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Betreffende : BIN DEERLIJK 2019 – EEN TERUGBLIK 
 

  

Feit  + beschrijving : 

 
Bij de start van een nieuw BIN-jaar is het altijd interessant 
om eens de balans op te maken van het voorbije jaar. 
 
Ons netwerk gaat ondertussen zijn 24e jaar tegemoet.  
Sedert 1996 werd er hard aan de weg getimmerd waardoor 
BIN gaandeweg een stabiele merknaam geworden is in 
onze gemeente. 
 

mailto:bin-deerlijk@skynet.be


Ondertussen behoren 332 alerte leden tot onze klassieke BIN-familie. 
Ook het aantal leden op onze facebook-pagina stijgt stelselmatig.  
Momenteel krijgen 128 mensen de berichtgeving via sociale media.  
Het doet ons plezier dat jaar na jaar het BIN-Deerlijk nieuwe leden 
aantrekt.  
 
In 2019 werden in totaal 122 berichten verspreid via e-mail. 
81 berichten werden verstuurd naar particulieren, kregen zelfstandigen 
en bedrijven 20 keer een e-mail en daarnaast werd ook 21 keer een 
administratief bericht kenbaar gemaakt. 
Op de facebook-pagina werd 109 keer iets gepost. 
 
Het aantal reacties op berichten of vragen naar BIN-hoofdcoördinator 
Geert en de politiezone Gavers was het voorbije jaar aanzienlijk. 
Weten dat men altijd ergens terecht kan met een vraag, is voor vele 
leden een positief gevoel. 
Hiermee is duidelijk de doelstelling van ons BIN bereikt, namelijk een 
laagdrempelige en vlotte interactie tussen burger en de politie/overheid. 
 
Tip :  
Maak u lid van onze besloten facebook-groep. Correcte en snelle info, regelmatig 
update-berichten en eenvoudige communicatiemogelijkheden met hoofdcoördinator 
en/of politie (niet-actieve opvolging). 
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Bedankt : 
 

Wij wensen hierbij al onze leden, van particulier tot 
handelaar en bedrijfsleider, te bedanken voor de 
alertheid en burgerzin in het voorbije jaar.  
 

Ook in 2020 gaan we op de ingeslagen weg verder met als doelstelling 
onze leden preventief te waarschuwen voor malafide zaken die zich 
voordoen in onze gemeente en regio, dit in combinatie met duidelijke 
preventietips.  
Mogen wij erop rekenen dat u “ons” BIN bij vrienden en familie 
bespreekbaar maakt zodat we ons ledenaantal verder kunnen laten 
groeien ? Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij… 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1728374714150788&ref=br_rs


 

Opmerking voor niet-leden BIN : 
 
Bin-berichten zijn 8 dagen na verspreiding  te raadplegen op PZ GAVERS - BIN BERICHTEN 

 
Inwoner van Deerlijk of een handelszaak/bedrijf in onze gemeente ? 
Toevallig als niet-lid een BIN-bericht ontvangen ?   
 
Wenst u ook gratis als eerste  deze berichten in uw mailbox ?   
Download het toetredingsdocument hier en bezorg het bij de 
politie/gemeentebestuur/hoofdcoördinator. 

 

 Toetredingsdocument 
 

Wenst u toe te treden tot onze Facebook-pagina ?   
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https://www.politie.be/5458/downloads/bin-deerlijk-berichten
http://www.lokalepolitie.be/sites/5458/images/lin/bin-deerlijk-toetredingsdoc.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=1728374714150788&ref=br_rs

