
Enkele inwoners hebben het initiatief genomen om, samen 
met jullie, mee te werken aan de veiligheid in onze buurt. 
In samenspraak met de gemeente Lubbeek en de lokale 
politiezone Lubbeek, werken we aan de oprichting van een 
BuurtInformatieNetwerk, afgekort BIN. We starten met het 
gebied ‘Hoog Linden’, ‘Steenveld’ en ‘Steyveld’, later zal de 
gemeente en de politie samen met andere buurtbewoners 
de BIN-werking verder uitbouwen in andere gebieden. 
Deze oproep is momenteel dan ook louter gericht aan 
de bewoners van omgeving Hoog Linden, Steenveld en 
Steyveld.

Een BIN? Wat is dat?

Een BIN is een gestructureerde samenwerking tussen  
burger, politie en gemeente, gebaseerd op participatie, 
communicatie en preventie, en helpt mee om de sociale 
samenhang in het gebied te verhogen. Meer uitleg  
hierover kan je terugvinden op www.lubbeek.be (BIN in  
de zoekbalk) of op www.besafe.be

Hoeveel kost het?

Lid worden van BIN Hoog Linden is gratis, de gemeente 
Lubbeek draagt de nodige kosten. Bovendien zijn er geen 
verdere verplichtingen en kan je elk jaar beslissen om in of 
uit het BIN te stappen.

Hoe kan ik deelnemen?

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van BIN Hoog 
Linden, geef dan je gegevens (naam, voornaam, postadres, 

e-mailadres, gsm en/ of telnummer) door via e-mail  
(BIN.Hooglinden@gmail.com) of per brief (Vanessa Sterckx, 
Merellaan 15, 3210 Linden), liefst vóór 29 maart 2020. 
Eén van de vereisten om een BIN te kunnen opstarten is 
namelijk het indienen van een charter waarin we minstens 
het aantal BIN-leden moeten vermelden. 
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld, enkel  
gebruikt voor communicatie gerelateerd aan BIN Hoog 
Linden en niet gedeeld met derden.

Officiële start BIN Hoog Linden?

In de loop van de maand mei 2020, na de effectieve 
opstart, zal een vergadering georganiseerd worden om 
jullie op de hoogte te brengen van de concrete manier van 
werken. Deze vergadering zal ook bijgewoond worden 
door de burgemeester en een afgevaardigde van de  
politie.

Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, stuur een 
mailtje naar BIN.Hooglinden@gmail.com of spreek één van 
de leden van de stuurgroep aan: Vanessa Sterckx (coördi-
nator) - Kristof Debecker (ass. coördinator) - Boeckx Willy 
Cornu Robert - Mattheus Rudy - Donnay Patrick - Charliers 
Sophie - Goens Marleen - Herten Luk - Herman Jo - Van 
Espen Viviane - Monden Mieke - Sempels Christiaan - Van 
Engeland Johan

We hopen op een massale positieve respons vanuit de 
buurt!   

“Een buurtinfomatienetwerk  
voor meer veiligheid”

Beste buurtbewoner

Vanessa Sterckx Kristof Debecker Theo Francken Walter Vranckx
BIN Coördinator Ass. Coördinator Burgemeester HCP, Korpschef

Aan de bewoners van omgeving Hoog Linden/ Steenveld/ Steyveld 

BIN



Adelheid Kortrijkstraat
Berkenlaan Kruisbooglaan
Bovenstraat Lemingstraat
Bredestraat Lijsterdreef
Burchtlaan Markiezenlaan
Eekhoornlaan Martelarenstraat
Eikenstraat Merellaan
Hazenpad Merelnest
Hertogenlaan Minnezang
Hoevestraat Nachtegalenstraat
Houwaartstraat Olmendreef
Jachthoorn Pastorijstraat
Jachthuislaan Patrijsdreef
Jagersdreef Poelhofstraat
Jeugdsquare Populierenlaan
Jonkvrouwlaan Prinsendreef
Kasteeldreef Raalbeekstraat
Kerkdreef Seftingstraat
Kerkenbosstraat Slangenstraat
Knapzak Slotgracht
Koekheideweg Speelberg
Koetsiersweg Steenveldstraat
Konijnenpijp Vedelweg
Korenbloemstraat Vossekoten

Volgende straten worden opgenomen in  
BIN Hoog Linden


