PROTOCOL BIN-Z
.,ltoRI$Allf.

LID

SA.\IFN ZOR(;EN II'F

,r,ië'f,rro

BEPASIN
m
BEDRIJVEN PARKEN

S i I.Jï-

I.J I

!{ I-+.-4 S' VZW

stad

Sint-Niklaas

Politie
Sint-Niklaas

L okale

samen werken aan veiligheid

BIN-Z BEPASIN

Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (Bl N-Z)
Standaardcharter - elektronische versie
Dit document moet worden verstuurd naar de FOD Binnenlandse Zaken
AD Veiligheid en Preventie - Dienst Beleid Integrale Veiligheid - Waterloolaan 76 - 1000 Brussel.

Ad m

inistratieve gegevens

:

Benaming van het BIN:
Gemeente:
Po[ítiezone:

BIN-Z BEPASIN
Sint-NikLaas
Sint-NikLaas - 5432

Geografische gegevens over het BIN:

ln het BIN zijn opgenomen:
TTS zone (8) met Hoogkamerstraat, Laarstraat, Pachtgoedstraat
Cluster 1: lndustriepark-Noord (6), Oostjachtpark (7), lndustriepark-West (9)
Cluster 2: Europark-Noord (3), Europark-Oost (4), Europark-Zuid (5), Europark-Zuid

ll (15 in

ontwikketing).
Cluster 3: NobeLs-Peelmanstraat (12), Atomiumstraat (16 in ontwikkel.ing)
Cluster 4: Entrepotstraat (2)
Cluster 5: Anthonis De Jonghestraat (1), Heihoek (13 ín ontwikkel.ing).
De nummers tussen de haokjes is de nummer von de industriezone volgens de indeling von de stad

Sint-Nikloos
Redenen voor de oprichting van het BIN:

Het aLgemene veil.igheidsgevoeL bevorderen.
Concreet dient hiertoe het aantal inbraken zo sterk als mogelijk te worden herleid, en dienen
een aantaI preventieve maatregelen te worden uitgewerkt.
Verdere doeLstetlingen zijn:
- de relatie en wederzijdse informatie-uitwisseling met de pol.itie verbeteren;
- het mel.dingsgedrag van de burger/ondernemer verhogen;
- de preventie-inspanningen bij de burgers/ondernemers motiveren;
- de burgers/ondernemers stimuleren zich mee verantwoordeLijk te voeten in de bestrijding

van de non-veí [igheidsproblematiek;
- de socia[e samenhang en samenwerkingsgerichtheid in deze gemeenschap aanwakkeren;
te zorgen voor een feedback na incidenten.

lnitiatief tot oprichting van het BIN:
- Burgerinitiatief gegroeid vanuit de ondernemersvereniging

BEPASIN

ldentificatie van het BIN:
Joris Thiis

BIN coórdinator:

lndustriepark-Noord 20
9100 Sint-Niklaas
03766 18 18 | 0487 66 18 18
joris@confiserie-thijs.be

Secretariaat BIN-Z:

Uit hoeveel ]eden bestaat het

Roland Van Gasse
lndustriepark-Noord 4
9100 Sint-Nikl,aas
o47s 90 80 65
info@bepasin.be

BIN:

55 teden

Voor de lokale politie:
Gemandateerde politiebeambte:

Voor de bestuurliike overheid:
Gegevens burgemeester:

Hoofdinspecteur lves De Rycke
Dalstraat 26
9100 Sint-Niktaas
03760 65 00
lves.derycke@ police.belg ium.eu

Lieven Dehandschutter
Grote MarK 1
9100 Sint-Niklaas
03 778 50 05
lieven.dehandschutter@si nt- niklaas.be

! ln geval van wijzíging of de persoon von de BlN-coórdinotor en de gemondoteerde polítiebeambte
moet dit gemeld worden qan de lokqle en de federale overheid.

Communicatie binnen het BIN:
Communicatie van de burger naar de potitie:
Type communicatie:Telefoon (O3760 65 00 of 101)
Communicatie van de poLitie naar het BIN:
- Communicatie op lste niveau (naar alte B|N-leden) voor dringende berichten
- Communicatie op 2de niveau (politie naar de coórdinator en coórdinator naar de leden
van het BIN) voor niet-dringende berichten

-

Gebruikte communicatie:
- Alarm-Tilt platform voor communicatie op 1o" niveau
- E-mait voor communicatie op 2d" niveau

De informatie-uitwisseling : beschrijving van de informatie-uitwissel.ing binnen het BIN en van
het communicatieplan van het BIN:

Het CIC stelt op basis van de gebeurtenissentijst en de locatie voor aan de potitiezone om al
dan niet het BIN op te starten. ln positief geval spreekt het CIC een bericht in op basis van
instructies onWangen van de politiezone en verspreidt dit naar de leden via het Alarm-Tilt
ptatform.

Niet dringende berichten (bijv. maandelijkse stand van zaken, adviezen, weeties, ...) worden
via e-mail naar de coórdinator gestuurd, die ze dan verder doorstuurt naar de leden.
lndien het BIN werd opgestart wordt, indien relevant, door de dienst externe relaties binnen
de politie, feedback verstuurd naar de coórdinator, die het dan verder doorstuurt naar de
leden.
Periodieke vergaderingen

:

Periodiek vergadert het BlN. De BIN-verantwoordeLijke van de afdeLing en/of de gemandateerde
poLitiebeambte zal aan deze vergadering deelnemen. Regelmatig is er overleg met de
gemandateerde politiebeambte en de BIN-coórdinatoren.
Dit overleg wordt op vraag van één der partijen bijeen geroepen.
ln geval van wijziging moet dit gemeld worden aon de lokale en de federole overheid.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

zie biitage

KOSTEN:

dit BIN-Z:
jaar
50 EURO lidgeld per
voor leden van de bedrijvenvereniging BEPASIN; niet leden betalen
jaar
per
100 EURO

WeLke is de kost van de deelname van een bedrijf aan

Steun van het BIN: Krijgt het BIN steun van:

- de gemeentetijke overheden (financiëte of andere):
JA, de signalisatieborden worden door het stadsbestuur betaald en geplaatst aan de toegangen
tot de industrieterreinen.
- andere instanties: NEEN
EVALUATIE van het BIN:

ls er een evaluatiesysteem voorzien en welke zijn de evaluatiecriteria van het BIN? JA
lnterne evaluatie:
Na de opstart voLgt een eerste evaluatie na ongeveer 6 maand. Vanaf dan wordt jaartijks een
evaLuatie gehouden.

Evaluatiecriteria zijn onder meer: het aanta[ leden, het aantaI metdingen aan de politie, hoe
inhoudel.ijk sterk zijn deze meldingen, het aantal keer dat het BIN werd opgestart, is het
meLdingsgedrag geëvolueerd?, tevredenheidsmeting bij de leden, is het veil.igheidsgevoeL
verhoogd?, hoe evotueert de crimina[iteit?, ...
Externe evaluatie:
Naast deze interne evaluatie, die binnen het netwerk zelf wordt uitgevoerd, zal ook een
periodieke evaluatie plaatsvinden door de FOD Binnen[andse Zaken. Hiervoor kunnen de
n
evaluatieverstagen van de BIN worden opgevraagd, bijvoorbeeld in het kader van
wetenschap ti k onderzoek.

\

Ondertekening van de partnerschapsovereenkomst in het kader van het
Buurtinformatienetwerk van Bl N-Z BEPASI N.
De leden verbinden zich ertoe om de omzendbrief van buurtinformatienetwerken 2010. betreffende de

buurtinformatienetwerken na te leven.

Het charter wordt afgesloten tussen:
De leden van het BIN-Z, vertegenwoordigd door de coórdinator: dhr. Joris Thijs,

lndustriepark-Noord 20, 9100 Sint-Niklaas
De lokale overheden van de stad Sint-Niklaas vertegenwoordigd door de burgemeester, dhr.

Lieven Dehandschutter, Grote Morkt 7,9700 Sint-Niklaas.
De korpschef van de lokale

politie, mevr. Gwen Merckx, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas

De ofgevaardigde van de beroepsvereniging BEPASIN, vertegenwoordigd door dhr. Roland
Van Gosse, lndustriepork-Noord 4, 9700 Sint-Niklaas.

Dhr. Lieven Dehandschutter

Mevr. Gwen

Burgemeester

Korpschef

hr. Ro

Van Gasse

evaardigde BEPASIN

rckx

Dhr. Joris Thijs

Hoofdcoórdinator Bl

Z BEPAS]N

