
WAT IS EEN BIN? 
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samen-
werkingsverband tussen burgers en de lokale politie 
binnen een bepaalde buurt/afgebakende zone. 

WAAROM EEN BIN?
# Verhogen van het veiligheidsgevoel
# Betrekken van buurtbewoners bij de veiligheid in 
hun leefomgeving
# Verhogen van de meldingsbereidheid van de 
buurtbewoners

HOE SLUIT JE AAN BIJ EEN BIN? 
1. Ga na of er al een BIN actief is. Via de module ‘Je 
wijk’ op onze website www.politiewano.be kan je 
opzoeken tot welke BIN jouw straat behoort. 

2. Is er een BIN actief? Dan kan je je eenvoudig lid 
maken door het aansluitformulier in te vullen en te 
bezorgen aan je BIN-coördinator of via het digitaal 
formulier op de website van je gemeente. 

HOE WERKT EEN BIN?

VERDACHTE SITUATIE IN JOUW WIJK? 
BEL 03 376 21 00!
Je ziet een verdacht voertuig in jouw straat 
rijden of je merkt verdachte personen 
op. Aarzel dan niet en bel meteen 
naar het nummer 03 376 21 00! 

MELD AAN DE OPERATOR WAT JE ZIET
Beschrijf de verdachte personen en voertuigen 
goed. Je kan hiervoor gebruikmaken van onze 
meldingsfi che.

DE POLITIE SCHAT DE SITUATIE IN
Na een inschatting van de situatie beslist de 
politie om een BIN al dan niet op te starten. 
Een interventieploeg spoort ondertussen de 
verdachte(n) op.
Een BIN wordt enkel geactiveerd bij: 

# een inbraak met heterdaad
# verdachte situaties mits voldoende 
persoonsbeschrijving, nummerplaat 
voertuig, ...

BIN-LEDEN ONTVANGEN EEN OPROEP 
VAN HET NUMMER 0477 77 77 55
Beluister de boodschap. Denk eraan om op 
het einde van het bericht op ‘1’ te drukken, zo 
weten wij dat je de boodschap goed ontvan-
gen hebt.  

DE POLITIE GEEFT ACHTERAF FEEDBACK VIA 
EEN SMS

MELDINGSFICHE

GEBRUIK PER SIGNALEMENT 
EEN NIEUW FORMULIER!

DATUM ....................................... UUR  .............................

LOCATIE  ..............................................................................................

AANTAL VERDACHTEN Mannen  Vrouwen

VLUCHTRICHTING  ..........................................................................

HOE GEVLUCHT?      lopend      fi ets     bromfi ets 
   
      motorfi ets           auto

BUIT   ....................................................................................................

KENMERKEN VOERTUIG

NUMMERPLAAT    ...........................................

KLEUR    ...............................................................

MERK/TYPE     ..................................................

BIJZONDERHEDEN    ......................................

    

WAT ZEIDEN DE VERDACHTEN

TAAL  Accent of dialect

GESPREKKEN

BAGAGE    koffer   zak         
    doos   andere: ..................
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BESCHRIJVING VERDACHTEN

  Man             Vrouw

LEEFTIJD        jaar

LENGTE         meter

POSTUUR        normaal      mager      gezet      dik

HUIDSKLEUR

HAARKLEUR    licht    donker

MODEL HAAR    kort    lang

SNOR    nee    ja

BAARD   nee    ja

VERMOMMING   nee   ja welke:

Tatoeage(s)

Litteken(s)      

KLEDING (BESCHRIJF ELK KLEDINGSTUK: KLEUR, OPSCHRIFT, ...)

Jas of vest

Hemd/ T-shirt

Schoenen

Hoofddeksel (hoed, muts, pet)

Broek of rok

Trui

     

Dringende 
politiehulp

nodig? 
Bel 101! 

SAMEN ZORGEN 
VOOR VEILIGHEID

Lokale Politie Waasland-Noord
Beveren - Sint-Gillis-Waas - Stekene

Gravenplein 7 | 9120 Beveren
Tel. 03 376 21 00
contact@politiewano.be
www.politiewano.be

Volg ons op 

WAT MAG JE VERWACHTEN?

TELEFONISCHE OPROEPEN OVER 
# heterdaad inbraak/diefstal
# verdachte personen/voertuigen*
# verdwijning kleine kinderen/ouderlingen
# aankondiging anti-inbraakactie in onze 
politiezone

* Enkel bij goede beschrijving.

SMS-BERICHT
Feedback over de telefonische oproep (wat heeft 
de politie met jouw melding van de verdachte 
situatie gedaan). 

E-MAILBERICHT
# Maandelijkse preventietip met aandacht 
voor nieuwe criminele technieken/tendensen 
# Inbraken/diefstallen in woningen of 
voertuigen de afgelopen 24 uur in jouw BIN 
(bericht elke werkdag rond 10.00 uur)
#  Resultaten anti-inbraakactie in onze 
politiezone (met link naar onze website)
# Opsporingsberichten van onrustwekkende 
verdwijningen in onze politiezone


