PERSMEDEDELING
Meise gaat in op vraag van Sp.a-Meise2020: eerste stappen naar
oprichting BIN worden gezet
Na meer dan een jaar aan de kar trekken door Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) gaat
het gemeentebestuur van Meise eindelijk in op de vraag tot het zetten van de eerste stappen richting
de opstart van de zogenaamde “Buurtinformatienetwerken” (BIN) in Meise. Een BIN is een informeel
netwerk van inwoners die het engagement opnemen om in geval van onraad een signaal te geven aan
de Politie.
“Meise is niet alleen een populaire gemeente om te komen wonen, ook minder graag geziene gasten
nodigen zichzelf al te vaak uit in onze woningen. Het aantal woninginbraken stijgt en het gevoel van
onveiligheid stijgt mee.” zegt gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020). “Een BIN is een van de
middelen die tegen deze spijtige tendens kan worden ingezet.”
“Een BIN is dus zeker en vast geen verzameling van doe-het-zelf pseudo politiemensen die in hun buurt
politieman denken te kunnen spelen. Binnen de schoot van een BIN is absoluut geen plaats voor
Rambo’s die denken dat ze het recht in eigen hand zullen kunnen nemen. Een BIN is louter het iets
beter organiseren, in nauwe samenwerking met de politiediensten, van wat we nu reeds een gezonde
‘sociale controle’ noemen. Daar waar dit netwerk vroeger via een sms-systeem werkte wordt er nu
meer en meer gebruik gemaakt van de Whatsapp-technologie.” Aldus Anciaux.
“De Gemeente zal op vraag van sp.a-Meise2020 in het Gemeentelijk informatieblad van Maart 2017
een oproep naar de bevolking publiceren teneinde te zien of er voldoende mensen wensen deel te
nemen aan dergelijk BIN. Al naargelang van de respons kunnen we dan ook effectief overgaan tot het
oprichten ervan. Indien er binnen onze gemeente wijken zijn waar er voldoende inwoners bereid zijn
om een BIN te gaan invullen, dan vraagt sp.a-Meise2020 dat onze gemeente die mensen helpt bij de
opstart van een BIN. Maar er moet voldoende respons komen vanwege de inwoners: een BIN moet
van onderuit groeien en kan niet van bovenaf zomaar opgelegd worden.” besluit Anciaux.
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