
Geachte buurtbewoner… 
Betreft: Bevraging eventueel lidmaatschap BIN-Zurenborg 

Met dit schrijven wensen wij u te informeren omtrent de oprichting van BIN-Zurenborg. 

Wat zijn de doelstellingen van dit Buurt Informatie Netwerk? 

 Het veiligheidsgevoel verhogen en de sociale cohesie in de buurt versterken 
 Het bewustzijn rond criminaliteitspreventie verhogen en de nodige preventietips verspreiden 
 Criminaliteitsvormen zoals inbraken, vandalisme, e.a. proberen te voorkomen door een betere informatie-

uitwisseling tussen burgers en politie 
 In het kader van een integrale benadering van veiligheid wordt ook informatie over brandpreventie en CO-

intoxicatie verspreid 

Wat betekent dit in de praktijk? 

Fictief voorbeeld: 

1. Een bewoner uit uw buurt merkt op dat een onbekende persoon een niet als normaal te omschrijven gedrag 
vertoont en hierbij opvallend veel belangstelling heeft voor het interieur van geparkeerde voertuigen en/of 
de toegang tot woningen in de buurt. 

2. De bewoner verwittigt de politie via het noodnummer 101 of via De Blauwe Lijn 0800 123 12 en geeft een 
persoonsbeschrijving + ev. details omtrent zijn voertuig. 

3. Het noodnummer 101 of De Blauwe Lijn verstuurt telefonisch een informatief bericht naar de BIN-leden, dit 
o.a. met de vraag om terug te bellen wanneer de verdachte persoon wordt opgemerkt. 

4. De ter plaatse gestuurde politiepatrouille kan in voorkomend geval meer gericht worden aangestuurd 
dankzij de medewerking van alerte buurtbewoners. 

Het BIN-Zurenborg zal zich situeren binnen het aangeduide gebied, omlijnd door de Plantin Moretuslei (noord), de 
Binnensingel (zuid-oost) en de verhoogde spoorwegberm Berchem – Antwerpen-Centraal (zuid-west): 

Met deze brief wensen wij… 

… u te informeren omtrent de nieuw op te richten BIN-
Zurenborg 

… het lidmaatschap van dit BIN te promoten. 

Meer info omtrent het Buurt Informatie Netwerk te 
Antwerpen: 

www.politieantwerpen.be/buurtinformatienetwerk 

De uitwisseling van de BIN-berichten gebeurt via 
telefonische meldingen, die opgestart worden door de 
meldkamer van de Lokale Politie Antwerpen. Dit volledig 
geautomatiseerd proces gebeurt via het nationale BE 
Alert communicatiesysteem, dat ons (net als 
telefoonkosten) ter beschikking wordt gesteld door de PZ 
Antwerpen. 

 

MEER INFO?: zie http://www.bin-zurenborg.be  
Daar vindt u alle informatie, nuttige links, een contactformulier en 

een inschrijvingsformulier. 



 

Geen internet / emailadres? Inschrijven kan ook ‘op papier’ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsformulier BIN-Zurenborg 
O Ik wens lid te worden van het nieuwe BIN-Zurenborg (*) 

Naam: …………………………………………………….. Voornaam: …………………………………………………….. 

Straat: ………………………………………………………………….. Nr: ………………….. (Bus ………………..) 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BIN-berichten op TEL./GSM: ……………………………………………………………………………………………… 

Het door u ingevulde formulier graag binnen brengen bij uw BIN-coördinator: 

Stefan Nicolaï, Tweelingenstraat 18, 2018 Antwerpen   of 

Serge van Nuijs, Transvaalstraat 15, 2600 Berchem 

(*) Na het aangaan van het BIN-lidmaatschap ontvangt u van de BIN-coördinator een gratis BIN-sticker en 
bijhorende VIK-kaart (Verdachten Identificatie Kaart). 
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