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Bijlage 2: Huishoudelijk Reglement WIN “Aartselaar-KMO” 
 
Referentie 
 
 Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende Buurt- en Winkelinformatienetwerken van de 

Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking van de WIN “Aartselaar-KMO”  met de lokale overheid en de 
politie HEKLA 5349 vastlegt. 

 Ingevolge de omzendbrief dient aan ieder lid van het Winkelinformatienetwerk het huishoudelijk reglement ter kennis te worden gebracht 
en de WIN- leden moeten dit reglement aanvaarden en onderschrijven. 

 
Definitie van een WIN 
 
 Een Winkelinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat 

bijdraagt tot volgende doelstellingen : het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en 
het verspreiden van de preventiegedachte. 

 Dit wordt verwezenlijkt door het wederzijds uitwisselen van informatie tussen de politie en de WIN-leden. Het moet een aanzet zijn tot een 
verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid en een middel om snel en efficiënter meldingen over mogelijke  criminaliteit en 
pijnpunten te verspreiden. 

 Het WIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. 
 De WIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. 

 
WIN-coördinator 
 
 De WIN-coördinator is enkel de tussenpersoon in de informatieuitwisseling tussen de politiediensten en het WIN. 
 De politiediensten zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het WIN toe betreffende de binnen het netwerk 

verkregen informatie 
 
WIN-leden 
 
 Elke handelaar van Aartselaar, die zich wenst in te zetten voor een veilige buurt, kan op vrijwillige basis lid worden van het 

Winkelinformatienetwerk “Aartselaar-KMO”. 
 Het invullen van een registratieformulier is verplicht om te kunnen deelnemen. De gegevens op het registratieformulier worden beheerd 

door de WIN-coördinator en kunnen enkel gebruikt worden voor de doelstelling van de WIN met respect voor de privacy. 
 Van de WIN-leden worden een verhoogde graad van waakzaamheid verwacht.  Wanneer zij verdachte personen, voertuigen of 

handelingen opmerken, dienen zij enkel en alleen het politienoodnummer 101 te bellen of de lokale politie te Aartselaar (en dus niet de 
andere WIN-leden). Dit is een normale communicatie tussen burgers en politie en heeft geen specifieke organisatie nodig. De bron van 
informatie blijft geheim. 

 Om te kunnen deelnemen dient het WIN-lid over een vast of een mobiel telefoonnummer te beschikken en het nummer door te geven. 
Deze wordt opgenomen in een Phone list verbonden aan het WIN. 
 

Opzegging lidmaatschap WIN 
 
 Wanneer een inwoner niet langer WIN-lid wenst te blijven, dient deze dit schriftelijk te melden aan zijn WIN-coördinator. Op regelmatige 

basis zullen de lijsten geactualiseerd worden met eventuele nieuwe leden en leden die hun lidmaatschap opzeggen. 
 
Activeren WIN door de politie 
 
 Indien één van de WIN-leden een verdacht feit opmerkt en doorbelt of wanneer de politie melding krijgt van een pas gebeurd misdrijf, 

waarvan de daders mogelijk nog in de buurt rondhangen, zal de politie oordelen of het feit in aanmerking komt om de WIN te activeren.  
 

Communicatie 
 
 De politie zal een bericht opmaken en inspreken op het moment dat de WIN wordt opgestart. Dit gesproken bericht  wordt verstuurd naar 

alle WIN-leden die zijn opgenomen in de Phone list van de WIN “Aartselaar-KMO”, hetzij naar het vast telefoonnummer hetzij naar het 
mobiele telefoonnummer, afhankelijk van de keuze van het WIN-lid. 

 De telefooncentrale zal alle WIN-leden opbellen en het bandje met het gesprek laten horen. Het WIN-lid geeft bevestiging van ontvangst 
van het bericht. Zo worden alle WIN-leden snel geïnformeerd en krijgen ze allemaal hetzelfde bericht. Indien de telefoon niet opgenomen 
wordt of de ontvangst van het bericht niet bevestigd word, zal de computer na een tiental minuten een tweede bericht versturen.  Gelieve 
ermee rekening te houden dat dit zowel overdag als ’s nachts kan gebeuren. 

 
Wat verwacht de politie van de WIN-leden na activatie WIN? 
 
 De WIN-leden dienen alert te reageren en binnen te blijven zodat er geen vergissing mogelijk is voor de interventieploegen die ter plaatse 

gestuurd zijn. 
 Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om: 

o Aandacht te schenken voor verdachte voertuigen, personen of handelingen in de buurt en deze door te geven aan de 
noodcentrale 101 

 De WIN-leden gebruiken de verspreide informatie alleen voor de doelstelling van het WIN. 
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Nieuwsbrieven en periodieke vergaderingen 
 
 De WIN-coördinator engageert zich om samen met de gemandateerde politiebeambte periodieke vergaderingen te organiseren waarop 

alle WIN-leden uitgenodigd worden teneinde de werking ervan te bespreken, te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. 
 De politiezone HEKLA maakt periodiek een nieuwsbrief met preventietips op die door de WIN-coördinator aan de WIN-leden wordt 

overgemaakt per email of papieren versie. 
 
Evaluatie  
 
 Het WIN-project zal regelmatig geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinator, de politiediensten en de lokale 

overheid. 
 
 
Dit huishoudelijk reglement zal in tweevoud opgemaakt worden. Eén exemplaar zal door het WIN-lid ondertekend worden en terugbezorgd 
worden aan de coördinator. Het tweede exemplaar blijft bij het WIN-lid. 
 
 
 
Opgemaakt te Aartselaar op ............................ 
 
 
 
 
WIN-coördinator                                   naam WIN-lid     Gemandateerde PZ Hekla  
 
Philip Wellens    …….……………………………..   Johan Janssens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….  …………………………………….   ……………………………………. 
(handtekening)    (handtekening)     (handtekening) 


