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Dames en heren,
Begin jaren ‘90 schrikten de Noord-Franse ‘Kappa-bendes’ de West-Vlaamse
grensgebieden op door een reeks gewelddadige ramkraken. De Belgische
politie kreeg de zaak niet onder controle, het onveiligheidsgevoel van
buurtbewoners schoot pijlsnel de hoogte in en de daders voelden zich
oppermachtig. Het waren de buurtbewoners zelf die naar de toenmalige
Rijkswacht stapten met de vraag hoe zij aan hun eigen veiligheid konden
bijdragen. Uit deze gesprekken ontstond het allereerste
buurtinformatienetwerk.
De voorbije 20 jaren startten verspreid over heel Vlaanderen meer en
meer BIN’s op. Een traag en geleidelijk proces, behalve in deze provincie:
hier schakelde men meteen enkele versnellingen hoger. Met resultaat, want
ondertussen zijn er maar liefst 320 BIN’s actief, goed voor meer dan
40.000 gezinnen en zelfstandigen die mee een oogje in het zeil houden.
Geen enkele andere provincie doet het ons na.
Een buurtinformatienetwerk biedt een uitgelezen kans om criminaliteit
preventief aan te pakken. Het is een prachtig voorbeeld van een nauwe
samenwerking tussen politie, burgers en overheden. Net die
samenwerking is onmisbaar in de aanpak van bijvoorbeeld diefstallen in
woningen of winkeldiefstallen. In de strijd om veiligheid is en blijft de
burger immers de belangrijkste partner. Hij of zij beschikt over de extra
ogen en oren die wel degelijk het verschil kunnen maken.
Tastbare succesverhalen, recht uit de praktijk, leveren het beste bewijs van
de kracht van een BIN. Enkele voorbeelden:
-

Een oplettend BIN-lid contacteerde de politie van zone Zara toen hij
een vreemde vrouw zag rondneuzen in het huis van zijn buren. De
politie kon de inbreekster zo op heterdaad betrappen.

-

In Oelegem verspreidde de politie een BIN-bericht met de vraag uit te
kijken naar enkele verdachte personen. Eén van de BIN-leden merkte
het voertuig van deze personen op en waarschuwde de politie. Dat
voertuig werd later in beslag genomen.
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-

Na de verdwijning van een minderjarig meisje werden in Kalmthout
verschillende BIN’s ingeschakeld. Die oproep leverde meteen heel wat
meldingen op, met als resultaat dat de interventieploegen van de
lokale politie Grens nog diezelfde avond het meisje konden opsporen.

-

Een oplettende BIN-Z Apotheker vond het verdacht dat enkele
jongeren 1 liter ether kochten. Na melding aan de politie kregen de
13 aangesloten apothekers een BIN-bericht. Al snel kreeg de politie
een tweede apotheek aan de lijn die getuigde over een gelijkaardige
aankoop. De derde apotheker bij wie de jongeren binnenstapten
noteerde de nummerplaat van hun voertuig. Kort nadien wees
onderzoek uit dat het telkens druggerelateerde aankopen waren.

Stuk voor stuk gebeurtenissen met een hoofdrol voor het BIN, stuk voor
stuk overwinningen voor het buurtinformatienetwerk.
Dames en heren,
320 actieve Buurtinformatienetwerken betekenen uiteraard ook heel wat
BIN-partners. Partners die het mogelijk maken dat al deze BIN’s operatief
zijn en mee waken over onze veiligheid.
In de eerste plaats zijn dat uiteraard de BIN-coördinatoren. Jullie
besteden onmisbare tijd en tonnen energie aan de BIN’s. Jullie vrijwillige
acties dragen rechtstreeks bij tot het welzijn van de wijk: de sociale cohesie
versterkt, de meldingsbereidheid stijgt en burgers zijn bewust en actief
bezig met criminaliteitspreventie. Kortom, jullie werken aan een betere,
aangenamere en vooral veiligere buurt. Daarvoor mijn oprechte
dankbaarheid en bewondering.
Daarnaast zou een BIN niet kunnen bestaan zonder de ondersteuning vanuit
de lokale besturen, de lokale politie en de preventiediensten. De BINgemandateerde politiebeambte organiseert de informatieverwerking en –
verspreiding naar de BIN-leden, volgt de dringende berichtgeving op de voet
en kan ook zelf extra tips en feedbackberichten verspreiden. Steden en
gemeenten faciliteren de BIN’s en stellen allerlei middelen ter beschikking:
van een kopieerapparaat tot een coördinator integrale veiligheid. Ook voor
jullie neem ik mijn spreekwoordelijke hoed af.
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Vanavond hebben we jullie allen uitgenodigd, enerzijds om jullie te
bedanken voor al jullie tijd, werk en inzet. Anderzijds stellen we
vanavond enkele interessante en inspirerende nieuwigheden voor,
nieuwigheden die misschien wel frisse ideeën en inzichten opleveren voor de
nabije of minder nabije toekomst van uw BIN.
“Veiligheid bereik je niet door muren te bouwen, maar door deuren te
openen”, zei een ex-Fins premier (Urho Kekkonen) ooit. Dat is nu exact wat
een BIN doet. Deuren openen om buren te verwelkomen, om elkaar te leren
kennen en te vertrouwen. Deuren openen om met elkaar én met de politie
te communiceren, en deuren openen naar een veilige, leefbare, gezellige en
sociale buurt waar het aangenaam wonen is.
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