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Beste zaakvoerder, 
 
Enige tijd geleden hebben we een info vergadering gehad in verband met de oprichting van 
een WINKEL INFORMATIE NETWERK (WIN). 
 
Samen zorgen we voor veiligheid in ieders belang! 
 

Wat is een WIN? 
 
Een Win is een samenwerkingsverband tussen handelszaken en  zelfstandigen uit een 
bepaalde buurt/wijk en de lokale politie. 
 

Wat is het doel van een WIN? 
 
Een WIN wil : 
 

- het veiligheidsgevoel verhogen 
- de samenhang versterken 
- iedereen bewust maken van het belang van criminaliteits-en brandpreventie 
- een samenwerking tussen handel en politie realiseren op het vlak van informatie-

uitwisseling 
 
Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen en de zelfstandige zelf te betrekken 
bij de veiligheid in zijn omgeving. 
 

Wie kan hieraan deelnemen? 
 

- handelszaken, zelfstandigen uit een bepaalde wijk/buurt 
- een WIN-coördinator (Philip Wellens van AD Delhaize Aartselaar zal zich hiervoor 

inzetten) 
- de lokale politie 
- de lokale bestuurlijke overheid 

 



Hoe werkt de WIN? 
 

1. Als een WIN-lid een verdachte situatie of vreemd gedrag opmerkt in de buurt, 
verwittigt en informeert hij/zij de politie 
 

2. De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een bericht sturen aan alle WIN-
leden in de gemeente of wijk om alert te zijn.  Dit WIN-bericht wordt verspreid per 
telefoon (vast of mobiel, afhankelijk van de keuze van het WIN-lid) 
 

3. Indien niet dringend, wordt er enkel een e-mail verstuurd naar alle WIN-leden 
 

4. De WIN-leden voeren de preventietips van de politie uit 
 

5. Later volgt er feedback via een WIN-bulletin 
 
 

Hoe kun je WIN‐lid worden? 
 
Iedere handelszaak of zelfstandige kan WIN-lid worden. 
De kostprijs werd bepaald op € 5 per jaar per WIN-lid of per verkoopspunt indien dit er 
meerdere zijn. 
In bijlage vindt u het huishoudelijk reglement en een infofiche die BEIDE moeten ingevuld en 
ONDERTEKEND moeten worden alvorens wij uw toetreding tot de WIN kunnen goedkeuren. 
 
Gelieve de ingevulde documenten terug te bezorgen op onderstaand adres: 
 
Contact gegevens Win-Coördinator:  
Wellens Philip 
AD Delhaize 
Kapellestraat 89 
2630 Aartselaar 
 
(Brievenbus aan de voorzijde op de hoek van de winkel met de Kapellestraat) 
Of via e-mail: win.aartselaar@telenet.be 
GSM Philip: 0497/44.70.72 
 
 

Laat ons samen zorgen voor een veiligere omgeving via de WIN Aartselaar‐KMO! 


