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nieuwsbrief van 31 augustus 2021
Maak kennis met de veiligheidsberoepen!
De Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken heeft op 24 augustus 2021 de
aftrap gegeven voor de campagne “Wederzijds Respect”. Dit is een langlopende campagne met als ultiem doel
dat burgers de veiligheidsberoepen beter leren kennen en waarderen. Wie elkaar beter (her)kent gaat elkaar
meer respecteren. De rode draad is “verbindend” werken. Een eerste actie is het (her)kenbaar maken van de
verschillende veiligheidsberoepen onder het moto “onbekend is onbemind”: wie zijn ze, waar kom ik ze tegen,
hoe herken ik ze, wat mogen/kunnen ze doen en wat mogen/kunnen ze niet. We starten met het ontdekken
van al deze diensten, daarvoor kan je linken naar de website van het BIN kenniscentrum, zo krijg je een overzicht
van de veiligheidsberoepen in ons land ( link ).
Als we willen samen werken binnen de hele veiligheidsketen is het belangrijk ook te weten wie er beroepshalve
aan meewerkt. De V.Z.W. BIN Kenniscentrum heeft zich geëngageerd om de campagne mee te ondersteunen.
In de provincie Antwerpen werken zij hiervoor samen met de Federale diensten van de Gouverneur. Het spreekt
voor zich dat naast de diensten die beroepshave met veiligheid bezig zijn ook de burgerparticipatie een
belangrijke rol blijft spelen, de “buurtinformatiewerken” blijven in het geheel dan ook één van de belangrijkste
schakels. Om die reden worden de BINs gevraagd hun leden warm te maken voor deze campagne en aan te
moedigen om zeker eens kennis te maken met al deze diensten.

Geen 1dag niet meer!
Dit jaar zal de campagne 1dag-niet niet meer doorgaan, in ruil hiervoor komen er meer gerichte campagnes,
waarvan de hierboven vermelde campagne er al eentje is. Plaatselijk blijven wij echter niet passief, de
Kalmthoutse Bins organiseren op 22 en 23 oktober het “BIN-kerk-café”, hierover meer in een volgende
nieuwsbrief.
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Meldingen rond verdachte situaties doe je steeds bij de
lokale politie zone grens: 03/620.29.29
Vragen rond de BIN werking kan je stellen aan je
coördinator,Louis van den Buijs, liefst via mail.
vandenbuijslouis@gmail.com

