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1. Inleiding

Er is een toenemende belangstelling voor burgerparti-
cipatie, zowel in het wetenschappelijk onderzoek als op
politiek niveau. Zo wijdt het federale regeerakkoord
van 20031 een volledig hoofdstuk aan burgerparticipa-
tie. Ook in het regeerakkoord van 2004 van de
Vlaamse Regering2 wordt gestreefd naar een zo breed
mogelijk maatschappelijk draagvlak voor het beleid
door een sterke betrokkenheid van het middenveld. In
de ‘Déclaration de Politique Régionale 2004-2009’
van het Waals Gewest3 wordt het belang van publieke
consultaties benadrukt.

Binnen het onderzoek naar burgerparticipatie zijn vier
stromingen te onderscheiden.

Ten eerste zijn er studies over welke typen burgers
vooral participeren (bv. opgesplitst naar sekse, woon-
omgeving, leeftijd,…).4

Ten tweede werd de manier onderzocht waarop bur-
gers bepaalde projecten hebben ervaren op gebied van
participatieproces en -uitkomst, en of er een eventuele
verandering opgetreden is in hun gedrag.5

Ten derde zijn er ook een aantal studies waarbij één
specifiek burgerparticipatieproject of een bepaalde me-
thode van dichtbij wordt bestudeerd en wordt gekeken
welke resultaten dergelijk initiatief boekt of kan boe-
ken.6

Ten slotte werd er onderzoek gedaan naar de manier
waarop verschillende projecten op een gestandaar-
diseerde manier kunnen worden geëvalueerd.7

Noot 1 http://www.sln.be/documenten/documents/1.0_Federaal_regeerakkoord_2003_10_07_000.pdf
2 http://www.sln.be/documenten/documents/Vlaams_regeerakkoord_2004-2009.doc
3 http://www.vancau.be/getfile.php?id=6&site=1
4 B. KOEHLER en T.M. KOONTZ, “Citizen participation in collaborative watershed partnerships”, Environmental Management 2008, 41, nr. 2, 143 - 154; R.

DEKKER en R. VAN KEMPEN, “Places and participation: comparing resident participation in post-WWII neighborhoods in northwest, central and southern

Europe”, Journal of Urban Affairs 2008, 30, nr. 1, 63-86; S. FRENCH, “E-participation and decision analysis”, Decision-Analysis 2007, 4, nr. 4, 211 - 226;

W. WELLS, J.A. SCHAFER, S. VARANO en T. BYNUM, “Neighborhood Resident’s Production of order: the effects of collective efficacy on responses to

neighborhood problems”, Crime & Delinquency, 2006, 52, nr. 4, 523 - 550; M.M. CONROY, “E-participation in planning: an analysis of cities adopting

on-line citizen participation tools”, Environment and planning C-Government and policy 2006, 24, nr. 3, 371 - 384; V. RYAN, K. AGNITSCH, L. ZHAO en R.

MULLICK, “Making sense of voluntary participation: a theoretical synthesis”, Rural Sociology 2005, 70, nr.3, 287 - 313; M.J. MARSCHALL, “Citizen

participation and the neighborhood context: a new look at the coproduction of local public goods”, Political Research Quarterly 2004, 57, nr. 2, 231 - 244;

J. POULIN en S. KAUFFMAN, “Citizen participation in prevention activities: Path Model II”, Journal of Community Psychology 1995, 23, 234 – 249.
5 M. POWELL en D. KLEINMAN, “Building citizen capacities for participation in nanotechnology decision- making: the democratic virtues of the consensus

conference model”, Public Understanding of science 2008, 17, nr.3, 329-348; T.B. LAUBER en B.A., KNUTH, “Measuring fairness in citizen participation: a

case study of moose management”, Society and Natural Resources 1999, 11, 19 – 37.
6 R. GOOBERMAN-HILL, J. HORWOOD en M. CALNAN, “Citizens’ juries in planning research priorities: process, engagement and outcome”, Health

Expectations 2008, 11, nr.3, 272 - 281; P. CHAKRABARTI., “Inclusion or exclusion? Emerging effects of middle-class citizen participation on Delhi’s urban

poor”, IDS Bulletin-Institute of development studies 2008, 38, nr. 6, 96; B. ADAMS. “Public meetings and the democratic process”, Public Administration

Review 2004, 64, nr. 1, 43-54; E.M. BONELLO, en J.A. SCHAFER, “Citizen Police Acedemies. Do they just entertain?”, FBI Law Enforcement Bulletin 2002,

19 - 23.
7 T. MC DANIELS, R. GREGORY en D. FILDS, “Democratizing Risk Management: Successful Public Involvement in Local Water management decisions”, Risk

Analysis 1999, 19, nr.3, 497 - 510; G. ROWE en L. FREWER, “Public Participation Methods: A Framework for Evaluation”, Science, Technology & Human

Values 2000, 25, nr. 1, 3-29; T. WEBLER en S. TULER, “Unlocking the puzzle of public participation”, Bulletin of Science, Technology & Society 2002, 22, nr.

3, 179 – 189.
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In dit artikel rapporteren we over onderzoek8 dat
aansluit bij de derde en de vierde stroming (evaluatie
van cases en gestandaardiseerde evaluatie), omdat bin-
nen deze stromingen minder uitgebreid onderzoek
werd gedaan. Gebaseerd op de conceptuele kaders van
ROWE en FREWER9 en WEBLER en TULER10, aangevuld
met andere onderzoeken, ontwikkelen we een kader
voor de analyse van burgerparticipatieprojecten. Bij
wijze van exploratieve studie passen we dit kader toe op
twee Belgische ‘buurtinformatienetwerken’ (BIN’s/
RIQs) die gezien kunnen worden als een vorm van
burgerparticipatie.

We verduidelijken hieronder eerst wat wij hier onder
‘burgerparticipatie’ en ‘buurtinformatienetwerken’
verstaan.

Met ‘burgerparticipatie’ bedoelen we in dit onderzoek
“activiteiten die door de burger en/of door de over-
heid in samenwerking met de burger (1) ondernomen
(2) worden om op gemeentelijk of meer wijkgebonden
(3) niveau, ongeacht de fase in het besluitvormings-
proces (4), onveiligheid of onveiligheidsgevoelens (al
dan niet gerelateerd aan een gebrek aan leefbaarheid)
te verminderen (5)”. In deze definitie zijn een aantal
concepten van cruciaal belang. We bespreken ze hier-
onder.

1. De burger: in de definitie die PRÖPPER (2006) geeft
aan burgerparticipatie, worden onder ‘de burger’
zowel individuele burgers, maatschappelijke orga-
nisaties als bedrijven verstaan.11Wij zullen ons in dit
onderzoek richten op de individuele burger en de
burger in verenigingsverband.

2. Activiteiten die door de burger en/of door de overheid
in samenwerking met de burger ondernomen worden:
in diverse definities van burgerparticipatie, zoals die
van bijvoorbeeld WAGENAAR (2005), wordt bena-
drukt dat burgers het initiatief nemen.12Wij sluiten
ons echter aan bij PRÖPPER (2006), die aangeeft dat
burgerparticipatie ook kan betekenen dat burgers
deelnemen aan beleidsprocessen, die dus door over-

heden worden opgezet, maar in wisselwerking met
de burger worden gerealiseerd.

3. Op gemeentelijk of meer wijkgebonden niveau: tradi-
tioneel wordt het lokaal bestuur gezien als het
meest burgernabije bestuur.13 Burgerparticipatie is
het gemakkelijkste te verwezenlijken op het niveau
waar de afstand tussen burger en bestuur het kleinst
is. Hier is de sociale betrokkenheid relatief sterk en
kan maatschappelijke verantwoordelijkheid gemak-
kelijker worden opgenomen. Wij zullen binnen het
gemeentelijk niveau focussen op een nog specifieker
niveau, namelijk de buurt of de wijk.

4. Fase in het besluitvormingsproces: initiatieven van
burgerparticipatie kunnen in elke fase van het be-
sluitvormingsproces worden genomen. De zoge-
naamde beleidscyclus splitst het beleidsproces op
naar verschillende fases die een ideaaltypisch be-
leidsproces doorloopt: agendering, beleidsvoorbe-
reiding, besluitvorming, beleidsuitvoering, toezicht
en implementatie, en evaluatie.14

5. Onveiligheid of onveiligheidsgevoelens (al dan niet
gerelateerd aan een gebrek aan leefbaarheid) ver-
minderen: drie dimensies kunnen binnen het con-
cept (on)veiligheid worden onderscheiden: objec-
tieve of feitelijke onveiligheid, subjectieve onveilig-
heid of onveiligheidsgevoelens en mogelijke
onveiligheid of onveiligheidsrisico’s.15

Een ‘buurtinformatienetwerk’ (BIN/RIQ) kan gezien
worden als een vorm van burgerparticipatie op het
gebied van lokaal veiligheidsbeleid. Het is een gestruc-
tureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de
politie binnen een bepaald gebied. Het doel van een
buurtinformatienetwerk is het verhogen van het veilig-
heidsgevoel, het verspreiden van de preventiegedachte
en het verhogen van de sociale controle. Opdat een
BIN deze opdrachten kan vervullen, is een efficiënt
communicatiesysteem noodzakelijk tussen de BIN-
leden enerzijds en de politiediensten anderzijds.16

Noot 8 Dit onderzoek werd verricht in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en gecoördineerd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van

de desbetreffende FOD (2007-2008). Het volledige onderzoeksrapport: M. BRANS, J. MAESSCHALCK, D. GELDERS & N. COLSOUL, Burgerparticipatie.

Onderzoeksrapport t.b.v. de Algemene Directie Veiligheid en Preventie FOD Binnenlandse Zaken, Brussel, FOD Binnenlandse Zaken, 2008, 188 p. Dit wordt

in 2009 als boek gepubliceerd bij Vanden Broele.
9 G. ROWE en L.FREWER, o.c., 3 – 29.
10 T. WEBLER en S. TULER, o.c., 179 - 189.
11 I. PRÖPPER, Wanneer werkt participatie? Een onderzoek bij de gemeenten Dordrecht en Leiden naar de effectiviteit van burgerparticipatie en inspraak.

Vught, Partners + Pröpper, 2006, 71 p.
12 H. WAGENAAR, Stadswijken, complexiteit en burgerbestuur, XPIN, 2005, 85 p.
13 D. VERLET & H. REYNAERT, “De participerende burger op lokaal vlak in Gent, Brugge en Antwerpen”. Burger bestuur & beleid 2004, 1, nr. 3, 237- 256
14 W. PARSONS, Public policy. An introduction to the theory and practice of policy analysis, Cheltenham, Edwar Elgar, 1995, 675 p.
15 M. ELCHARDUS, S. DE GROOF & W. SMITS, “Rationele angst of collectieve voorstelling van onbehagen. Een vergelijking van twee paradigma’s van

onveiligheidsgevoelens”, Mens en Maatschappij, 80, nr. 1, 2005, 48 - 68.
16 AD VEILIGHEID EN PREVENTIE, Mededeling, Buurtinformatienetwerken, Brussel, FOD Binnenlandse Zaken, 2008, 4 p.
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In wat volgt schetsen we eerst de ruimere context via
een overzicht van burgerparticipatie-initiatieven in
België. Vervolgens omschrijven we de evolutie en be-
tekenis van BIN’s in België. Daarna stellen we vanuit
bestuurskundige literatuur een analysekader voor bur-
gerparticipatieprojecten op dat we bij wijze van illus-
tratie toepassen op twee Belgische BIN’s. Deze toepas-
sing is mee geëvalueerd en becommentarieerd door
twee expertenpanels als deel van het onderzoek.

2. Overzicht burgerparticipatieprojecten
in België

Er bestaat een grote verscheidenheid aan projecten
rond burgerparticipatie op het gebied van veiligheids-
beleid in België.

Bij de zoektocht naar projecten in België kregen we
hulp van de Koning Boudewijnstichting (KBS), die
lokale projecten gericht op het verminderen van onvei-
ligheidsgevoelens ondersteunt door subsidies. Van
deze projecten werden ons de evaluatieverslagen be-
schikbaar gesteld. Een andere belangrijke informatie-
bron was de website van de Belgische federale politie
(www.infozone.be), waar informatie per politiezone
terug te vinden is.

Vooraf moet echter worden opgemerkt dat het in kaart
brengen van burgerparticipatieprojecten niet evident
is. Ten eerste gaat het vaak om decentrale initiatieven,
waarvan geen centrale registratie bestaat. Ten tweede
worden verschillende benamingen gebruikt om soort-
gelijke projecten aan te duiden en vinden verschillende
projecten onder dezelfde noemer plaats. Ten derde is
het vaak niet duidelijk of een project momenteel nog
loopt. Het merendeel van de projecten waar we via de
Koning Boudewijnstichting mee in contact kwamen,
werd in 2005 geëvalueerd.17 In de evaluatierapporten
werd echter niet aangegeven of het project nog verder
werd gezet of niet. Ook bij de projecten die we zelf via
andere contacten of op het internet vonden, is het niet
altijd duidelijk wat de huidige status ervan is. We
concentreren ons op projecten die momenteel nog
lopen of nog niet zo lang geleden afgelopen zijn.18Ten
vierde is er het gebrek aan evaluaties van vele projecten
die we schetsen. De projecten die we via de Koning

Boudewijnstichting leerden kennen, vormden zoals
vermeld, wel het voorwerp van een evaluatie. Deze
evaluaties bestonden uit een beschrijving van het pro-
ject, waarbij doelgroep, doelstellingen en betrokken
partners werden aangegeven. Verder werden de zicht-
bare resultaten besproken en de resultaten die werden
verwacht op lange termijn, alsook de betrokkenheid
die bij de verschillende partners (waaronder burgers)
werd ervaren. Deze evaluaties werden echter uitge-
voerd door de initiatiefnemers zelf. Bovendien was de
evaluatie erop gericht het ontvangen van de subsidies
te rechtvaardigen. Deze twee elementen kunnen een
invloed gehad hebben op de objectiviteit van de eva-
luaties. Van de projecten die we via andere bronnen
leerden kennen, waren zo goed als nooit formele eva-
luaties voorhanden. Als er een vorm van evaluatie
beschikbaar was, ging het om beschrijvingen, enkel
gebaseerd op subjectieve ervaringen die niet onder-
bouwd waren met cijfermateriaal of meer verifieerbaar
materiaal.

Om de verschillende burgerparticipatieprojecten in het
domein van het lokale veiligheidsbeleid te ordenen,
maken we gebruik van de door ons aangepaste burger-
participatiematrix van TOPS en VAN OSTAAIJEN (2006).
Deze matrix heeft een productiekant en een perceptie-
kant. Aan de productiekant wordt voorgesteld wat
bewoners bijdragen aan de productie van veiligheid:
dragen ze bij als individu of samen met andere bewo-
ners (in verenigingen, middenveld,…) enerzijds of sa-
men met de overheid anderzijds? Het onderscheid
tussen burgerinitiatief en overheidsinitiatief heeft zoals
de termen uitdrukken, betrekking opwie het ‘initiatief’
neemt. Vermits het gaat om participatieprojecten, is er
steeds een of andere samenwerking met overheden in
een bepaalde fase van het project. Aan de perceptiekant
wordt weergegeven hoe burgers veiligheid beleven.
Daarbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen
activiteiten met een directe link naar veiligheid en
activiteiten op gebied van leefbaarheid.

In de cellen van de matrix19 maken we, gebaseerd op
de participatieladder van PRÖPPER en STEENBEEK20

(1999), een onderscheid tussen:
- Informatie: burgers worden geı̈nformeerd, maar
mogen niet meepraten en niet meebeslissen.

Noot 17 Een aantal projecten werd echter nog niet geëvalueerd, omdat ze nog niet zo lang geleden opgestart zijn.
18 Hoewel geargumenteerd kan worden om enkel afgeronde projecten te bestuderen teneinde condities van burgerparticipatie bloot te leggen, lijkt onze keuze

om ook lopende projecten mee op te nemen, nuttig teneinde een zo recent mogelijk overzicht te geven, waarvan de reconstructie en de betrokken actoren

het best te benaderen zijn en er zo weinig mogelijk geheugeneffecten spelen in het beoordelen in het verloop van een case.
19 We zullen verderop zien dat er niet in elke cel voorbeelden van initiatieven gevonden werden onder zowel informatie, consultatie als participatie.
20 Pröpper en Steenbeek onderscheiden eigenlijk vijf niveaus van participatie die wij in navolging van Van Audenhove, Lievens en Cammaerts hier voor de

eenvoud tot de kern van drie herleiden (informatie, consultatie, participatie). De initiële indeling behelst: (1) informeren (burgers worden op de hoogte

gehouden van genomen beslissingen); (2) consulteren/raadplegen (overheid bepaalt beleidsrichting en de burger is gesprekspartner. De resultaten van deze

consultatie zijn mogelijke bouwstenen voor het beleid); (3) adviseren (burgers kunnen problemen aandragen en oplossingen formuleren. Bij de uiteindelijke

besluitvorming kan er wel van worden afgeweken); (4) coproduceren (burger en overheid komen samen een probleemagenda overeen, gaan samen op zoek

naar oplossingen en de overheid verbindt zich tot deze oplossingen); (5) meebeslissen (de beleidsontwikkeling wordt overgelaten aan burgers, overheid

neemt de resultaten over). I. PROPPER & D. STEENBEEK, De aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 1999, 205 p.;

L. VAN AUDENHOVE, B. LIEVENS & B. CAMMAERTS, E-democratie voor Vlaanderen. Stand van zaken, Brussel, Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en

Technologisch Aspectenonderzoek, 2005, 90 p.
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- Consultatie: burgers mogen meepraten, maar het
bestuur beslist.

- Participatie: burgers hebben een inbreng bij het
beslissen.

Om de plaatsing van het initiatief te bepalen, kijken we
naar de hoofdactiviteit. Een initiatief waarbij de hoofd-
doelstelling is burgers te informeren en een nevendoel-
stelling is feedback te krijgen op bijvoorbeeld het
politieoptreden, plaatsen we bij ‘informatie’. Verschil-
lende initiatieven komen onder licht gewijzigde vorm
terug in verschillende cellen van de matrix, zoals de

wijkbabbels, die zowel door de overheid als door bur-
gers worden georganiseerd, en die zowel gericht kun-
nen zijn op praten over veiligheid als op praten over
sociale cohesie en leefbaarheid. Deze initiatieven wor-
den in verschillende cellen geplaatst.

We geven in de matrix kort weer welke initiatieven in
de verschillende cellen horen. In bijlage worden de
diverse projecten systematisch toegelicht. Bij de toe-
lichting duiden we ook die projecten aan die door de
Koning Boudewijnstichting werden gesubsidieerd.

Tabel 1: Overzicht Belgische projecten omtrent burgerparticipatie inzake lokaal veiligheidsbeleid

Veiligheid Leefbaarheid

Overheids-
initiatieven

- Consultatie
o Praatcafé
o Verkenningswandelingen
o Straattoneel
o Veiligheidsscan

- Participatie
o Burgers delen informatie met politie
o Integrerende projecten

- Informatie
- Consultatie
o Wijkbabbels
o VITAAL Wijk

- Participatie
o Integrerende projecten

Burger-
initiatieven

- Informatie
o Samen voor een veilig gevoel

- Consultatie
o Wijkbabbels
o Verkennende wandelingen

- Participatie
o Integrerende projecten

- Informatie
o Radio-uitzending vrije radio

- Consultatie
o Wijkbabbels

- Participatie
o Integrerende projecten
o Buurtvaders
o Buurtbemiddeling

Beschrijving projecten in de bijlage

3. Buurtinformatienetwerken in België als
een vorm van burgerparticipatieproject

De Belgische BIN’s zijn ontstaan naar analogie met de
Neighbourhood Watch projecten die reeds verschil-
lende decennia in de VS en het VK bestaan. Een
project wordt meestal geleid door een vrijwillige coör-
dinator, die de contacten tussen de burgers en politie
verzorgt. Bij de politie wordt een ‘Watch Liaison Of-
ficer’ aangeduid, die toezicht houdt op de activiteiten
van het project. Verder verzamelen de verschillende
coördinatoren van een ‘borough’ of ‘county’ zich vaak
in verenigingen, waar ervaringen worden uitgewisseld.
Daarnaast is er een ‘Neighbourhood andHomeWatch
Network’, waarin tien regionale coördinatoren zete-
len, die democratisch zijn verkozen door alle coördi-
natoren.21

Na werkbezoeken aan het Britse Neighbourhood
Watch werden de eerste Belgische buurtinformatienet-

werken in 1994 opgestart in de provincie West-Vlaan-
deren. Daarna is hun aantal toegenomen over heel
Vlaanderen en in beperkte mate in Wallonië.22 Het
aantal BIN’s in België is de laatste jaren sterk toegeno-
men. In 2005 waren er bijvoorbeeld 243 BIN’s, in
2006maar liefst 306 (+26%), in 2007 waren het er 349
en op 1 augustus 2008 gaat het om 390 BIN’s (+61%
in vergelijking met 2005).23 Ook beleidsmatig ont-
staan nieuwe initiatieven, zoals het omvormen van een
bestaande werkgroep op federaal niveau (bestaande uit
vertegenwoordigers van o.m. de Federale Politie, lo-
kale politie en de BIN’s), tot een begeleidingscomité
dat zal waken over het goede verloop van BIN’s in
België.24 BIN’s vormen dus een almaar belangrijkere
vorm van burgerparticipatie-initiatief.

Hoewel in 1994 het eerste BIN werd opgericht, is de
erkenning ervan later gekomen omdat er nog geen
wettelijke regeling voor bestond. Deze kwam er met
de omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998 over

Noot 21 http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/neighbourhoodwatch
22 Er bestaan tevens specifieke buurtinformatienetwerken voor zelfstandige ondernemers, of zelfs specifieke sectoren zoals de apothekers.
23 Waarvan 372 geregistreerde BIN’s in Vlaanderen en 18 in Wallonië.
24 AD VEILIGHEID EN PREVENTIE, o.c.
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georganiseerde reacties van niet politiemensen tegen
onveiligheidsgevoelens (niet-gepubliceerd). In deze
omzendbrief worden de buurtinformatienetwerken
gedefinieerd, de doelstellingen aangeduid en wordt er
een taakverdeling omschreven. In de omzendbrief
I/VSP/2001/16 van 2 juli 2001 die de voorgaande
gedeeltelijk vervangt (niet-gepubliceerd), wordt het
begrip buurtinformatienetwerk verder verduidelijkt.
Zoals in de inleiding al gedefinieerd, is een BIN wet-
telijk omschreven als een ‘gestructureerd samenwer-
kingsverband tussen burgers en de lokale politie in een
afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellin-
gen: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het
bevorderen van de sociale controle en het verspreiden van
de preventiegedachte’. Een buurtinformatienetwerk is
geen groepering van mensen die toezichtrondes of
patrouilles uitvoert, omdat dit een inbreuk zou vor-
men op de wet op de private milities.

Binnen een buurtinformatienetwerk werken burgers,
politie en gemeente samen. Bij de burgers is er een
coördinator die de rol van contactpersoon tussen bur-
gers en politie op zich neemt. Bij de politie wordt een
gemandateerde politiebeambte aangeduid die de con-
tactpersoon voor de burgers is. De lokale overheid
zorgt voor financiële en infrastructurele ondersteu-
ning.

We bestuderen in dit artikel een BIN in Vlaanderen
(Lochristi) en een BIN in Wallonië (Braine l’Alleud).
Als we deze beide BIN’s bekijken in functie van de
behandelde burgerparticipatiematrix van TOPS en VAN
OSTAAIJEN (2004), zien we dat het BIN in Lochristi bij
uitstek een burgerinitiatief is, gericht op veiligheid.
Het BIN in Braine l’Alleud echter is eerder een over-
heidsinitiatief, dat iets meer op leefbaarheid gericht is.
We zullen een analysekader van condities voor burger-
participatie toepassen op deze twee cases. Eerst wordt
dit analysekader en de conceptie ervan toegelicht.

4. Ontwikkeling analysekader condities
inzake burgerparticipatie

Bij de ontwikkeling van het analysekader voor condi-
ties inzake burgerparticipatie, baseren we ons vooral
op de conceptuele kaders van ROWE en FREWER25 en
WEBLER en TULER26, die de meeste elementen dekken,
aangevuld met inzichten van enkele andere auteurs.

We onderscheiden de volgende categorieën: participa-
tie en samenwerking, middelen, beleidsbetrokkenheid,
communicatie, context, methode en continuı̈teit.

4.1. Participatie en samenwerking

Burgerparticipatieprojecten vragen engagement van
de verschillende betrokkenen. Burgers moeten bereid
zijn om tijd en energie investeren. Op bestuursniveau
moet het betrekken van burgers bij het beleid door alle
niveaus van de betrokken organisaties worden gedra-
gen en men moet het eens zijn over de doelstellingen,
zodat echt iets wordt gedaan met de resultaten.27Het
is ook noodzakelijk dat de juiste mensen worden be-
trokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid.28

Er moet diversiteit zijn bij participanten op gebied van
sekse, leeftijd, etniciteit,… Er is nood aan een integrale
aanpak: alle partijenmoeten erbij worden betrokken en
samen een partnerschap vormen. Daarbij behoudt ie-
dereen zijn eigen verantwoordelijkheid en wordt op
basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid ge-
werkt. Het is noodzakelijk dat de verschillende betrok-
ken partijen serieus worden genomen: zowel burgers
als gemeente en politie. De verschillende betrokkenen
moeten gezamenlijk een visie ontwikkelen en zoeken
naar oplossingen. Er moeten afspraken gemaakt wor-
den rond het taken- en bevoegdheidspakket van de
uitvoerders.29

PRÖPPER en STEENBEEK (1999) wijzen op het belang van
het bestaan van een constructieve relatie tussen de
verschillende betrokken partijen. Ze onderscheiden
hierbij drie niveaus:
- structureel niveau: de verschillende partners hebben
elkaar nodig en er bestaat al een samenwerkings-
structuur;

- cultureel niveau: bestaan van gemeenschappelijke
zin- of betekenisgeving en normen en waarden; be-
langentegenstellingen zijn overbrugbaar en geen van
de partijen stelt zich dogmatisch op;

- persoonlijk niveau: de verhoudingen tussen de par-
tijen onderling zijn werkbaar.

4.2. Middelen

Een tweede succesconditie is de beschikbaarheid van
voldoende personele capaciteit en middelen (infra-
structuur, geld, professionele ondersteuning,…).30

Noot 25 G. ROWE en L. FREWER, o.c., 3 - 29.
26 T. WEBLER en S. TULER, o.c.
27 C. HAZEU, N. BOONSTRA, M. JAGER-VREUGDENHIL en P. WINSEMIUS, Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004, Den Haag, Wetenschap-

pelijk Raad voor Regeringsbeleid, april 2005, 397 p.
28 G. ROWE en L. FREWER, o.c., 3 – 29.
29 J. EDELENBOS, Proces in vorm. Procesbegeleiding van interactieve beleidsvorming over lokale ruimtelijke projecten, Utrecht, Uitgeverij Lemma, 2000, 389 p.
30 G. ROWE & L. FREWER, o.c.; T. WEBLER & S. TULER, o.c.; I. PROPPER & D. STEENBEEK, o.c.; KORTOM, o.c.; K. LOYENS & S. VANDE WALLE, o.c.
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4.3. Beleidsbetrokkenheid

Een derde essentiële conditie is dat de gemeente de
projecten ondersteunt en ruimte geeft. Dit omhelst
verschillende aspecten:31

- beleidsruimte: de gemeente is bereid substantiële
invloed af te staan in verschillende stadia van het
beleidsproces, dus ook bij de ontwikkeling van het
beleid (‘governance by stepping back’) en de inhoud
van het beleid ligt nog niet vast (zodat de andere
partijen actief kunnen participeren en het beleid
substantieel kunnen beı̈nvloeden);

- participatiecultuur: politici en ambtenaren creëren
openheid ten opzichte van participatie;

- transparantie en eenvoud: de gemeente maakt het
proces transparant zodat de betrokken partijen de
zaak goed kunnen opvolgen. De procedures worden
zo kort mogelijk gehouden en de regels zijn duide-
lijk en overzichtelijk;

- autonomie: burgers behouden zelf het initiatief. Een
veel voorkomend probleem is dat ambtenaren de
neiging hebben goede initiatieven over te nemen en
zelf uit te voeren (‘dood te knuffelen’);

- ondersteuning: de gemeente is aanwezig op vergade-
ringen en ondersteunt het project infrastructureel,
financieel,… Er is binnen de gemeente een opvol-
gingsmechanisme aanwezig.

4.4. Communicatie

Een vierde succesconditie is de manier waarop wordt
gecommuniceerd. Er moet duidelijk gecommuniceerd
worden via verschillende kanalen, waarbij het doel en
het concept van het project helder worden overge-
bracht.32

Bij het begin van een project moet duidelijkheid wor-
den gebracht over:
- het bestaan van het project (mensen moeten op de
hoogte zijn van de mogelijkheid om te participeren);

- het waarom van het project;
- welke doelstellingen de initiatiefnemers willen berei-
ken;

- de werking van de procedures (criterium van ‘duide-
lijke taakomschrijving bij ROWE en FREWER);

- de rol en de inbreng van bestuur en participanten
(bv. duidelijkheid creëren over beschikbare budget,

over de rol die burgers kunnen/niet kunnen spelen);
- wat er met de input van burgers zal worden gedaan
en wat niet (verwachtingenmanagement: de vraag
stellen aan burgers wat de problemen zijn leidt im-
mers tot de verwachting dat die problemen ook
worden opgelost).

Een project heeft vaakmeer succes als mensen direct en
persoonlijk worden aangesproken.33

Aan het einde van een project moet er aandacht zijn
voor een terugkoppeling van de resultaten. Als burgers
zien dat hun participatie effectief is en hun inzicht
ertoe doet, zullen ze zich doorgaans sneller engageren
(‘ownership feeling’).34

4.5. Context

Als we kijken naar de context, zijn er verschillende
condities die ervoor zorgen dat burgerparticipatiepro-
jecten goed of minder goed functioneren.

In eerste instantie werken projecten beter als het om
een ‘geschikte’ problematiek gaat. Daaronder verstaan
PRÖPPER en STEENBEEK35 een problematiek die
- voldoende tijd laat om een onderwerp te bespreken;
- belangrijk is;
- hanteerbaar is (het probleem kan worden afgeba-
kend van andere problemen, is voldoende in de tijd
af te bakenen, is niet zodanig gepolitiseerd dat par-
ticipatie problematisch is; is niet te technisch);

- nog niet uitgekristalliseerd is: de beste beleidsaanpak
is nog niet gekend;

- geen geheimhouding vereist.

Burgers participeren ook meer bij projecten die vorm
krijgen vanuit een behoefte op het terrein, als het om
een acuut probleem gaat of over een probleem dat hen
direct raakt (bv. onveiligheidsgevoel in een bepaalde
wijk).36 Daartegenover staat dat criminaliteit en angst
voor criminaliteit en slachtofferschap het geloof kun-
nen ondermijnen dat de problemen lokaal kunnen
worden opgelost. Andere mogelijke gevolgen van cri-
minaliteit zijn isolatie, wantrouwen en machteloos-
heid, wat ook niet aanzet tot het nemen van actie.
Criminaliteit kan dus als een remmende factor van
collectieve actie functioneren.37

Noot 31 G. ROWE & L. FREWER, o.c.; T. WEBLER & S. TULER, o.c; I. PROPPER & D. STEENBEEK, o.c.; K. LOYENS & S. VANDE WALLE, o.c.; J. EDELENBOS, o.c.; J. VAN

DER HEIJDEN, A. MEIRESONNE en J. VAN ZUYLEN, o.c.; P. TOPS & J. VAN OSTAAIJEN, o.c.; KORTOM, o.c.; H. WAGENAAR; o.c.; I. PROPPER, o.c.; G. MARCUS,

o.c.; G. WANG, o.c.; J. POULIN & S. KAUFFMAN, o.c.
32 H. WAGENAAR, o.c.; I. PROPPER, o.c.
33 F. HARMSEN, F. WOUDENBERG, L. ELSMAN-DOMBURG & J. GUTTELING, “De inzet van maatschappelijke organisaties bij de communicatie over

loodhoudend drinkwater”, Tijdschrift voor Communicatiewetenschappen, 31, nr. 3, 2003, 227 – 244.
34 I. PROPPER & D. STEENBEEK, o.c.; J. VAN DER HEIJDEN, A. MEIRESONNE en J. VAN ZUYLEN, o.c.; KORTOM, o.c.; K. LOYENS & S. VANDE WALLE, o.c.
35 I. PROPPER & D. STEENBEEK, o.c.
36 A. PATTAVINA, J. BYRNE en L. GARCIA, “An examination of citizen involvement in crime prevention in high-risk versus low-to-moderate risk

neighbourhoods”, Crime & Delinquency 2006, 52, nr.2, 203 - 231; J. VAN DER HEIJDEN, A. MEIRESONNE en J. VAN ZUYLEN, o.c.; G. MARCUS, o.c.;
37 T. DEGRAEUWE, “Faalt de politie? Burgermobilisatie en initiatieven inzake veiligheid”, in: G. DUHAUT, P. PONSAERS, G. PYL en R. VAN DE SOMPEL (eds.),

Voor verder onderzoek.. Essays over de politie en haar rol in onze samenleving, Brussel, Politeia, 2002, 813 - 828.
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DENTERS wijst op het belang van sociaal kapitaal in het
participatieproces.38 Hieronder vallen contacten met
buren, contacten in een buurtorganisatie,... Buurtbin-
dingen dragen bij tot de emotionele bindingen met de
buurt en de bereidheid om bij buurtproblemen actie te
ondernemen. Buurtbindingen dragen er ook toe bij
dat burgers beter in staat zijn gezamenlijk buurtpro-
blemen aan te pakken. Ook andere auteurs vonden een
positief verband tussen een sterke sociale cohesie en
participatie: burgers participeren meer als er sterke
banden zijn.39

Als het gaat over de buurt waarin burgers wonen,
geven PATTAVINA, BYRNE en GARCIA aan dat er meer
wordt geparticipeerd in buurten met een hoog risico
op criminaliteit dan in buurten met een minder groot
risico.40 Een mogelijke verklaring, die niet overeen-
stemt met wat DENTERS toeschrijft aan sociaal kapitaal,
is het gebrek aan sociale cohesie en sociale controle in
buurten met een hoog criminaliteitsrisico. Als er geen
private netwerken zijn, keren burgers zich naar andere
initiatieven omdat er geen alternatief is. Volgens de
geciteerde auteurs wordt ook meer geparticipeerd in
buurten waar de politie persoonlijke contacten onder-
houdt met de inwoners.

In het algemeen zullen burgers die zich een deel voelen
van en verantwoordelijk voelen voor de buurt, meer
participeren dan mensen die de buurt enkel als een
plaats om te wonen beschouwen.41 Uit onderzoeken
naar NeighbourhoodWatchprojecten blijkt dat de par-
ticipatie aan dergelijke initiatieven niet gelijk verspreid
is over de bevolking.42 Vooral in buurten met econo-
mische en etnische homogeniteit worden veel initiatie-
ven genomen. De verschillende mate van homogeni-
teit van de samenstelling van de buurt is hier dus
relevant.

4.6. Methode

Een andere succesconditie voor het slagen van burger-
participatieprojecten, is het kiezen van de juiste me-
thode en het correct uitvoeren ervan. Burgerparticipa-
tie loopt vaak niet van een leien dakje omdat initiatief-
nemers de verkeerde methode kiezen; in alle buurten
volgens dezelfde methode werken, ongeacht de speci-

fieke noden; obsessief met representativiteit bezig zijn,
terwijl een goed gerichte kleine groep soms meer kan
bereiken dan een brede enquête; de methode op een
amateuristische manier hanteren; en de doelstellingen,
strategie en werkwijze niet laten overeenstemmen.43

Bij het voorbereiden en uitvoeren van het project,
dienen initiatiefnemers aandacht te besteden aan vol-
gende elementen:44

- de geschiktheid van de methode voor de betrokken
wijk en doelgroep?;

- de toegankelijkheid van het project voor iedereen
wat betreft informatie en interpretatie van informatie
(bv. getuigen, wetenschappers,…), wat betreft ma-
teriaal (bv. pc’s,…), en tijd (bv. zorgen dat bijeen-
komsten worden georganiseerd op momenten
waarop veel mensen beschikbaar zijn);

- het proces moet op een onafhankelijke manier verlo-
pen en ook als dusdanig worden gepercipieerd (bv.
discussieleiders mogen geen kleur bekennen);

- vroegtijdige betrokkenheid: burgers moeten zo snel
mogelijk bij het proces worden betrokken. Het pu-
bliek debat moet niet alleen gaan over kleine deelas-
pecten, maar ook over agendasetting en onderlig-
gende assumpties;

- de juiste doelstellingen worden vooropgesteld;
- er wordt daadwerkelijk iets gedaanmet de resultaten.

4.7. Continuı̈teit

Een laatste conditie voor het slagen van burgerpartici-
patieprojecten is het zorgen voor continuı̈teit. Al in de
eerste fase van het project is het van belang het con-
crete project te overstijgen en op lange termijn te
denken. Is het probleem opgelost als het project is
afgelopen? Kunnen anderen het initiatief overnemen?
Is er in een budget voorzien voor de opvolging?45 Als
er zich na een plotse criminaliteitsstijging geen noe-
menswaardige problemen meer voordoen, neemt de
aandacht van de bewoners snel af.46

We moeten hierbij wel opmerken dat het bij sommige
initiatieven geen probleem vormt als ze na een tijdje
ophouden te bestaan. Als het probleem dat aan de basis
ligt, werd opgelost, is het vanzelfsprekend dat het
initiatief wordt stopgezet.

Noot 38 S. DENTERS, Achtergrondstudie Stedelijk Burgerschap, Twente, Universiteit Twente, 2005, 42 p.
39 V. RYAN, K. AGNITSCH, L. ZHAO en R. MULLICK, “Making sense of voluntary participation: a theoretical synthesis”, Rural Sociology 2005, 70, nr.3, 287-313.
40 A. PATTAVINA, J. BYRNE en L. GARCIA, o.c.
41 A. PATTAVINA, J. BYRNE en L. GARCIA, o.c.
42 D.P. ROSENBAUM, “The theory and research behind neighbourhood watch: is it a sound fear and crime reduction strategy?”, Crime and Delinquency 1987,

33, nr. 1, 103-134; T. BENNETT, Evaluating Neighbourhood Watch, Aldershot, Gower, 1990, 215 p.; S. HUSAIN, Neighbourhood Watch in England and Wales:

a locational analysis, (Crime Prevention unit, paper 12), 1998, London, Home Office
43 KORTOM, o.c.; K. LOYENS & S. VANDE WALLE, o.c.; J. EDELENBOS, o.c.
44 G. ROWE & L. FREWER, o.c.; P. KATHI en T. COOPER, “Democratizing the administrative state: connecting neighborhood councils and city agencies”, Public

Administration Review 2005, 65, nr. 5, 559-567
45 I. PROPPER, o.c.; H. WAGENAAR, o.c.; C. HAZEU, N. BOONSTRA, M. JAGER-VREUGDENHIL en P. WINSEMIUS, o.c.
46 T. HOPE, “Community crime prevention”, in: M. TONRY & D. FARRINGTON (eds.), Building a safer society. Strategic approaches to crime prevention. Chicago,

the university of Chicago Press, 1995, pp. 21 – 89.
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Op basis van het voorgaande kunnen we volgend
analysekader afleiden.

We passen dit in de volgende paragraaf toe op de twee
geselecteerde buurtinformatienetwerken.

Tabel 2: Analysekader van condities voor succesvolle burgerparticipatie

1. Participatie en samenwerking

1.1 Worden de juiste mensen betrokken bij de uitvoering?
1.2 Zijn de betrokkenheid en capaciteiten van actoren op het einde van de uitvoeringsketen voldoende?
1.3 Werken participanten mee aan of tegen de uitvoeringsprocessen?
1.4 Past medewerking aan het project binnen het takenpakket van de betrokken actoren?
1.5 Zijn de verschillende actoren overtuigd van het nut van de genomen maatregelen? Ondersteunen ze die?
1.6 Gaan alle uitvoerders akkoord over de objectieven?
1.7 Krijgen participanten voldoende speelruimte?
1.8 Is er voldoende duidelijkheid in het taken- en bevoegdheidpakket van de uitvoerders?
1.9 Worden de verschillende actoren (ook de burgers) serieus genomen?
1.10 Werken de verschillende actoren voldoende samen?
1.11 Is er al een bestaande samenwerkingsstructuur?
1.12 Zijn er onoverbrugbare belangentegenstellingen?
1.13 Zijn de verhoudingen tussen de verschillende actoren werkbaar?

2. Middelen

2.1 Is er voldoende financiële capaciteit?
2.2 Is er voldoende personele capaciteit?
2.3 Zijn andere middelen beschikbaar?

3. Beleidsbetrokkenheid

3.1 Is de gemeente/politie bereid invloed af te staan?
3.2 Verloopt het proces transparant?
3.3 Behouden de burgers hun autonomie of wordt het project doodgeknuffeld?
3.4 Ondersteunt de gemeente het project?
3.5 Zijn er in structurele middelen voorzien voor de opvolging van het project?

4. Communicatie
4.1 Zijn de relevante actoren op de hoogte van het bestaan van het project?
4.2 Wordt er duidelijk gecommuniceerd over de rol die de verschillende actoren kunnen spelen?
4.3 Wordt duidelijk gecommuniceerd over wat er wel en wat niet met de input van de burgers zal worden gedaan?
4.4 Is er een duidelijke en consistente motivering van beleidsmaatregelen?
4.5 Wordt er na afloop van het project (of tussentijds) voldoende gecommuniceerd over de bereikte resultaten?

5. Context

5.1 Is de problematiek geschikt om burgers te laten participeren?
5.2 Krijgt het project vorm vanuit een behoefte van op het terrein?
5.3 Hebben participanten zelf belang bij het uitvoeren van het beleid?
5.4 Zijn er externe omstandigheden die de implementatie bemoeilijken?
5.5 Krijgen burgers het gevoel dat ze zelf voor hun veiligheid moeten zorgen en dat de politie het niet meer doet?

6. Methode

6.1 Is de juiste methode gekozen met het oog op de te bereiken doelstellingen?
6.2 Is het beleidsinitiatief voldoende toegankelijk?
6.3 Werden participanten betrokken bij de ontwikkeling van het beleid?
6.4 Zijn de doelstellingen voldoende duidelijk en consistent?
6.5 Worden de resultaten uitgevoerd en opgevolgd?

7. Continuı̈teit

Wordt gezorgd voor de continuı̈teit van het project?
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5. Toepassing analysekader op twee
buurtinformatienetwerken in België

Onderzoeksmethodologie

Bovenstaand analysekader wordt bij wijze van illustra-
tie toegepast op twee cases/BIN’s, elk uit een ander
landsdeel. We vergelijken met behulp van het analyse-
kader het buurtinformatienetwerk in Lochristi (gele-
gen in de provincie Oost-Vlaanderen) met het buurt-
informatienetwerk in Braine l’Alleud (gelegen in de
provincie Waals-Brabant). De methode is die van de
casestudie. Deze laat toe om verschillende technieken
en bronnen te combineren waardoor een onderwerp in
verschillende aspecten en vanuit verschillende invals-
hoeken kan worden behandeld.47 We hebben zoveel
mogelijk de visie van de verschillende betrokken par-
tijen (politie, gemeente, burgers) trachten te integre-
ren. We deden dit door een combinatie van individuele
face-to-face interviews en een analyse van allerhande
documenten (folders, uitnodigingen, presentaties,
krantenartikels, enz.). De beschrijving van de cases
alsook de toepassing van het analysekader werden
voorgelegd aan twee expertenpanels: het ging om fo-
cusgroepsinterviews met enerzijds de in burgerpartici-
patie-initiatieven betrokken actoren in België en Ne-
derland (‘praktijk- en ervaringsdeskundigen’) en an-
derzijds met wetenschappers uit de bestuurskunde,
criminologie en communicatiewetenschappen.

Voor wat specifiek de analyse van het BIN in Lochristi
betreft, werd een dubbelinterview afgenomen met de
gemandateerde politiebeambte en de hoofdcoördina-
tor. Alle beschikbare documenten zijn verzameld en
bestudeerd (presentaties en brochures). Verder wer-
den de beschikbare politiestatistieken verzameld, maar
er waren geen cijfers beschikbaar die uitsluitsel kunnen
geven over een eventuele daling van de criminaliteit
door de aanwezigheid van het BIN. Er werden ook een
30-tal telefonische interviews afgenomen bij (mede)
coördinatoren en leden, en dit op basis van een lijst van
door de hoofdcoördinator beschikbaar gestelde tele-
foonnummers. De burgers werden zowel ’s namiddags
als ’s avonds getelefoneerd om selectiviteit zoveel mo-
gelijk uit te sluiten. Op basis van dit relatief beperkt
aantal telefonische interviews kunnen geen veralge-
meenbare uitspraken worden gedaan, maar ze geven
wel een aanwijzing van de gepercipieerde kwaliteit. Na
een 30-tal interviews werd een ‘saturatiepunt’ bereikt,
waarmee wordt bedoeld dat geen andersoortige ant-
woorden of andere patronen in antwoorden werden
teruggevonden.

Wat specifiek Braine l’Alleud betreft, werd een dubbel-
interview afgenomen met de korpschef en de geman-
dateerde politiebeambte, alsook een individueel inter-
view met een betrokken wijkagent. Daarnaast werden
telefonische interviews afgenomen bij een coördinator
en vier leden. De bedoeling was ook hier een aantal
telefonische enquêtes bij de BIN-leden af te nemen.
Daartoe heeft de gemandateerde politiebeambte een
mail gestuurd naar de leden van de BIN-wijk ‘Les
Culots’,48 waarin de vraag werd gesteld of zij wilden
meewerken aan het onderzoek. Daarop hebben slechts
vier personen positief gereageerd. De korpschef
meende dat de leden niet geneigd zijn over dergelijke
onderwerpen vragen te beantwoorden omdat ze bang
zijn gevoelige informatie te verstrekken. Het is moge-
lijk dat de vier leden die bevraagd zijn positiever dan
gemiddeld staan ten opzichte van het BIN. Hier werd
dus geen saturatiepunt bereikt.

Ontstaan en werking BIN Lochristi en BIN
Braine l’Alleud

Het eerste BIN in Lochristi is ontstaan in 2000 naar
aanleiding van een groot aantal woninginbraken in
twee risicowijken. Lochristi telt 20.000 inwoners, met
een gemiddeld inkomen van 15.441 Euro per inwo-
ner.49 In de wijk waar het eerste BIN ontstaan is,
Lieskensakker, staan 90 huizen, en in een jaar tijd
vonden er 30 inbraken plaats.50 De bewoners voelden
zich niet langer veilig in hun buurt. Toen heeft de
politie een infovergadering georganiseerd, waarbij
burgers uit een aantal door inbraken geteisterde wijken
uitgenodigd werden. Op deze vergadering was ook
een vertegenwoordiger aanwezig van de vzw BIN om
uitleg te geven over het BIN dat sinds 1994 in West-
Vlaanderen bestaat.

Momenteel zijn in Lochristi 14 BIN’s en één BIN-
Z(elfstandigen) actief, met 1.600 aangesloten wonin-
gen (22 tot 310 woningen per BIN). De 16de BIN-
wijk staat in de startblokken. Nieuwe BIN-wijken ko-
men er op vraag van de burgers.

Het BIN is gebaseerd op een wederzijdse informatie-
uitwisseling tussen de burger en de politie. De burger
geeft informatie door aan de politie over onregelma-
tigheden in zijn buurt door dit te melden aan de
dispatching. De politie stelt berichten ter beschikking
van de burgers. Dit zijn berichten die uitnodigen tot
preventief gedrag en waakzaamheid. Via het systeem
van de BIN-foon worden de berichten tot bij de leden
gebracht. De telefooncentrale van de federale politie

Noot 47 R.K. YIN, Case study Research: Design and method Fourth Edition, London, Sage Publications, 2008, 181 p.
48 De korpschef wilde de vraag niet stellen aan de leden van de twee andere wijken, omdat het daar gaat om villawijken en de mensen er volgens hem niet

open staan voor een dergelijk onderzoek.
49 Nationaal Instituut voor de Statistiek, 2006; www.statbel.fgov.be.
50 Lochristi is gelegen aan de E17 autosnelweg, die een belangrijke uitvalsweg is voor rondtrekkende dadergroepen vanuit Antwerpen. Doordat Beervelde

(Lochristi) de laatste afrit is voor Gent, wordt Lochristi frequent bezocht door vooral Oost-Europese bendes.
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(CIC-OV) waarschuwt de BIN-coördinator, die op
zijn beurt telefonisch alle BIN-leden via de BIN-foon
in bulk verwittigt. Elk BIN-lid ontvangt een telefo-
nisch bericht op zijn vast telefoontoestel of GSM met
de beschrijving van de verdachte omstandigheid en
eventuele persoonsbeschrijving, gebruikte voertuig,...
Verder wordt melding gemaakt van de te nemen maat-
regelen (bv. controle van de slotvastheid van de deu-
ren). Alle aangeslotenen worden op die manier telefo-
nisch binnen enkele minuten verwittigd. De berichten
worden tot vier uur herhaald bij afwezigheid.

Het eerste BIN in Braine l’Alleud werd in mei 2003
opgericht in de villawijk Bois de Mai. Braine l’Alleud
telt 37.000 inwoners en heeft een gemiddeld inkomen
van 16.560 euro per inwoner. De bewoners van deze
wijk hadden de vraag gesteld aan de korpschef of hun
wijk kon afgesloten wordenmet barelen van de rest van
de gemeente om op die manier hun eigendommen te
beschermen. Noch de korpschef, noch de burgemees-
ter wilden hier toestemming voor geven. Als alternatief
werd de oprichting van een BIN voorgesteld. Na een
vergadering met de bewoners waarop dit alternatief
uitgelegd werd, stemden de bewoners in met de op-
richting van een BIN. In juni 2004 en juni 2006
werden respectievelijk de tweede en derde BIN in de
wijk Clair Bois en de wijk Les Culots actief. Beide
wijken zijn villawijken. Ook hier lag de vraag naar meer
beveiliging aan de basis van het ontstaan. In Braine
l’Alleud zijn in totaal dus 3 BIN-wijken actief, met elk
tussen 50 en 100 aangesloten woningen. In de BIN-
wijken ligt het inkomen ver boven het gemiddelde.
Het initiatief tot oprichting lag steeds bij de burger, in
samenspraak met de politie. De gemandateerde poli-
tiebeambte en de commissaris geven echter aan dat ze
niet wensen dat er ook in andere wijken BIN’s ont-
staan, omdat ze bang zijn dat politie-informatie dan bij
de ‘foute’ mensen zou belanden. Vanuit democrati-
sche beginselen kan men dit problematisch beschou-
wen; hogere participatie blijkt vooral een zaak van
kapitaalkrachtigen te zijn die vooral opkomen voor
hun eigen belangen. Indien de verspreiding van deze
beschermingsmaatregelen onder de burgers wordt
overgelaten aan de wetten van de vrije markt, lijkt de
beschikbaarheid ervan beperkt tot de bevoorrechte,
kapitaalkrachtige klassen in de samenleving. Veiligheid
wordt met andere woorden een ‘club good’.51 Maat-
schappelijk kwetsbare groepen die binnen het onder-
wijs, de gezondheidszorg en op de arbeidsmarkt met
uitsluiting worden geconfronteerd, zien zich op het
gebied van veiligheid eveneens gemarginaliseerd. De
(bijna) exclusieve aandacht voor BIN’s in residentiële
wijken kan daarenboven zorgen voor verplaatsing van

bepaalde criminaliteitsvormen naar meer kwetsbare
woongebieden.52 Terwijl vermogende burgers zich te-
rugtrekken in hun beter beveiligde wijken, worden
bevolkingsgroepen die zich de financiële investeringen
niet kunnen veroorloven, uitgesloten en aan hun lot
overgelaten.53

Zoals in Lochristi is het BIN in Braine l’Alleud geba-
seerd op een wederzijdse informatie-uitwisseling tus-
sen burgers en politie. Burgers signaleren aan de politie
verdachte voertuigen en personen, terwijl de politie
preventieve boodschappen verspreidt. De meeste le-
den ontvangen de boodschappen via e-mail. Sommige
anderen krijgen ze via hun GSM, en ten slotte zijn er
een paar senioren die de informatie via de post krijgen,
in tegenstelling tot Lochristi, waar de communicatie
enkel via de telefoon verloopt.

Na deze korte schets van ontstaan en ontwikkeling van
de twee geselecteerde BIN’s passen we er nu het
analysekader van condities voor succesvolle burgerpar-
ticipatie op toe.

Participatie en samenwerking

Zowel in Lochristi als in Braine l’Alleud worden zowel
de burgers, de politie als de gemeente bij het project
betrokken.

In Lochristi is er één hoofdcoördinator voor alle BIN-
wijken, die als centraal aanspreekpunt fungeert, zowel
voor de politie als voor de andere coördinatoren. Dit
garandeert de continuı̈teit van het initiatief. Daarnaast
is er per wijk een coördinator en eventueel een mede-
coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de betrok-
ken wijk. Zij fungeren als onthaal en infopunt voor de
medebewoners die zich in het project willen inschrij-
ven; sensibiliseren tot een goedmeldingsgedrag; behe-
ren het netwerk van burgers in de wijk; sturen de door
de politie ter beschikking gestelde berichten door en
plegen overleg met de politie.

In Braine l’Alleud heeft elke BIN-wijk een coördinator
en twee hulpcoördinatoren. Zij vervullen dezelfde
functie als in Lochristi.

In beide gemeenten is bij de politie een gemandateerde
politiebeambte aangeduid die als contactpersoon tus-
sen de politie en de coördinator fungeert. Hij verstrekt
informatie over het BIN binnen het politiebedrijf,
volgt de uitwisseling van informatie tussen politie en
coördinatoren op en evalueert die, onderhoudt de
nodige contacten over het BIN-project met alle be-

Noot 51 T. HOPE, “Inequality and the clubbing of private security”, in: T. HOPE & R. SPARKS (eds.), Crime, risk and insecurity. Law and order in everyday life and

political discourse. London, Routledge, 2000, 86.
52 P. GRABOSKY, “Unintended consequences of crime prevention”, in: R. HOMEL (ed.), The politics and practice of situational crime prevention, Amsterdam,

Kugler, 1996, pp. 25 – 26.
53 T. HOPE, 2000, o.c., 102.
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trokken politiediensten en vertegenwoordigt het BIN
in de betrokken politieke en gerechtelijke organen.
Het grootste verschil tussen beide projecten is dat de
wijkagenten in Braine l’Alleud een cruciale rol binnen
het BIN spelen, aangezien zij met de taak belast zijn na
elke melding feedback te geven aan de bewoners over
wat het resultaat was. Dit gebeurt niet in Lochristi. Bij
beide projecten ondersteunt de gemeente het project
financieel en infrastructureel.

De betrokkenheid en de capaciteit van de actoren op
het einde van de uitvoeringsketen blijkt voldoende
groot: ze zijn overtuigd van het nut en kunnen ook een
zinvolle bijdrage doen waarvoor ze de nodige speel-
ruimte krijgen (de coördinatoren beslissen zelf of ze
berichten van de politie doorsturen). Alle participan-
ten (gemandateerde politiebeambte, gemeente en bur-
gers) werken mee aan het uitvoeringsproces. In
Lochristi leveren de wijkagenten geen bijdrage, hoewel
de burgers dit wel lijken te verwachten.

“We krijgen weinig feedback, als er telefonisch bericht
verstuurd wordt, horen we achteraf niet van de wijk-
agent wat ervan gekomen is, dat is toch een spijtige
zaak”.(Coördinator BIN Lochristi, telefonisch in-
terview, 15 maart 2008)

In tegenstelling tot (voor de wijkagenten) in Lochristi,
wordt in Braine l’Alleud zowel voor de wijkagenten als
voor de gemandateerd politiebeambte ruimte ge-
creëerd zodat de opvolging van het BIN past in hun
takenpakket.

Belangrijk is dat alle uitvoerders akkoord gaan met de
vooropgestelde objectieven van de BIN’s. We stellen
vast dat in Braine l’Alleud burgers en politie dezelfde
doelstellingen nastreven. Dit geldt ook in grote mate
voor Lochristi, zij het wel dat de (mede)coördinatoren
daar verwachten meer informatie over de buurt van de
politie te krijgen, terwijl de politie oordeelt dat dit niet
de bedoeling kan zijn. Dit creëert ontevredenheid
onder de (mede)coördinatoren. In Braine l’Alleud
houdt de politie in zekere zin wel rekening met het feit
dat burgers meer informatie willen (‘geprivilegieerd’
willen worden) door hun deelname aan het BIN.

In beide gemeenten is er een duidelijke taakomschrij-
ving: de politie is verantwoordelijk voor het versprei-
den van berichten en de contacten met de coördinator,
en de burger beluistert de berichten en volgt die naar
best vermogen op. De gemeente speelt in Lochristi wel
een grotere rol door het verlenen van financiële en
logistieke ondersteuning. In beide gemeenten wordt
regelmatige een vergadering georganiseerd met bur-
gers en politie, waarop iedereen eventuele problemen
kan aankaarten of suggesties kan doen. Qua samenwer-
king stellen we vast dat er in beide gemeenten drie/vier

keer per jaar tussen politie en alle BIN-coördinatoren
(in Lochristi) en -leden (in Braine l’Alleud) formeel
wordt vergaderd om de stand van zaken en werking te
bespreken. Daarnaast is er in beide gevallen regelmatig
informeel overleg tussen de hoofdcoördinator en de
commissaris. In beide gemeenten was er voorafgaand
aan het project, geen al bestaande samenwerkings-
structuur, maar kreeg die in de loop van het project wel
vorm. In beide gemeenten zijn ook de persoonlijke
verhoudingen tussen de verschillende actoren erg
goed.

Middelen

Naast infrastructurele ondersteuning in de vorm van
het beschikbaar stellen van vergaderzalen, wordt ook
financiële ondersteuning geboden. In Lochristi staat
de gemeente in voor de aankoop van bijvoorbeeld
BIN-borden en -stickers, telefoonabonnement BIN-
foon en het kopiëren van de BIN-krant. Jaarlijks gaat
het over ongeveer 2.500 euro. Aan de BIN-leden
wordt bij de opstartfase een bijdrage van 5 euro ge-
vraagd voor de telefoonkosten. Als dit geld na een paar
jaar opgebruikt is, wordt een volgende bijdrage van 5
euro gevraagd. Uit de telefonische enquête bleek dat
dit door de leden niet als een probleem wordt ervaren.
In Braine l’Alleud worden de kosten voor het versprei-
den van de boodschappen door de coördinatoren ge-
dragen. Omdat meestal gewerkt wordt via e-mail, zijn
deze kosten gering. Bovendien gaat het hier om ge-
goede burgers.

Wat de personele capaciteit betreft, is er in Lochristi
een gemandateerde politiebeambte, die tijd heeft voor
de ondersteuning van het BIN. De coördinatoren
verwachten echter meer betrokkenheid van de wijka-
gent. De wijkagenten slagen er niet in deze verwach-
ting na te komen. In Braine l’Alleud zijn de geconsul-
teerde leden wél tevreden over de inzet van de wijka-
genten binnen het BIN. Hier is het wel belangrijk
rekening te houden met de beperktere bevraging in
Braine l’Alleud.

Beleidsbetrokkenheid

In beide gemeenten maakt het BIN deel uit van het
veiligheidsbeleid en worden belangrijke beslissingen
uitgelegd. In Braine l’Alleud willen de politie en de
gemeente echter geen andere wijken bij het BIN be-
trekken. In beide gemeenten blijven (een deel van) de
burgers de centrale actoren van het project. Politie en
gemeente ondersteunen het, maar nemen het niet over
en laten het initiatief aan de burger; ze “knuffelen”
m.a.w. het initiatief niet “dood”, maar voorzien in
voldoende middelen om het project op te volgen (ook
al ontbreekt dit wel in het tijdskader van de wijkagen-
ten in Lochristi).
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Communicatie

In Lochristi wordt bij de opstart van een nieuw BIN
een infovergadering georganiseerd, waarin de hoofd-
coördinator en de commissaris uitleg geven over de
werking ervan en waar een coördinator aangeduid
wordt. Verder wordt in een dergelijke presentatie dui-
delijk gesteld dat een BIN geen burgerwacht is en geen
patrouilles uitvoert. Daaraan gekoppeld wordt door de
preventiedienst van de politie een uiteenzetting gege-
ven over hoe de inwoners hun woning kunnen bevei-
ligen tegen inbraak. Aan de BIN-leden wordt nader-
hand een folder gegeven, waarin wordt uitgelegd hoe
zij een goede melding kunnen doen bij de politie.
Daarbij wordt de procedure uitgelegd en wordt duide-
lijk gemaakt op welke aspecten burgers moeten letten
(“Als het om een voertuig gaat, kijk naar de nummer-
plaat, het merk, de kleur, het type,...”). Nieuwe bewo-
ners worden door de wijkagent geı̈nformeerd over het
bestaan van een BIN in hun buurt. De wijkagent geeft
hen een folder waarin ook de contactgegevens staan
van de coördinator van hun wijk.

Verder wordt in Lochristi maandelijks een BIN-krant
onder de leden verspreid. In de krant wordt een over-
zicht gegeven van de gepleegde inbraken de afgelopen
maand. Daarbij wordt telkens aangegeven op welke
manier de inbrekers erin slaagden het huis binnen te
dringen (om op die manier burgers te sensibiliseren)
en wat er ontvreemd werd. Daarnaast worden ook
steeds preventietips gegeven over hoe burgers inbraak
kunnen voorkomen (bv. grendels plaatsen op ramen en
deuren).

“De BIN-krant, dat is heel belangrijk om het levendig
te houden hé, ik vind het goed dat die bestaat en
interessant wat erin staat” (lid BIN Lochristi, tele-
fonisch interview, 18 maart 2008).

Het ontstaan van de krant is het gevolg van samenwer-
king tussen de verschillende partners. De politie levert
inhoud aan, de hoofdcoördinator schrijft de krant, de
gemeente staat in voor het drukwerk en de coördina-
toren ten slotte verspreiden de krant. Wat betreft de
tevredenheid over de krant, blijkt uit de schriftelijke
enquêtes en telefonische interviews dat haast alle on-
dervraagden de krant lezen en er tevreden over zijn. De
lezers zijn tevreden over de verstrekte informatie. De
preventietips kunnen op veel bijval rekenen.

In Braine l’Alleud wordt bij de opstart van een BIN-
initiatief een vergadering belegd met de burgers van de
betrokken wijken. Daar komen dezelfde punten als in

Lochristi aan bod. Er wordt ook duidelijk benadrukt
dat de BIN-leden geen speciale behandeling mogen
verwachten van de politie. De wijkagent vermeldt aan
nieuwe bewoners in de wijk het bestaan van het BIN en
verwijst hen door naar de coördinator voor meer infor-
matie. In Braine l’Alleud wordt geen BIN-krant ver-
spreid. Wel worden geregeld mails verstuurd met een
update van de gebeurtenissen in de wijk.

Dankzij deze communicatie weten de leden en coör-
dinatoren in beide gemeenten wat hun taak is. In
Lochristi werd minder duidelijk gecommuniceerd over
de rol van de politie binnen het BIN, aangezien er bij
de (mede)coördinatoren verkeerde verwachtingen le-
ven. In beide gemeenten wordt in de opstartvergade-
ring duidelijk gecommuniceerd over wat er met mel-
dingen van burgers zal gebeuren. In Lochristi wordt
dan wel de indruk gewekt dat er ook feedback zal
worden gegeven over het resultaat van een melding,
maar die verwachting wordt dus niet ingelost. In beide
gemeenten wordt er tussentijds voldoende gecommu-
niceerd over de bereikte resultaten. In Lochristi wordt
via de BIN-krant informatie gegeven over het aantal
inbraken en wat er met de input van de burgers gedaan
wordt. In Braine l’Alleud wordt die informatie door de
wijkagent aan de coördinatoren verstrekt en op de
bijeenkomsten met de leden.

Context

In beide gemeenten is het project ontstaan vanuit een
behoefte op het terrein: in Lochristi ontstond het
eerste BIN naar aanleiding van een inbrakenplaag, in
Braine l’Alleud werd het eerste BIN opgericht naar
aanleiding van een vraag van burgers naar meer bevei-
liging van hun wijk. In Lochristi worden jaarlijks
nieuwe BIN-wijken opgericht, terwijl het initiatief in
Braine l’Alleud beperkt blijft tot drie residentiële wij-
ken. Daar waar het BIN in Lochristi als inclusief kan
omschreven worden, is het BIN in Braine l’Alleud
eerder exclusief.

In beide gemeenten krijgt de politie de hulp van de
burger in het voorkomen van inbraak en krijgen bur-
gers tips over hoe zij inbraak in hun huis kunnen
voorkomen. De deelnemers hebben dus belang bij het
uitvoeren van het beleid. Er zijn geen externe omstan-
digheden die deze implementatie bemoeilijken.

ROSENBAUM54 argumenteert dat betrokkenheid bij
Neighbourhood Watch-projecten kan leiden tot een
toename van onveiligheidsgevoelens omdat de bijeen-
komsten aanleiding geven tot de uitwisseling van

Noot 54 D.P. ROSENBAUM, “The theory and research behind neighbourhood watch: is it a sound fear and crime reduction strategy?”, Crime and Delinquency 1987,

33, nr.1, 103-134; HMIC report, A special relationship. Police forces, the special constabulary and neighbourhood Watch. A report of Her Majesty’s

inspectorate of Constabulary, 1998; S. HUSAIN, “Neighbourhood Watch in England and Wales: a locational analysis”. Crime Prevention unit, paper 12,

London, Home Office, 1998; T. BENNETT, Evaluating neighbourhood watch, Aldershot, Gower, 1990, 215 p.; L. SHERMAN & J. ECK, “Policing for crime

prevention”, in: L. SHERMAN et al. (eds.), Evidence-based crime prevention, London, Routledge, 2002.
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slachtofferervaringen. Door criminaliteitsrisico’s te be-
nadrukken, wordt het gevoel van welbehagen in de
buurt ondermijnd. Er werd nagegaan of dit probleem
zich in de betrokken gemeenten gepercipieerd wordt.
In Braine l’Alleud gaf (het beperkte aantal geı̈nter-
viewde) leden aan dat ze zich veiliger (en zeker niet
onveiliger) voelen door het BIN. In Lochristi koppelt
men de inbraakcijfers in de BIN-krant aan tips in
verband met hoe men een inbraak kan voorkomen, om
op die manier een toename van de onveiligheidsgevoe-
lens te vermijden. Die aanpak lijkt te werken, aange-
zien uit de telefonische interviews blijkt dat mensen
zich niet onveiliger voelen door het BIN en de cijfers
die ze in de BIN-krant lezen. Het valt echter niet uit te
sluiten dat BIN-leden dit niet zouden toegeven om
hun geleverde inspanning in het kader van het BIN te
rechtvaardigen.

Methode

Een belangrijke conditie voor succesvolle burgerparti-
cipatie is het gebruik van de juiste methode om doel-
stellingen te realiseren. In Lochristi kwam de methode
voort uit het specifieke probleem (de inbrakenplaag).
In Braine l’Alleud kwam het BIN er naar aanleiding
van een vraag van de bewoners naar meer beveiliging
van hun wijk. Op het eerste gezicht lijkt een buurtin-
formatienetwerk niet de meest geschikte methode
daarvoor, maar doordat de bewoners het gevoel kre-
gen dat de politie begaan was met hun wijk, lijkt de
tevredenheid toch te stijgen.

Continuı̈teit

In Lochristi wordt het project levend gehouden door
de maandelijkse bezorging van de BIN-krant met
daarin informatie en preventieve tips. In Braine
l’Alleud worden wekelijks gemiddeld drie berichten
naar de leden gestuurd, waardoor het initiatief ook
levend blijft. Daar is ook een ‘parallel’ kanaal ontstaan,
waarlangs leden met elkaar communiceren over ge-
boortes, huwelijken en andere gebeurtenissen in hun
buurt.

6. Conclusie

De organisatie van de buurtinformatienetwerken heeft
veel gemeen met de organisatie van de Neighbour-
hood Watch-projecten. Bij beide projecten wordt een
verantwoordelijke aangeduid onder de leden en bij de
politie. Bij de NeighbourhoodWatch-projecten zijn er
wel verenigingen waarbinnen coördinatoren zich ver-
zamelen om ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurt in
België (nog) niet.

Wat de twee Belgische buurtinformatienetwerken,
waarop we ons analysekader toepasten, betreft, zien we
dat de ontstaansreden anders was. In Lochristi lag een

inbrakenplaag aan de basis van het ontstaan, terwijl in
Braine l’Alleud de vraag naar meer beveiliging van de
wijk aan de basis lag. Toch loopt het functioneren van
beide BIN’s vrij gelijk. Bij beide staat het verspreiden
van preventieve berichten en het betrekken van bur-
gers bij criminaliteitsbestrijding centraal.

We zien echter een aantal belangrijke verschillen.

In Lochristi worden jaarlijks nieuwe BIN-wijken opge-
richt, terwijl het initiatief in Braine l’Alleud beperkt
blijft tot drie residentiële wijken. Daar waar het BIN in
Lochristi als inclusief kan worden omschreven, is het
BIN in Braine l’Alleud eerder exclusief.

Een tweede verschilpunt is dat in Lochristi vooral
wordt gecommuniceerd door middel van de BIN-
krant, terwijl de politie in Braine l’Alleud meer op
persoonlijk vlak communiceert: de leden krijgen per-
soonlijk feedback van de wijkagent als ze een melding
doen. Beide communicatievormen worden geappreci-
eerd. In Lochristi klagen de (mede)coördinatoren wel
over de afwezigheid van een persoonlijker communi-
catie.

De toepassing van het analysekader werd voorgelegd
aan professionals uit de praktijk en uit het academisch
onderzoek naar burgerparticipatie (inzake lokaal vei-
ligheidsbeleid). Hieruit bleek dat de genoemde condi-
ties en categorieën als relevant werden beschouwd.
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Bijlage: Overzicht
burgerparticipatie-initiatieven inzake
lokaal veiligheidsbeleid in België

We verduidelijken de burgerparticipatieprojecten uit
tabel 1 van het artikel. Waar mogelijk geven we kort de
doelstellingen, eventuele resultaten, belangrijkste suc-
cesfactoren en eventuele moeilijkheden van het project
of een groep initiatieven weer. Hiervoor baseren we
ons op de beschikbare evaluaties, maar het is belangrijk
hierbij in het achterhoofd te houden dat het hier zo
goed als altijd om evaluaties door de initiatiefnemers
zelf gaat. Wanneer er toch meer objectieve evaluaties
gebeurd zijn, onder de vorm van enquêtes onder om-
wonenden of grootschalige bevragingen bij betrokke-
nen, geven we dit aan.

1. Overheidsinitiatieven

Onder ‘overheidsactiviteiten’ verstaan we die projec-
ten waarbij het initiatief bij de overheid ligt (gemeente,
politie,…).

1.1. Overheidsinitiatieven gericht op het
vergroten van veiligheid

Consultatie

Hieronder vallen projecten waarbij de burger niet en-
kel geı̈nformeerd wordt door de overheid, maar ook
zelf de kans krijgt problemen aan te geven en oplossin-
gen te suggereren.
- Wijkbabbels: er worden verschillende varianten toe-
gepast. De essentie ervan is dat burgers in een infor-
mele sfeer in gesprek kunnen gaan met elkaar, de
politie en/of de gemeente, en dit op initiatief van de
gemeente of de politie. De doelstelling is steeds te
achterhalen in welkemate er een onveiligheidsgevoel
leeft, welke oorzaken dit heeft en welke oplossingen
er eventueel zijn.
Mogelijke resultaten zijn dat de verstandhouding
tussen de burger en de politie verbetert, dat de
politie en/of de gemeente betere inzichten krijgt in
het onveiligheidsgevoel van de burger en dat moge-
lijke oplossingen voor bepaalde problemen aange-
dragen worden.55

succesfactoren bij dit soort initiatieven zijn het per-
soonlijk uitnodigen van mogelijke deelnemers, het

communiceren over wat er met de resultaten ge-
beurd is en de professionele begeleiding van de
gesprekken.56

- Verkenningswandelingen: deze methode houdt in
dat burgers een wandeling door een bepaald gebied
maken, waarbij ze kunnen aangeven op welke plaat-
sen ze zich onveilig voelen, waardoor dit veroorzaakt
wordt, op welke manier dit kan vermeden worden,…
De doelstelling is om bij burgers zelf te achterhalen
waar ze zich onveilig voelen.
Mogelijke resultaten zijn dat concrete oplossingen
worden gesuggereerd, dat betrokkenen zich serieus
genomen voelen,…57

Belangrijke succesfactoren zijn de aanwezigheid van
structurele opvolging van de resultaten en het voor-
zien van middelen om de aangedragen oplossingen
uit te voeren.58

- Straattoneel: project in Luik Acteurs de la place
(Koning Boudewijnstichting of KBS), waar door
middel van een theatervoorstelling op straat over
clichés van het multiculturele samenwonen, een de-
bat op gang wordt gebracht met omstaanders, waar-
bij zij de kans krijgen problemen te signaleren en
oplossingen aan te brengen. De doelstelling is bevol-
king en betrokken diensten dichter bij elkaar te
brengen.
Resultaat: Bij de zes voorstellingen die al werden
georganiseerd, werden ongeveer 500 deelnemers
betrokken. Iedereen kreeg de kans het woord te
nemen (drugsverslaafden, skaters, pendelaars, enz.).
Moeilijkheid: de gemeente was niet betrokken bij het
project.59

- Veiligheidsscan: individuele bevraging (in tegen-
stelling tot de vorige methodes, waar mensen met
elkaar in discussie kunnen gaan). Het is een methode
om de ervaringen, verwachtingen en suggesties van
de bevolking in verband met veiligheid, verkeer en
leefbaarheid in kaart te brengen. Het doel is om te
meten hoe inwoners veiligheid en leefbaarheid om
ervaren en verwachtingen en suggesties van de be-
volking in verband met veiligheid, verkeer en leef-
baarheid in kaart te brengen.
Resultaat: door de bevraging krijgt de lokale over-
heid een duidelijker en soms confronterend beeld
van de veiligheidsproblematiek, wat haar alert houdt.
(Toegepast in Tongeren, PZ Beringen-Ham-Tes-
senderlo).60

Noot 55 ELLIOTT J., HEESTERBEEK S., LUKENSMEYER C. & SLOCUM N., Participatieve methoden. Een gids voor gebruikers. Brussel, Belgian Advertising, 2006, 216 p.
56 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, De burger kan ons nog meer vertellen… Een onderzoek naar de toepassing van burgerraadpleging door de

Nederlandse politie. Den Haag, februari 2007, 101p.
57 BLOM S. & LUGTMEIJER E., Overzicht interventies wijkveiligheid. 40 antwoorden op onveiligheid in de wijk. Utrecht, Centrum voor Criminaliteitspreventie

en veiligheid, juni 2007, 100 p.
58 S. BLOM & E. LUGTMEIJER, o.c.
59 J. BONJEAN, Acteurs de la place. Evaluatieverslag Koning Boudewijnstichting, 2005
60 M. VAN CRAEN & J. ACKAERT, De Veiligheidsscan: Instrument voor een Lokaal Veiligheids- en Leefbaarheidsbeleid, 2006, 124p.
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Succesfactoren: het is tijdsintensief qua voorbereiding
en verwerking van de gegevens. Er is een goede
briefing nodig van de enquêteurs en controle op hun
werk. De gegevens moeten op een eenvormige ma-
nier worden verwerkt.61

Participatie

Hieronder vallen projecten waarbij burgers deelnemen
aan het beleid en daarbij oplossingenmee in de praktijk
brengen.

- Initiatieven waarbij burgers worden gevraagd om
informatie met de politie te delen. De doelstelling
hierbij is burgers tot een partner maken in de strijd
tegen criminaliteit, de tevredenheid van burgers over
de werking van de politie vergroten en preventieve
boodschappen verspreiden om op die manier crimi-
naliteit te voorkomen.
Mogelijke resultaten zijn dat de relatie met de politie
wordt verbeterd en preventief gedrag bij burgers
wordt gestimuleerd.62

Succesfactoren: er moet bereidwilligheid aan de basis
zijn en samenwerkingsbereidheid.63

o Buurtinformatienetwerk (BIN) (KBS): cf. supra
o Nieuwsflash: bewoners van de zone ontvangen
elke werkdag een e-mail met informatie over ver-
dachte handelingen en meldingen die zich binnen
de zone hebben voorgedaan. Aan deze e-mail is
een meldingsfiche toegevoegd waarmee de bur-
gers meer informatie over verdachte toestanden
kunnen signaleren aan de politie. Bv. PZ Demer-
dal.

- Integrerende projecten: projecten waar verschil-
lende actoren (gemeente, politie, burgers, straat-
hoekwerkers,…) samen actie ondernemen op ver-
schillende domeinen.
o Jongerencoaches (Ronse) (KBS): informele en
formele sociale controle door een team van jonge
mensen en ouders, op plaatsen waar veel jongeren
samenkomen. De doelstelling is de overlast veroor-
zaakt door jongeren te verminderen, zonder dat
de politie telkens moet tussenkomen. Daarnaast
wil de gemeente de jongeren duidelijk maken dat
ze overlast veroorzaken. Ten slotte wil de ge-
meente ook de jongeren en hun verzuchtingen en
wensen leren kennen. Bedoeling is niet om jonge-

ren te straffen, wel om hen duidelijk te maken dat
ze overlast veroorzaken en hen respect te leren
opbrengen voor hun medeburgers. Er is nog geen
evaluatie van dit project beschikbaar.

o Prado Park (Kortrijk) (KBS): overlast en crimina-
liteit in het park bestrijden door met verschillende
actoren actie te ondernemen op verschillende do-
meinen (infrastructuur opknappen, dialoog tussen
gemeenschappen stimuleren door buurtfeesten te
organiseren,…). De doelstelling is de dialoog tus-
sen culturen en generaties te ontwikkelen.
Resultaat: de klachten over overlast zouden met
80% gedaald zijn sinds de inwerkingtreding van
het project. Jaarlijks wordt een zomer- en winter-
feest georganiseerd, waarbij de jongeren helpen.64

Succesfactoren: de verschillende actoren zijn be-
reid tot samenwerking en nemen elk in hun do-
mein hun verantwoordelijkheid op.65

o POA-projecten (Roeselare): probleemsituaties in
de omgeving van het park worden door alle part-
ners systematisch aangepakt om een blijvende op-
lossing na te streven. De doelstelling is om van de
omgeving van het park opnieuw een leefbare
plaats te maken.
Resultaten: de meldingsbereidheid is gestegen
omdat burgers zien dat er gereageerd wordt op
meldingen. Het project zou een positieve invloed
op de beeldvorming van politie- en stadsdiensten
hebben. Verder is het park weer een ontmoetings-
plaats geworden.66

Succesfactoren: burgers worden mede-eigenaar
van het probleem. Vanaf de eerste vergadering
wordt erop gehamerd dat iedereen samen verant-
woordelijk is, dat de overheid het niet alleen kan.67

Er wordt op open en constructieve manier geluis-
terd naar ervaringen van bewoners. Het naleven
van de afspraken wordt geëvalueerd en opge-
volgd.68

- Projecten waarbij samen afspraken gemaakt wor-
den, regels opgesteld,…
De doelstelling van dergelijke projecten is het weg-
nemen van onduidelijkheden over de interpretatie
van de regelgeving.
Succesfactoren: het is noodzakelijk in een vroeg sta-
dium afspraken te maken over de samenwerking. Er
moet duidelijkheid zijn over de verdeling van de
verantwoordelijkheden.69

Noot 61 M. VAN CRAEN & J. ACKAERT, o.c.
62 R. SCHOLTE, “Burgerparticipatie in veiligheidsprojecten.” in: H. BOUTELLIER & R. VAN STEDEN. Veiligheid en burgerschap. Den Haag, Boom Juridische

Uitgevers, 2008
63 R. SCHOLTE,o.c.
64 D. CALLEWAERT, Prado Park, Kortrijk. Evaluatieverslag Koning Boudewijnstichting, 2005
65 D. CALLEWAERT, o.c.
66 A. BOUCKAERT, Probleemoplossende aanpak. Evaluatieverslag Koning Boudewijnstichting, 2005
67 A. BOUCKAERT, o.c.
68 A. BOUCKAERT, o.c.
69 S. BLOM & E. LUGTMEIJER, o.c.
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o Overlastconvenant: voor elke overlastvorm wor-
den maatregelen vastgesteld. Er staat aangegeven
wie er handelt, hoe gehandeld wordt als er overlast
optreedt, enz.

1.2. Overheidsinitiatieven gericht op het
vergroten van leefbaarheid

Consultatie

- Wijkbabbels: deze methode vermeldden we al eer-
der (overheidsactiviteiten gericht op veiligheid, con-
sultatie). Ze kan zowel worden gebruikt voor ge-
sprekken rond veiligheid, als voor gesprekken rond
leefbaarheid.

- VITAAL Wijk: veiligheid via Inspraak en Tastbare
Acties rond Leefbaarheid in een Wijk (Hasselt)
(KBS): Bewonersconsultatie, op basis waarvan acties
worden opgesteld door bevoegde stadsdiensten. De
doelstelling is de verhoging van het welzijnsgevoel en
de versteviging van de sociale cohesie.
Resultaten: uit cijfers van de politie blijkt dat er 90%
minder klachten zijn met betrekking tot onveilig-
heid. De buurtbewoners organiseren enkele vaste
ontmoetingsactiviteiten.70

Succesfactoren: ‘Leading agency-benadering’: de lei-
ding wordt gelegd bij de juiste organisatie in de
juiste fase van het proces, de leidende rol wordt
verschoven naar de organisatie met de meeste des-
kundigheid voor bepaalde fase van het project.
De betrokkenheid van buurtbewoners: zij zijn mee
verantwoordelijk voor het aanbrengen van signalen
en engageren zich als partner gedurende heel het
proces.
Er werd in een buurtbudget voorzien: de mogelijk-
heid om zelf in de buurt te kunnen investeren heeft
de buurtbewoners aangezet prioriteiten te stellen en
keuzes te maken. De buurt is hierdoor niet enkel
consument van allerlei maatregelen, maar ook co-
producent.
Moeilijkheden: het werken binnen de bureaucrati-
sche omgeving van een stad maakte de financiering
van dringende acties moeilijk en traag.71

Participatie

- Integrerende projecten:
o Keep it clean (Zelzate) (KBS): de doelstelling is
overlast op speelpleinen aan te pakken (door infra-
structuur te herstellen, probleem hangjongeren

aanpakken, activiteiten organiseren voor buurtbe-
woners,…)
Resultaten: er is een wijkcomité opgericht, waarin
ook de wijkagent en de burgemeester zetelen. Er
worden allerlei activiteiten georganiseerd in de
buurt en onregelmatigheden worden sneller aan
de politie gemeld.72

Succesfactoren: een constante opvolging door de
politie is noodzakelijk en contacten met het ge-
meentebestuur moeten worden onderhouden.73

De Kaproen spreekt (Brugge) (KBS): bewoners
worden aangespoord om samen met de overlast-
bemiddelaar en de huisvestingsmaatschappij ini-
tiatieven te nemen met als doelstelling de overlast
in de buurt te verminderen en het onveiligheids-
gevoel tegen te gaan. Er is nog geen evaluatie
beschikbaar van dit project.

o Buurtproject Bijloke (Zottegem) (KBS): doelstel-
ling is het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in
de wijk te herstellen door samen met de bewoners
en betrokken diensten naar oplossingen te zoeken.
Resultaten: er is een wijkcomité opgericht met
heterogene samenstelling en de zelfredzaamheid
van de inwoners is aangescherpt, ze zoeken meer
zelf naar oplossingen voor wijkproblemen.74

Succesfactoren: de betrokkenheid van buurtbewo-
ners, hun aanwezigheid en actieve deelname is
cruciaal. partner behoudt zijn verantwoordelijk-
heid en wendt zijn specifieke eigenheid aan. De
bestuurlijke overheid is steeds aanwezig op verga-
deringen en levert een grote inbreng in de uitvoe-
ring van oplossingen.
Moeilijkheden: jongeren en senioren worden nog
te weinig betrokken bij het wijkcomité. Kort na
het mobiliserende buurtgesprek was er een opflak-
kering van negatieve berichtgeving: de verwach-
tingen waren zo hoog, dat de frustratie daarna
groot was toen bleek dat problemen niet allemaal
direct opgelost werden.75

o Symposium Inter-citoyens (Luik) (KBS): door ver-
schillende activiteiten politie, buschauffeurs en
jongeren van bepaalde wijken samenbrengen.
De doelstelling is de spanningen in de wijk weg te
werken. Er is nog geen evaluatie beschikbaar van
dit project.

2. Burgerinitiatieven

Hier brengen we de projecten onder waarbij burgers
zelf het initiatief nemen. Voor de onderverdeling in-
formatie-consultatie-participatie kijken we of de initia-

Noot 70 S. ASHWORTH, VITAAL Wijk. Evaluatieverslag Koning Boudewijnstichting, 2005
71 S. ASHWORTH, o.c.
72 T. VAN HECKE Keep it Clean. Evaluatieverslag Koning Boudewijnstichting, 2005
73 T. VAN HECKE, o.c.
74 T. BROEKAERT, o.c.
75 T. BROEKAERT, o.c.
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tiefnemers medebewoners willen informeren, consul-
teren of laten participeren.76

2.1. Burgerinitiatieven veiligheid

Bewoners versterken gezamenlijk hun veiligheid.

Informatie

- Samen… voor een veilig gevoel (Kristelijke Bewe-
ging van Gepensioneerden, Leuven) (KBS): Infoses-
sie voor de leden over onveiligheid, met als doelstel-
ling informatie te geven en mensen te laten naden-
ken over specifieke onderwerpen inzake
onveiligheid.
Resultaat: een aantal punten zijn doorgegeven aan
het stadsbestuur en worden opgevolgd via de oude-
renadviesraad.77

Succesfactoren: er was een grote groep vrijwilligers
die het project droegen.
Moeilijkheden: de afdelingen waren niet gemakkelijk
te motiveren om mee te werken en de leden waren
niet altijd even geı̈nteresseerd.78

Consultatie

- Wijkbabbels: deze methode bespraken we reeds
eerder; babbels die georganiseerd worden door ver-
enigingen, plaatsen we in deze cel.

- Verkennende wandelingen: georganiseerd door
burgers, verenigingen,… (We gaven eerder al aan
wat mogelijke resultaten en de belangrijkste succes-
factoren zijn).

Participatie

- Integrerende projecten
o SiteWest speelt op veilig (Malle) (KBS): bewoners
en organisaties werken samen om veiligheid op
deze site te vergroten. De doelstelling is het ver-
groten van de verantwoordelijkheid van de ver-
schillende bezoekers en het toegankelijker maken
van site voor niet georganiseerde bewoners zoals
senioren.
Resultaat: er werden 228 enquêtes ingevuld door
bezoekers aan de site. Op basis daarvan werd een
actieplan opgesteld door de bewoners zelf, in sa-
menspraak met de politie en gemeentelijke dien-
sten.79

Succesfactoren: er is een grote betrokkenheid van
buurtbewoners bij het project (talrijke opkomst
bij verkennende vergadering) en de politie draagt
het project een warm hart toe: tweemensen van de
lokale politie volgen de werkzaamheden van de
werkgroep op, realiseren effectieve acties (bv.
fietsparking, advies geven,…).80

2.2. Burgerinitiatieven leefbaarheid

Gemeenschappelijke actie van bewoners ter bevorde-
ring van leefbaarheid (gerelateerd aan veiligheid). Hier
brengen we de initiatieven onder die zich richten op
het bevorderen van de leefbaarheid, om op die manier
de onveiligheidsgevoelens te verminderen.

Informatie

- L’insécurité? Tu parles… (Sint-Joos-Ten-Node):
initiatief van vrije radio Radio Panik om vier uitzen-
dingen te maken rond onveiligheid, waarin het
woord gegeven wordt aan werklozen, mensen met
een laag inkomen, jongeren,… De doelstelling is het
in kaart brengen van de verschillende facetten van
onveiligheid. Het ontbreekt aan een zicht op de
resultaten of succesfactoren.

Consultatie

- Wijkbabbels: Antwerpen-Noord, een trapje hoger:
de Unie van Turkse Verenigingen organiseert debat-
ten en infosessies rond thema’s zoals inbraak, ge-
weld,… met als doelstelling inzicht te krijgen in pro-
blemen en deelnemers te leren wat ze kunnen doen
in bepaalde situaties. Van dit project zijn nog geen
resultaten of succesfactoren beschikbaar.

Participatie

- Integrerende projecten:
o Anneessens bouge, contre le sentiment d’insécurité

aussi! (Brussel) (KBS): jongeren van de wijk vere-
nigen zich om andere bewoners van de wijk te
ontmoeten en om samenmet de bewoners projec-
ten te initiëren. De doelstelling is het creëren van
een dialoog en het verminderen van onveiligheids-
gevoelens.
Succesfactoren: zowel regelmatig overleg met de
gemeente, omkadering en hulp voor jongeren als
het bestaan van een wijkcomité zijn cruciaal.

Noot 76 Onder de hoofding ‘burgerinitiatieven’ moet de onderverdeling informatie/consultatie/participatie anders geı̈nterpreteerd worden dan onder de hoofding

‘overheidsinitiatieven’. Onder de hoofding ‘burgerinitiatieven’ verstaan we onder informatie burgers die onderling informatie uitwisselen (terwijl het bij de

overheid gaat over de overheid die informatie verspreidt), onder consultatie verstaan we burgers die elkaar consulteren om een bepaalde beslissing te

nemen en onder participatie verstaan we burgers die samen actie ondernemen.
77 C. VANHOUTTE, SAMEN… voor een ‘veilig gevoel’ (met ouderen werken aan ‘onveiligheidsgevoel’). Evaluatieverslag Koning Boudewijnstichting, 2005, 159

p.
78 C. VANHOUTTE, o.c.
79 R. COS, Site West speelt op veilig. Evaluatieverslag Koning Boudewijnstichting, 2005
80 R. COS, o.c.
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Er zijn nog geen resultaten bekend.81

o Bonneviepark herleeft (Molenbeek) (KBS): bewo-
ners en gebruikers van het park worden door het
buurthuis bijeengebracht in een netwerk om de
problemen in kaart te brengen en er iets aan te
doen. De doelstelling is de betrokkenheid van be-
woners, organisaties en gebruikers te vergroten bij
het beheer van het park.
Resultaten: de organisaties rond het park kennen
elkaar beter en werken samen. De politie en de
gemeente zijn nu meer alert over wat er gebeurt
op het plein.
Succesfactoren: medewerking van een aantal en-
thousiaste bewoners (Antoine, 2005). Er is een
acuut probleem, dus mensen willen meewerken.
Er wordt duidelijk gecommuniceerd wat burgers
mogen verwachten (en wat niet) van het project.
Moeilijkheden: de organisatoren vonden geen aan-
sluiting met de oudere jongeren: zij eisten een
lokaal waar ze misbruik van maakten (drugsge-
bruik, vandalisme,...). Delinquente jongeren zijn
na een tijdje hervallen.82

o Comité de quartier Jolimont-Bifurcation (Haine-
Saint-Paul): bewoners richten een wijkcomité op
waar problemen in kaart worden gebracht en waar
oplossingen worden gezocht met als doelstelling
de kleine criminaliteit in de wijk te verminderen.
Er zijn nog geen resultaten beschikbaar.

o Plus de sécurité, faisons des bonds entre générations
(Jette) (KBS): wijkcomité organiseert activiteiten
waar jongeren en senioren elkaar kunnen ontmoe-
ten en helpen (bv. jongeren doen boodschappen,
terwijl senioren op kleine kinderen passen) met als
doelstelling dat mensen elkaar beter leren kennen
en respecteren. Er zijn nog geen resultaten be-
schikbaar.

o Community Hall Utopia (Antwerpen) (KBS):
dagcentrum huurt een ruimte in en laat die volle-
dig door drugsgebruikers die op het plein rond-
hangen inrichten, samen met buurtbewoners. Er
is nog geen evaluatie beschikbaar van dit project.

o Ecoles et quartiers solidaires face au sentiment
d’insécurité (Luik) (KBS): bewoners organiseren
activiteiten (ontmoetingen, feesten, samen foto’s
maken van de wijk,…) met als doelstelling de rela-
ties tussen verschillende bevolkingsgroepen te ver-
beteren. Er is nog geen evaluatie beschikbaar van
dit project.

o Straatantenne (Antwerpen): buurtgroep vormt
een teammet handelaars, sociale huurdersgroepen
en straatverantwoordelijken met als doelstelling de
leefbaarheid in de wijk te stimuleren en versnippe-

ring van verschillende initiatieven tegen te gaan.
Resultaten: er wordt samengewerkt tussen bewo-
ners en handelaars.83

Moeilijkheid: Volckeryck (2005) betwijfelt of de
stad Antwerpen voldoende meewerkt en heeft de
indruk dat politici niet over de onveiligheidspro-
blematiek durven praten, dat ze de bal afhouden.

- Marokkaanse en Turkse Buurtvaders (Houtha-
len-Helchteren, Turnhout, Amsterdam/Veenen-
daal/Roosedaal/…(Nederland)): vaders proberen
door hun aanwezigheid in de wijk aanspreekpunt te
zijn voor jongeren en bewoners en overlast door
hangjongeren te verminderen, met als doelstelling
het verhogen van het veiligheidsgevoel.
Resultaten: uit verschillende projecten bleek dat de
Marokkaanse jongerenmeer geneigd zijn te luisteren
naar de vaders dan naar de politie.
Succesfactoren: er wordt geı̈nvesteerd in begeleiding
en opvolging van de vaders.84

- Buurtbemiddeling (Aarschot, Ternat, Dilbeek,
Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Diest,
Glabbeek, Haacht, Halle, Lubbeek,…): buurtbewo-
ners bemiddelen zelf bij conflicten tussen buren of
conflicten in de buurt. De doelstelling is het voorko-
men van een escalatie van de problemen door vroeg-
tijdig burenproblemen aan te pakken.
Succesfactoren: de buurtbewoners die bemiddelen,
moeten onafhankelijk en neutraal kunnen zijn en
vertrouwen kunnen winnen van de betrokken par-
tijen. Zorgvuldige selectie en een goede training zijn
belangrijke voorwaarden. Ook moeten de buurtbe-
middelaars representatief zijn voor de buurt qua
etnische afkomst, sekse, opleiding, inkomen en leef-
tijd, want herkenning en inleving zijn essentieel voor
het winnen van vertrouwen. Bemiddelaars zijn on-
partijdig, informatie blijft vertrouwelijk.
Resultaat: het aantal aanmeldingen was gegroeid
van 62 in 2004 naar 209 in 2006.85
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Samenvatting

— In dit artikel stellen we een analysekader op waarmee de condities van succesvolle burgerparticipatie
op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid kunnenworden bestuderen. Gelet op het toegenomen belang
van zgn. buurtinformatienetwerken (BIN) passen we het analysekader toe op deze vorm van het
betrekken van burgers in het veiligheidsdomein. We analyseren en vergelijken twee cases gebruikma-
kend van een documentenanalyse, interviews met bij de case betrokken actoren en twee expertpanels.
Uit onze toepassing blijkt dat de beschreven condities (participatie en samenwerking, middelen,
beleidsbetrokkenheid, communicatie, context, methode en continuı̈teit) relevant zijn voor een derge-
lijke analyse.

Résumé

— Dans cet article, on réalise un cadre d’analyse pour étudier les conditions des initiatives de
participation civile réussies dans le domaine de la sécurité locale. Vu l’importance augmentée des
réseaux d’information de quartier (RIQ), nous appliquons le cadre d’analyse sur cette forme de
participation civile dans le domaine de la sécurité. Nous analysons et comparons deux cas d’étude en
utilisant une analyse des documents, des interviews avec les personnes concernées dans le projet et une
interview avec deux équipes d’experts. Les résultats de cette recherche indiquent que les conditions
décrites (participation et collaboration, moyens, implication politique, communication, contexte,
méthode et continuité) sont utiles pour une telle analyse.
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Abstract

— In this article we present an analytical framework which allows evaluation of the conditions for
successful public participation in the field of local security policy. In view of the increased importance of
‘neighbourhood information networks’ we apply the framework to this form of public participation in
the domain of security. We analyse and compare two cases on the basis of document analysis, interviews
with participants who are involved in such cases and a panel of experts. Our application shows that the
conditions which are described in the current article (participation and collaboration, resources, policy
involvement, communication, context, method and continuity) are relevant for analyses of this type.
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