compagnon op de route naar een veilige buurt – het extra paar 

ogen en oren dat het verschil kan maken. 



Heel hartelijk dank en chapeau daarvoor! 

In de eerste plaats dank ik uiteraard de BIN-coördinatoren. 

Jullie besteden onmisbare tijd en energie aan de BIN’s. Jullie 

vrijwillige acties dragen bij tot het welzijn van de wijk. De 

sociale cohesie wordt erdoor versterkt, de 

meldingsbereidheid stijgt en burgers zijn bewust bezig met 

criminaliteitspreventie. Veel dank en bewondering daarvoor. 

Daarnaast wil ik ook de lokale besturen, de lokale politie en 

de preventiediensten bedanken voor de volgehouden 

ondersteuning van de BIN’s. Jullie vlotte 

informatieverwerking en –verspreiding, jullie tips en 

feedbackberichten naar de BIN’s, en - indien nodig -  jullie 

coördinerende rol zijn onmisbaar voor de succesvolle werking 

van de BIN’s. Ook aan jullie heel veel dank en waardering.   

Dit  BIN-event biedt niet enkel een kans om jullie eindelijk weer 

eens te bedanken voor jullie inzet. Het is ook het uitgelezen 

moment om enkele actuele veiligheidsthema’s voor te stellen 

evenals de nieuwigheden in het BIN-verhaal. 

Hét veiligheidsthema dat momenteel de gemoederen beroert is 

natuurlijk drugscriminaliteit.  Drugscriminaliteit begint bij 

illegale drugsproductie. Steeds vaker zien we dat illegale 

drugsproductie – en -handel in het bijzonder in Antwerpse wijken 

en straten - gevaarlijke situaties veroorzaakt.  Nog veel erger 

is het wanneer daarbij ook onschuldige burgers betrokken 

raken.  



Daarom lanceerden het Openbaar Ministerie Antwerpen, de 

politie en ikzelf in december 2021 het anoniem meldpunt 

drugsplantages. Op www.drugsplantageontdekt.be kan 

iedereen op een veilige en volledig anonieme manier de politie 

verwittigen over vermoedelijke cannabisplantages, 

drugslabo's en dumping van drugsafval in de provincie 

Antwerpen. Sophie toont jullie nu een filmpje dat meer uitleg 

geeft over het anoniem meldpunt.  

Sophie toont het filmpje van het anoniem meldpunt 

(https://www.youtube.com/watch?v=zG14zGkF_KQ) .  

Ik nodig jullie uit om een kijkje te nemen op de website. In het 

bijzonder vraag ik jullie aandacht voor de brochure voor 

verhuurders van panden: huizen, loodsen en schuren, met 

heldere informatie over hoe men malafide huurders en illegale 

activiteiten in huurpanden kan vermijden. 

Zo meteen geef ik graag het woord aan onze eerste spreker,  

Dokter Apotheker Natalie Meert. Als gerechtelijke 

deskundige drugs bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek 

en Criminologie is zij de uitgelezen persoon om jullie meer te 

vertellen over illegale drugsproductie en hoe jullie 

drugsproductieplaatsen kunnen herkennen in omgeving. 

Nogmaals heel veel dank voor al jullie inzet. Ik wens jullie een 

fijne en leerrijke avond toe.  

http://www.drugsplantageontdekt.be/
https://www.youtube.com/watch?v=zG14zGkF_KQ

