
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst :

G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :

De  buurtinformatienetwerken  (BIN)  zijn  een  initiatief  van  de  Federale  Overheidsdienst
(FOD)  Binnenlandse  Zaken.  Dit  initiatief  richt  zich  tot  burgers  en  zelfstandigen,  in
samenwerking  met  de  politiezones.  Volgens  de  gegevens  van  de  FOD Binnenlandse
Zaken waren er in Brussel in 2019 13 BIN’s. Zo heeft Sint-Agathe-Berchem zeker 3 BIN’s,
die volgens de burgemeester duidelijk hun vruchten afwerpen. Om maar een voorbeeld te
geven: in september 2019 kon men twee dieven vatten dankzij de organisatie van een
BIN. De vele getuigenissen op de website www.besafe.be tonen aan dat de BIN's tot een
daling van het aantal inbraken en carjackings in bepaalde wijken hebben geleid.

In  Anderlecht  heeft  de  vorige  burgemeester,  ondanks  verschillende  vragen,  altijd
geweigerd  om  BIN’s  als  beleidsinstrument  te  overwegen.  Gelet  op  de  recent
gebeurtenissen in Anderlecht denk ik dat het college dit toch nog eens moet herbekijken.
Zo zijn er de rellen in Kuregem geweest, de herinirichting van de Peterboswijk, maar ook
het feit  dat drugsdealers onder het oog van buurtbewoners en vlak naast het centraal
politiecommissariaat  het  Bospark  voor  lange  tijd  volledig  konden  inpalmen.
Buurtinformatienetwerken,  waarbij  politie  en  burger  in  nauw  contact  met  elkaar
samenwerken, zouden in al deze gevallen kunnen helpen.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Hoe kijkt de gemeente naar het concept van een BIN?
- Zijn er nog plannen voor BIN’s in Anderlecht?

Hartelijk dank voor uw antwoorden!

Monsieur le Bourgmestre-Président n'a pas d'objection de principe par rapport à ce projet
mais  c'est  un  projet  délicat  qui  nécessite  d'être  fortement  encadré  par  des  formations
importantes  pour  les  citoyens.  Cela  prendra  beaucoup  de  temps  aux  habitants  qui
accepteraient d'en être les porteurs. S’il est bien informé, parmi les projets cités en l'exemple,
plusieurs  peinent  à  trouver  leur  second  souffle,  et  les  initiateurs  de  ces  programmes
cherchent à passer la main. En conclusion, il rediscutera de cette question avec la zone de
police et avec le service « Prévention » la semaine prochaine, mais il n’est pas prêt à faire
n'importe quoi et sans garde-fous, ce pourquoi il ne donne pas de réponse à ce sujet à ce
jour.


