
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. Dit is het tweede 
BIN die in onze gemeente van start gaat. Dit BIN situeert 
zich rond de Diestsesteenweg (N2) in Linden en grenst aan 
het BIN Hoog Linden (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 hier- 
over kan je terugvinden op www.lubbeek.be  
(buurtinformatienetwerk in de zoekbalk) of op  
www.besafe.be.

Hoeveel kost het?

Lid worden van BiN2Linden 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 BiN2Linden, 
surf dan naar www.lubbeek.be voor een online registratie. 
Indien je geen gebruik maakt van de online inschrijving 
gelieve dan bijgevoegd ‘aansluitingsformulier’ in te vullen 
en het ‘huishoudelijk reglement’ goed te keuren. 

Je kan de ondertekende formulieren mailen naar  
BiN2Linden@gmail.com of versturen naar de  
coördinator, Eric Segal, Rozenveldstraat 38, 3210  
Linden, liefst vóór 24 mei 2021. Eén van de vereisten om 
een BIN te kunnen opstarten is namelijk het indienen van 
een charter waarin we minstens het aantal leden moeten 
vermelden. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld, 
enkel gebruikt voor communicatie gerelateerd aan  
BiN2Linden en niet gedeeld met derden.

Officiële start BiN2Linden? 

We willen in de zomer van start gaan met de operationele 
werking van het BIN. Verdere communicatie hierover zal via 
je mailadres verlopen. Na de effectieve opstart, en indien 
corona het toelaat, 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 BiN2Linden@gmail.com of spreek één van de 
leden van de stuurgroep aan: 
Eric Segal (coördinator) - Frans Coeckelberghs  
(ass. coördinator) - Ellen Reynders - Guido Tailleur -  
Stefaan Vanden Eynde

We hopen op een massale positieve respons vanuit de 
buurt!     

“Een buurtinformatienetwerk  
voor meer veiligheid”

Beste buurtbewoner

Eric Segal Frans Coeckelberghs Theo Francken Walter Vranckx
BIN Coördinator Ass. Coördinator Burgemeester HCP, Korpschef

Aan de inwoners van Linden omgeving N2

BIN



Braambesstraat Oude Baan 

Diestsesteenweg (tussen Wolvendreef en Endepoelstraat) Plein (tussen N2 en Oude Baan) 

Galgenstraat Rozenstraat 

Gemeentestraat Rozenveldstraat 

Geuzenveld Sliepersveldweg 

Heidebloemstraat Sweysveldstraat 

Klaproosstraat Tempelberg 

Klimroosstraat Tempelstraat 

Koningsveld Veldroos 

Kortestraat Wolvendreef 

Langebeekstraat Zandveldstraat 

Lindestraat Zoutrootjesstraat 

Magere Heidestraat 

Volgende straten worden opgenomen in BiN2Linden

www.lubbeek.be


