
Huishoudelijk reglement BIN-Mikman 
 

Tolhuisstraat, Laarhofstraat vanaf kruispunt Tolhuisstraat tot kruispunt Jean Jauresstraat 

Niel, Biesaerdeweg, Sparrenlaan, Sneeuwbeslaan, Sierkerslaan, Acacialaan, 

Wullebeekstraat, Peter Benoitplein, Mercatorplaats, Esdoornlaan, Provinciale Steenweg 

vanaf grens Niel tot kruispunt Witte Gevelstraat, Bareelstraat, Consciencestraat, 

Paepevelden, Spruytelei, Rubensstraat, Interescautlaan, Bazinstraat, Voltastraat, Alexander 

Wuststraat, Faradaystraat, Steenwinkelstraat tussen huisnummers 30 en 92 en 21 tot 73, 

Rupeldijk (tussen Tolhuisstraat en Tolhuisstraat). 
 

1. Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en 
de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen: het 
verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel 
en het verspreiden van de preventiegedachte. 

 

2. Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-
project. Het BIN-lid kan zijn lidmaatschap op gelijk welk ogenblik beëindigen. 

 

3. Om de doelstellingen te bereiken zal een BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de 
politiediensten en de BIN-leden. 

 

4. Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politiediensten gemeld (112).  
De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden. 

 

5. Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de 
politiediensten toe. De coördinator is enkel de tussenpersoon in de informatie-uitwisseling 
tussen de politiediensten en het BIN. De beslissing tot het opstarten van het BIN en de te 
nemen maatregelen ligt bij de politiediensten. 

 

6. Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen 
politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. De leden 
kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de BIN-sticker. 

 

7. Het BIN-project moet geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinatoren, 
de politiediensten en de lokale overheid. 

 

8. De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt 
worden voor de BIN-werking en dit conform de wet op de privacy. 

 

9. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief 
betreffende buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale 
charter dat de samenwerking van het BIN met de lokale overheid en de politiediensten 
vastlegt. 

 

10. Dit huishoudelijk reglement zal in tweevoud opgemaakt worden. Eén exemplaar zal door het 
BIN-lid ondertekend worden en terugbezorgd worden aan de coördinator. Het tweede 
exemplaar blijft bij het BIN-lid. 

 

Naam en handtekening BIN-lid 
 
 
 
 

Voor meer informatie contacteer uw coördinator 


