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Waarom is veiligheid belangrijk
in Vorst?
Het waarborgen van de veiligheid van de burgers is een van de essentiële
taken van de Staat. Ondanks de inspanningen van de verschillende
gemeentelijke, regionale en federale autoriteiten, ondanks de aanwezigheid
van politie en de gemeenschapswacht, ondanks de inzet van steeds
geavanceerdere beveiligingstechnologieën, blijft het gevoel van onveiligheid
bestaan in Vorst en meer in het algemeen in Brussel. Dit hangt samen met
verschillende factoren, waarvan sommige structureel zijn en andere
individueel en subjectief.
In de rangschikking van de 60 "veiligste" steden ter wereld (Safe Cities Index
2021) staat Brussel echter op de 26ste plaats. Het staat op de 5e plaats voor
persoonlijke veiligheid en is daarmee één van de veiligste steden ter wereld,
het staat echter midden in de ranglijst voor de categorieën 'milieuveiligheid',
'digitale veiligheid', 'beveiliging van infrastructuur' en 'gezondheid veiligheid'.
Bovendien vertoont deze positie een dalende tendens, met een verlies van
twee plaatsen ten opzichte van de 2019-ranglijst, en zeven plaatsen ten
opzichte van 2017. Dit heeft voornamelijk te maken met de introductie van de
nieuwe categorie 'milieuveiligheid', waarbij Brussel de 36e plaats behaalt.
Deze nota onderzoekt de veiligheidsfactoren in Vorst en Brussel en het huidige
beleid om de beraadslaging en voorstellen van de Burgerraad van Vorst over
het thema, gekozen door zijn leden, met goedkeuring van de gemeenteraad,
te vergemakkelijken:

"Hoe kunnen we het veiligheidsgevoel in de
openbare ruimte verbeteren, zowel op het vlak
van verkeer als persoonlijk?
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Van de 60 "veiligste"
steden ter wereld staat
Brussel op de 26e plaats.
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1. Veiligheid in Brussel
We kunnen een onderscheid maken tussen:
● Persoonlijke veiligheid: delinquentie, zakkenrollerij, inbraak, onbeleefdheid…
● Verkeersveiligheid, die tot uiting komt in verkeersongevallen,
snelheidsovertredingen...
In beide gevallen maken we onderscheid tussen:
● Zogenaamde "objectieve" veiligheid: wat er feitelijk gebeurt (bijvoorbeeld het
aantal zakkenrollers of verkeersongevallen);
● “Subjectieve” veiligheid: wat mensen voelen (mensen voelen meer angst of
vertrouwen in hun veiligheid in sommige aspecten dan in andere).
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De objectieve veiligheid van mensen: het verbetert
volgens het Brussels Preventie- en Veiligheidsrapport
Dit rapport, gepubliceerd in 2019[1], geeft aan dat “in het algemeen, de geregistreerde
misdaad in 10 jaar tijd met 13% is gedaald”.

Misdrijven gepleegd in het Brussels Gewest betreffen voornamelijk
drugs, materiële schade, aanslagen op de lichamelijke integriteit en
diefstal en afpersing.
Onder de geconstateerde verschijnselen merken we het belang van zakkenrollerij op. Iets
meer dan één op twee daden in België wordt gepleegd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Het fenomeen is de afgelopen 5 jaar met 61% toegenomen en blijft groeien in 2019.
Bijzondere aandacht ging uit naar de geregistreerde criminaliteit in en rond het
openbaar vervoer. Het openbaar vervoer, die per definitie een ontmoetingsplaats is waar
grote stromen mensen elkaar tegenkomen, stimuleert criminaliteit door de verzadiging van
deze ruimten (voertuigen, stations, (pre)metrostations) en kan zo onveiligheid veroorzaken.
Het openbaar vervoer wordt vooral getroffen door zakkenrollerij en, in mindere mate,
wangedrag.
Wat de Politiezone Zuid betreft, die de gemeenten Vorst, Anderlecht en Sint-Gillis omvat,
is er een continue daling van het aantal geregistreerde incidenten van 2011 tot 2018, met
-17%[2]. Deze daling is vergelijkbaar voor de 3 gemeenten.

Objectieve verkeersveiligheid in het Brussels Gewest
Het aandeel van auto’s neemt af
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verdeling
van vervoersmiddelen als volgt[3]:
Het aantal fietsers blijft sterk toenemen, met een
gemiddelde jaarlijkse groei van 13% sinds 2010.
Brussel onderscheidt zich ook door een frequenter gebruik van nieuwe vervoersmiddelen,
met name elektrische scooters. Sommigen beschouwen deze als een factor van
verkeersveiligheid.
[1] Zie: https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2021-01/BPS-Rapport%202019%20Observatoire_NL_AS.pdf
[2] Zie: https://www.politie.be/5341/sites/5341/files/downloads/ZVP_RAPPORT_NL_02122019.pdf
[3] Zie: https://leefmilieu.brussels/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken/volledige-versie/brusselse-context/mobiliteit-en-vervoer-het
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Verkeersovertredingen: snelheid en parkeren
Het aantal verkeersovertredingen in het Brussels Gewest is aanzienlijk gestegen: +23% ten
opzichte van 2018 en +37% ten opzichte van 2010. Deze trend wordt vooral bepaald door
snelheidsovertredingen, waarvan het aantal de laatste tien jaar bijna verdrievoudigd is. Het
hoge aantal snelheidsovertredingen moet echter worden genuanceerd. Het weerspiegelt
vooral de inspanningen van het Gewest en de gemeenten voor de plaatsing van
snelheidscamera's en de automatisering van controles.
Overtredingen met betrekking tot snelheidsovertredingen, stoppen en parkeren komen
het vaakst voor en vertegenwoordigen respectievelijk 46% en 26% van de
verkeersovertredingen die in de regio worden geregistreerd. Deze overtredingen maken ook
92% uit van de gemeentelijke administratieve sanctiedossiers.

Verkeersongevallen: stabiel aantal doden, lichamelijk letsels in
stijgende lijn
In de regio is het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel tussen 2010 en 2019 licht
gestegen (+4%). Voor de zwaargewonden is de trend sinds 2010 neerwaarts, voor de
lichtgewonden is deze trend stabiel.
Het aantal dodelijke ongevallen is al tien jaar stabiel (21 ongevallen in 2010; 19 in 2019) en
piekte in 2012 (30 ongevallen).
Voetgangers zijn bijzonder blootgesteld en blijven de voornaamste slachtoffers: 10 van de 17
mensen die in 2016 omkwamen waren voetgangers.
Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen vormen de grootste groep slachtoffers bij
alle letselongevallen.

Verkeersongevallen geregistreerd in de Politiezone Zuid:

2018

Evolutie 2017-18

Aantal ongevallen met materiële schade

1957

- 4,20 %

Aantal ongevallen met verwondingen

618

+ 0,40 %

Aantal dodelijke ongevallen

4

*

Aantal dodelijke slachtoffers

4

*

Aantal gewonden

729

- 0,41 %
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Subjectieve veiligheid: een reëel onveiligheidsgevoel
Het gevoel van onveiligheid is ongelijk verdeeld volgens
geografische ligging en mensen
65% van de ondervraagden door de
veiligheidsmonitor in 2018 voelt zich zelden
onveilig in de Politiezone Zuid (Vorst, Anderlecht,
Sint-Gillis).
De meerderheid van de bevolking voelt zich
veilig en is relatief tevreden over de werking van
het gebied en de dienstverlening.
16% van de respondenten (2019) voelt zich
altijd of vaak onzeker, terwijl dit op nationaal
niveau slechts 5,8% voorstelt.

Op het vlak van verkeersveiligheid meent bijna 45% van de Brusselaars zich onveilig te voelen
.
in het Brussels Gewest. De belangrijkste reden is het gebrek aan hoffelijkheid tussen
weggebruikers, deze onzekerheid is echter ook te wijten aan het gebrek aan weginfrastructuur
voor vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen, die tegenwoordig meer in trek zijn.

Waar komt dit onveiligheidsgevoel vandaan?
Het gevoel van onveiligheid is complex. De nadruk ligt vooral op de angst voor onverwachte
ontmoetingen in de openbare ruimte.
Deze angst voor een breuk in de routine kan door verschillende factoren worden veroorzaakt:
wat de media zeggen, een persoonlijke ervaring of die van kennissen, elementen die verband
houden met de omgeving (zoals verlichting en doorgang), of zelfs de kwetsbaarheid van
bepaalde mensen of groepen van mensen:
● Fysieke kwetsbaarheid, zoals vaak het geval is bij ouderen en vrouwen;
● Sociale en structurele kwetsbaarheid die vooral achtergestelde sociale klassen en
vrouwen treft.
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Dit merken we op in de rapporten van de Politiezone Zuid:
● Dit onveiligheidsgevoel is meer uitgesproken bij vrouwen (21%) dan bij mannen (12%).
● Het zijn vooral 50- tot 64-jarigen die zich altijd tot vaak onveilig voelen.
● Hoger opgeleiden voelen zich minder vaak onzeker (11,5%) dan respondenten zonder
diploma (22,4%).

FOCUS : onveiligheidsgevoel bij vrouwen
● Vrouwen voelen zich over het algemeen onveiliger in de openbare ruimte dan in de
privésfeer.[4]
● Hoewel jonge mannen de groep zijn die het meest wordt blootgesteld aan geweld in
de openbare ruimte, uiten vrouwen drie keer vaker angst voor criminaliteit dan
mannen en rapporteren ze minder geweld tegen hen.[5]
● Vrouwen zijn over het algemeen minder tevreden over de ontvangst door de politie,
blijkt uit cijfers van de Politiezone Zuid.
● Het gevoel van onveiligheid bij vrouwen beïnvloedt hun keuze voor een
vervoerswijze, de routekeuze en hun gedrag en uiterlijk. De meesten voelen zich meer
op hun gemak bij autorijden of fietsen dan te voet, kiezen een route om mogelijk
ongemak en gevaar te vermijden, en houden zich onopvallend om geen aandacht te
trekken. [6]
● Vrouwen ouder dan 55 jaar zijn te weinig geïnformeerd over de meest effectieve
preventiestrategieën en lopen een groter risico zich niet te kunnen beschermen tegen
aanvallen. [4]
Dit onderstreept het belang van het betrekken van vrouwen in elke fase van het openbare
planningsproces. Dit kan door verkennende wandelingen te maken met vrouwen uit alle
lagen van de bevolking. Voorts kan dit ook gerealiseerd worden door vrouwelijke
architecten en stedenbouwkundigen in te huren voor het ontwerp en de productie van
stadsontwikkelingsprojecten.
Vrouwen zijn vandaag de dag nog steeds ondervertegenwoordigd in
stedenbouwkundige opleidingen en beroepen, evenals in politiebureaus.
[4] Bron: Zeilinger 2007 http://www.garance.be/docs/07masecuriteetmoi.pdf
[5] Bron: Stanko 1992, cité par Gilow, 2015 https://journals.openedition.org/brussels/1276
[6] Bron: Gillow 2015 https://journals.openedition.org/brussels/1276
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21 % van de vrouwen voelt
zich onzeker tegenover 12 %
van de mannen.
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Het onveiligheidsgevoel is ongelijk verdeeld volgens
geografische ligging en mensen

Niet alle misdrijven worden evenveel gemeld: autodiefstallen en inbraken
worden vaker gemeld dan internetfraude of aanvallen op de moraal
In de gewestelijke analyse die de Brusselse Preventie- en Veiligheidsdienst in 2018 uitvoerde, is
er een reële discrepantie tussen de perceptie van de burgers en de objectieve gegevens. “Het
zijn de minst gevreesde feiten die de meeste slachtoffers hebben gemaakt” bevestigt Brussel
Preventie en Veiligheid.
Een deel van de feiten over de regio en de Politiezone Zuid wordt buiten beschouwing gelaten
in gevallen waarin het slachtoffer geen verklaring aflegt bij de politie, dit wordt het "zwarte
cijfer" genoemd.
● De meest gemelde delicten zijn autodiefstal (85%), vervolgens inbraak (67%),
motor-/bromfietsdiefstal (tussen 40% en 80%).
● De minst gemelde delicten hebben betrekking op zedenmisdrijven, oplichting en
bedreiging (niet via internet), intimidatie, pestgedrag en fraude via internet en
computerinbraak. Tussen 80% en 90% van deze misdrijven wordt niet gemeld bij de politie.
Dit wordt enerzijds verklaard door de noodzaak om bepaalde soorten feiten aan te geven om
te worden vergoed door een verzekering of vanwege de ernst van deze feiten (lichamelijke
schade, enz.) en anderzijds door een gevoel zinloosheid van het proces.

Niet alle categorieën van de bevolking verklaren op dezelfde manier waarvan ze het
slachtoffer zijn:
● Jongeren van 15-24 jaar doen minder vaak aangifte van gewelddadige diefstallen.
● Het zijn 65-plussers die het meest klagen in vergelijking met anderen.
● De stijging van het aantal seksueel geweld met +30% in vergelijking met 2015 in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest weerspiegelt deels de vrijheid van meningsuiting van de
slachtoffers, die deels te danken is aan de #metoo-beweging.
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2. Wat wordt er in Vorst gedaan?
De verschillende diensten van de
gemeente en de lokale politie op het
gebied van veiligheid
De gemeente:
1.
2.
3.
4.
5.

Probeert overtredingen te voorkomen door middel van haar preventiedienst
Registreert overtredingen
Schakelt de politie in
Mag bepaalde sancties toepassen
Treft de nodige maatregelen om de veiligheid in de openbare ruimte te verzekeren
(vloermarkeringen, levering van veiligheidsbarrières, enz.)

Verder zijn de vaardigheden op het gebied van beveiliging als volgt verdeeld:
● Regio; Verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, openbare werken en vervoer, in het bijzonder
met Preventie en Veiligheid Brussel (BPV), dat de preventie en veiligheid op het grondgebied
van het gewest coördineert en alle betrokken actoren bijstaat om de veiligheid van de
Brusselaars en Brusselaars zo goed mogelijk te garanderen van iedereen die het Gewest
bezoekt. Haar missie: coördinatie van het veiligheids- en preventiebeleid en ontwikkeling van
een regionaal veiligheidsplan.
● Federaal: Justitie, Veiligheid en Binnenlandse Preventie, federale politie.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken speelt een rol in de voorbereiding,
coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op nationaal niveau.

Diensten van de gemeente en de lokale politie die min of meer bekend zijn
bij de bevolking
Volgens het BPV-rapport zijn de bekendste diensten:
● Politiehulp aan slachtoffers (43%)
● Algemene informatie (41%)
● Inbraakpreventie (35%)
De diensten rond samenwerkingsovereenkomsten tussen burger en politie, bemiddeling
tussen buren, markering van fietsen en toezicht tijdens vakanties zijn het minst bekend: tussen
de 14% en 30% van de Vorstenaars kent ze.
De helft van de respondenten wil graag meer (of evenveel) informatie over de dienstverlening
van de Politiezone Zuid of de gemeente.
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1. Preventiedienst van Vorst
Het gevoel van onveiligheid is complex. Het is daarom belangrijk om dit vraagstuk eerst en
vooral als maatschappelijk vraagstuk op stedelijke schaal aan te pakken en niet alleen
vanuit het oogpunt van veiligheidsmaatregelen en 'technopreventie' (camera's, enz.).
Deze dienst heeft tot doel de gezelligheid en veiligheid op het grondgebied van de
gemeente te verbeteren door het onveiligheidsgevoel van Vorstenaars tegen te gaan.
Hiervoor biedt de gemeente verschillende diensten aan:
●

De gemeenschapswacht: hun doel is om de burgers die aanwezig zijn op het
grondgebied van de gemeente te helpen, informeren, sensibiliseren en herinneren aan
de wet. Hun zichtbare aanwezigheid draagt bij aan het vergroten van het gevoel van
veiligheid in Vorst.

●

Straathoekwerkers: zij werken aan het herstellen van de sociale band met het publiek.
Ze ontmoeten de bewoners van de Vorstse wijken en worden zo de contactpersoon, de
referent die hen kan helpen wanneer de bewoners het nodig hebben. Ze leiden de
bewoners naar de bevoegde apparaten volgens de verzoeken.

●

De Schoolafdruk biedt een globale of specifieke individuele opvolging aangepast aan
elke situatie om ouders en de jongere te ondersteunen met het oog op succesvol
onderwijs; de jongere en/of hun ouders ondersteunen bij administratieve procedures
zoals inschrijving, bemiddeling, beroepsprocedures… en meer algemeen jongeren en
ouders helpen hun weg te vinden.

●

De diefstalpreventieadviseur helpt Vorstenaars gratis bij het goed beveiligen van hun
woning of bedrijfspand tegen inbraak, winkeldiefstal, interne diefstal, vandalisme en
andere overlast die kan worden verminderd of zelfs verijdeld.

●

Bemiddeling is een vrijwillig proces voor het oplossen van conflicten, dat vertrouwelijk
wordt uitgevoerd in aanwezigheid van een bemiddelaar, die een neutrale,
onafhankelijke en onpartijdige persoon is. Het doel is om de dialoog tussen mensen in
conflict te herstellen, met het oog op het bereiken van een overeenkomst die rekening
houdt met ieders behoeften.

●

Criseo is de psychosociale hulpverlening tegen verslavingen. Deze gratis dienst is
beschikbaar voor alle Vorstenaars in een situatie van afhankelijkheid. Het biedt actief
en vertrouwelijk luisteren, persoonlijke ondersteuning op basis van vragen en
behoeften.

De dienst Preventie maakt deel uit van het federale en gewestelijke beleid van de
"Veiligheids- en Preventiecontracten". Het wordt gefinancierd dankzij de subsidies die door
deze twee entiteiten worden toegekend.

"Onze deur staat altijd open voor burgers om een echt relaas te
hebben van wat er gebeurt en wat burgers ervaren."
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Getuigenis - Quentin Mezosy
Afdelingshoofd Preventie, Veiligheid en Sociale Cohesie
en Gemeentelijke Preventiefunctionaris
Wat doet de dienst preventie en sociale cohesie op het vlak van veiligheid?
Op het gebied van veiligheid is de missie van de afdeling drieledig:
● In en rond scholen: wij regelen het verkeer in de directe omgeving van scholen. Ook
bieden we kinderen op een speelse manier ondersteuning en training in de wegcode.
● In de openbare ruimten door de zichtbare aanwezigheid van gemeenschapswacht bij
aan het vergroten van het gevoel van veiligheid in Vorst. Vanaf maart 2022 zijn ze
uitgerust met een tablet en kunnen ze geconstateerde overtredingen (in de brede zin
van het woord, d.w.z. afval, straatdeals, illegaal parkeren, enz.) rechtstreeks op de Fix My
Street-applicatie melden. De straathoekwerkers van hun kant werken aan de sociale
band met het publiek door de bewoners van de wijken van Vorst te ontmoeten. En we
voeren regelmatig acties om fietsdiefstal te voorkomen en voertuigen te beveiligen.
● Particuliere woningen, waar een preventie- en diefstaladviseur beschikbaar is voor
burgers om hen te helpen hun eigendommen te beveiligen.
Het is belangrijk op te merken dat wij, de gemeenschapswacht inbegrepen, niet het
mandaat hebben om sancties uit te delen. Deze is voorbehouden aan de dienst van de
administratieve sancties en de politie. Wel hebben we regelmatig overleg met deze
diensten om ervaringen uit te wisselen en knelpunten te signaleren.
Hoe zit het met de veiligheid in Vorst? Wat doet de gemeente?
Veiligheids- en wangedragskwesties verschillen sterk van plaats tot plaats. Om
knelpunten in kaart te brengen zijn we in 2016 gestart met een lokale veiligheidsdiagnose.
Op basis van vragenlijsten die werden uitgedeeld aan de verschillende actoren in Vorst
(burgers, gemeentepersoneel, bedrijven) konden we representatieve gegevens
verzamelen over het gevoel van onveiligheid in Vorst. Vervolgens hebben we de
gemeenschapswacht gemobiliseerd volgens de gemelde plaatsen en hebben we
verschillende projecten opgezet om de problemen op te lossen.
Sinds 2016 is er veel veranderd in Vorst, daarom doen we het onderzoek in januari 2022
opnieuw. Ons doel is om 1.000 mensen, oftewel 10% van de bevolking van Vorst, te
bereiken om een representatief beeld te krijgen van de problemen en plaatsen. Net als de
vorige keer zullen we dan de gemeenschapswacht mobiliseren op basis van de analyses
en projecten uitvoeren op maat van probleemwijken.
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2. De lokale politie
De lokale politie vervult 7 basisopdrachten: opvang; buurtwerk; toezicht; interventie;
lokaal onderzoek en enquêtes; onderhandeld beheer van de openbare ruimte;
verkeersveiligheid.
De prioriteiten van de politie in de politiezone Zuid voor Vorst zijn als volgt:
Prioriteiten

Verwachte attitudes en acties van de politie

● Openbare netheid
● De strijd tegen ongepast gedrag
ten opzichte van vervuiling en
sluikstorten
● De strijd tegen geluidsoverlast

● Gemeenschappelijke administratieve
boeterapporten automatiseren
● Beheer van bouwplaatsen
● Machtigingen volgen
● Verstandig en strategisch gebruik maken van
bewakingstechnologieën

Verkeersveiligheid:
● Ongepaste snelheid en hinderlijk
parkeren in het bijzonder
● Het beveiligen van voetgangers,
vooral kinderen, personen met
beperkte mobiliteit en senioren
(nabij scholen, sportcentra en
recreatiecentra voor senioren…)

● Controles met betrekking tot snelheid en gevaarlijk
gedrag verhogen
● De werking van snelheidsregelingstechnologieën
optimaliseren en verzekeren
● Ervoor zorgen dat motoren nabij scholen worden
uitgeschakeld als ze stil staan en illegaal parkeren
beperken in die zones

● De plaats en veiligheid van
vrouwen in de openbare ruimte
● De strijd tegen discriminatie en
alle vormen van uitbuiting

● Wijkinspecteurs opleiden met betrekking tot
opvang en waakzaamheid bij huiselijk geweld
● Vormen en handhaven van een verhoogde
waakzaamheid t.o.v. alle vormen van discriminatie
en rechtsmiddelen
● Goede politiepraktijken identificeren buiten de
zone en proefprojecten uitbreiden

Wijkagenten zijn het eerste contact van bewoners met de politie. Ze zorgen voor rust en het
welzijn van de bevolking. Bovendien, reizen ze te voet, waardoor ze voor iedereen
toegankelijk zijn. Hun voornamelijkste doel is het oplossen van buurtproblemen. Ze kunnen
informatie geven over administratieve of juridische procedures en nuttige informatie
verstrekken.

"Veel mensen hebben een beeld van de politie als louter repressief, maar
hun belangrijkste missie is het beschermen van burgers."
Claire Roekens - Kabinetschef van de burgemeester
15
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3. Sancties op gemeentelijk niveau
Getuigenis - Julien Cornet
Hoofd van de dienst gemeentelijke administratieve
sancties
Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen in uw vakgebied op het
gebied van veiligheid in Vorst?
Het grootste probleem in Vorst en meer in het algemeen in Brussel blijft het
parkeerprobleem. Sommige vormen een reëel gevaar voor mensen, vooral zwakke
gebruikers, andere hebben minder impact op de veiligheid (zoals parkeren waar
een container komt als onderdeel van een werf).
Netheid is ook een terugkerend thema: het roept een gevoel van onveiligheid op en
blijft een van de grote uitdagingen in Brussel.
Ook gemengde delicten behoren tot de bevoegdheden van de gemeente. Hiermee
bedoelen we delicten die normaal door het parket worden afgehandeld en dus
strafbare feiten zijn, maar die bij gebrek aan tijd worden doorverwezen naar de
gemeenten. Deze omvatten bijvoorbeeld problemen met nachtelijke geluidsoverlast,
verslechtering van gebouwen, fysieke aanvallen, diefstallen in winkels, enz.
Welke type sancties kunt u toepassen?
● Ten eerste hebben we de waarschuwingen: dit gebeurt regelmatig en stelt
mensen, die vaak niet op de hoogte zijn, in staat om geïnformeerd te worden.
● Dan zijn er nog de boetes, met bedragen tussen € 0 (wat dus gelijk staat aan een
waarschuwing) en € 350. Het bedrag hangt af van de mate van het delict en de
recidive: iemand die dit delict al meerdere keren heeft gepleegd, krijgt een
zwaardere sanctie.
● Dan hebben we bemiddeling: er wordt een mediator aangesteld voor de 3
gemeenten van de politiezone Zuid. De dader en het slachtoffer ontmoeten elkaar
in aanwezigheid van de bemiddelaar. Als beide partijen het eens zijn, wordt er
geen sanctie opgelegd en wordt het dossier gesloten wanneer de bemiddeling
succesvol is. Er zijn echter maar heel weinig zaken die overgaan tot bemiddeling.
● Er is ook herstel in de vorm van een gemeenschapsdienst: dit zijn taken die binnen
de gemeente of door partners worden uitgevoerd in verband met het gepleegde
delict. Het opruimen van afval op straat is hier een voorbeeld van. Het kunnen ook
opleidingen zijn, bijvoorbeeld voor het afsteken van vuurwerk. Wij willen informeren
over de risico's, de schade die deze kunnen veroorzaken en de overlast dat dit met
zich meebrengt voor omwonenden en dieren.
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Stoppen en hinderlijk
parkeren = 92% van de
gemeentelijke bestuurlijke
boetes.
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Voornemens: programma van de
gemeente en
meerderheidsakkoord
Fragmenten uit het meerderheidsakkoord van de huidige regering over veiligheidskwesties:
Gender: Versterken van de aandacht voor de stem van meisjes en vrouwen in het kader van de
ontwikkeling van de straten van de gemeente (verlichting, verbetering van zones met beperkte
zichtbaarheid, preventiemiddelen…). Verkennende wandelingen organiseren over het veiligheidsgevoel
van vrouwen.
Openbare rust: De veiligheid van alle burgers moet worden gegarandeerd, hierbij speelt de lokale
politie een sleutelrol. Een veilige gemeente betekent ook schone en ingerichte openbare ruimtes en
gegarandeerde verkeersveiligheid. Veiligheid moet worden beschouwd binnen een alomvattend
preventiekader dat zowel de oorzaken als de gevolgen van onveiligheid aanpakt.
Onze prioriteiten
● De zichtbare aanwezigheid op het terrein vergroten van de wijkpolitie met voet- en fietspatrouilles
en administratieve taken voortzetten via burgerpersoneel.
● Wijkagenten die een cruciale rol spelen bij preventie waarderen.
● Een kwaliteitsvolle ontvangst in de politiebureaus garanderen en neigen naar een 24-uurs
openstelling van de buurtpolitiebureaus.
● Prioriteit geven aan de bestrijding van verkeersovertredingen om de verkeersonveiligheid te
bestrijden en de strijd tegen milieuovertredingen ondersteunen met Net Brussel, Leefmilieu Brussel
en de gemeentelijke diensten.
● Versterken van wijkbemiddelaars en politieagenten die opgeleid zijn in conflictbeheersing en
zorgen voor afstemming met andere gemeentelijke diensten (jeugd, huisvesting, OCMW's, enz.),
maar ook met regionale en gemeenschapsdiensten (jeugdhulpverlening); hen ook training te geven
op het gebied van huiselijk en familiaal geweld.
● Streven naar een politie die een afspiegeling is van de samenleving (mannen/vrouwen,
politieagenten van buitenlandse origine) en voorzien in een adequate opleiding, ook op het gebied
van conflicthantering, verslavingsproblematiek…
● De burgers het recht geven de politieraad te ondervragen en de notulen van de politieraden
toegankelijk maken.
● De rol van de technopreventieadviseur meer onder de aandacht brengen en burgers
aanmoedigen om werkzaamheden uit te voeren om hun huis te beveiligen.
● Bijzondere aandacht besteden aan de veiligheid van vrouwen die vaak het slachtoffer zijn van
intimidatie in openbare ruimtes.
● De haalbaarheid van de invoering van ontvangstbewijzen bij controles onderzoeken.
● Zorgen voor de juiste toepassing van de decreten die van kracht zijn in de gevangenis van Vorst
om de overbevolking van de gevangenissen te beperken.
Openbare netheid - Openbare netheid is een grote uitdaging, het beïnvloedt de kwaliteit van leven,
veiligheid en het sociale leven.
● De samenwerking tussen de politie en de gemeentelijke diensten voor preventie en openbare
reinheid versterken om de belasting op wangedrag in het vlak van openbare netheid toe te passen
en gemeentelijke administratieve sancties op te leggen.
● Het toezicht in gebieden die gevoelig zijn voor sluikstorten versterken.
Algemeen veiligheidsplan van het Gewest:
https://bps-bpv.brussels/nl/globaal-veiligheids-en-preventieplan-2021-2024
Briefingdocument, Burgerraad Vorst, februari 2022
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Acties van de Gemeente
Op dit moment voert de de gemeente concrete acties op de volgende punten:

Een betere diagnose door:
● Een veiligheidsmonitor van de Politiezone Zuid: dit is een grootschalig onderzoek onder
de bevolking van Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis. Het omvat vragen op het gebied van
buurtproblematiek, het gevoel van onveiligheid, slachtofferschap en klachten, preventie,
contact tussen burger en politie en het functioneren daarvan. Dit onderzoek is een
onmisbare ondersteuning als subjectieve data voor het opstellen, monitoren en evalueren
van politie- en gemeenteplannen op het gebied van veiligheid. De resultaten worden
verwacht in het eerste kwartaal van 2022. Het laatste onderzoek dateert van 2018.
● Een lokale veiligheidsdiagnose (zie interview met Quentin Mezosy hierboven).
● Het ter beschikking stellen van tablets aan de gemeenschapswacht zodat ze toegang
hebben tot Fix My Street: Fix My Street is een initiatief van Mobiliteit Brussel in
samenwerking met de gemeenten en Brusselse partnerinstellingen. Deze site en de
applicatie stellen de burger en de administratie in staat om incidenten in de Brusselse
openbare ruimte (verlichting, markering, straatmeubilair, bewegwijzering, schade,
vervuiling, enz.) te melden en elke fase van de oplossing van het probleem te volgen.

Betere verkeersveiligheid door:
● ‘Forest en route’: dit is een spel om kinderen vertrouwd te maken met de verkeersregels.
● Lessen om kinderen te leren fietsen in samenwerking met de vereniging Pro-vélo.

Aanwezigheid en ondersteuning om het gevoel van onveiligheid te
bestrijden
● Uitbreiding van het netwerk van de preventiedienst om zo dicht mogelijk bij de burger te
staan: Momenteel is het enige herkenningspunt het Forum in de Merodestraat. De
plaatsing van een LISA-antenne (Local Integrated Security Antenna) is gepland voor eind
maart 2022 in de wijk Marconi. Dit initiatief van het Gewest heeft tot doel
ontmoetingsplaatsen te creëren voor de burgers op het vlak van veiligheid en preventie,
om zo bij te dragen tot de toenadering tussen hen en de diensten. Op die manier kan ook
de veiligheid en het veiligheidsgevoel verbeterd worden.
● Oprichting van een fietsbrigade die in direct contact staat met de bewoners, zichtbaar en
aanwezig is en wiens interventie gefaciliteerd is (start in 2022 en volledige inzet in 2024).

Betere ondersteuning voor vrouwen
● In onze politiezone werd de EVA-cel (Emergency Victim Assistance) opgericht om
diensten aan te bieden aan de opvang van slachtoffers. Het begeleidt de slachtoffers in
de administratieve procedures in een dat tempo aangepast is aan de behoeften van het
slachtoffer. Het ondersteunt slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld.

19
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Met “Fix My Street” kunnen
Brusselaars incidenten in
de openbare ruimte
melden.
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3. Nuttige vragen voor de Gemeente
Onderstaande elementen zijn discussiepunten die
volgens de geïnterviewden bijzonder bruikbaar lijken
voor de Commune.
● Wat zijn de delicten en plekken die problematisch zijn in Vorst om
gemeenteambtenaren te helpen hun aandacht te richten?
● Hoe beoordeelt u de politiediensten? Wat zijn de mogelijke oplossingen voor de
geïdentificeerde uitdagingen?
● Hoe kan de gemeenteraad worden geholpen bij de aanpak van kleine
snelheidsovertredingen?
● Momenteel is de leeftijd voor bestuurlijke sancties in Vorst 16 jaar, in andere
gemeenten 14 jaar. Zou het relevant zijn om dit te standaardiseren?
● Hoe de burgers van Vorst bewust maken en ertoe aanzetten aangifte te doen bij de
politie of de preventiedienst, rekening houdend met de prioriteit die de gemeente
wil geven aan de opvang van slachtoffers van verbaal, fysiek en seksueel geweld,
diefstal, en wangedrag?
● Hoe kunnen Vorstenaars beter geïnformeerd worden over de aangeboden
diensten en de voor de burger relevante informatie op het gebied van veiligheid?
● Hoe kunnen burgers gesensibiliseerd worden, en met name de meest kwetsbare
categorieën, om het vertrouwen van burgers in de overheid te versterken en hen te
overtuigen van het nut van aangifte doen bij de politie in geval van
slachtofferschap?
● Hoe de bereikbaarheid en beschikbaarheid van eerstelijnsdiensten verbeteren?
● Hoe kunnen versnelde procedures en alternatieve sanctiemechanismen voor het
gerechtelijk proces worden bevorderd om het gevoel van straffeloosheid te
bestrijden?
● Hoe kan het onveiligheidsgevoel van vrouwen beter bestrijd worden?

Merk op dat het gemeentelijk mobiliteitsplan momenteel in de maak is:
bijlage 1 vat het samen. Gezien dit onderwerp nauw aansluit bij
verkeersveiligheid, is het raadzaam om gefocust te blijven op kwesties van
persoonlijke veiligheid.
21
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4. Inspiratiebronnen
Om aanvallen op alleenstaande
vrouwen ‘s avonds te voorkomen, is in
Londen een exclusief vrouwelijk
taxibedrijf opgericht: Pink Ladies Cab.
Deze roze taxi's worden alleen door
vrouwen bestuurd en nemen alleen
vrouwen mee aan boord. Deze
vrouwelijke chauffeurs zijn allemaal
getraind in zelfverdediging. U hoeft
zich alleen te registreren als lid op hun
website, de taxi te bestellen, waarna
een sms gestuurd wordt zodra de taxi
voor uw deur staat.

In 2001 lanceerde de burgemeester
van Bogotá, Antanas Mockus, een
experiment: hij stelde een avondklok
in voor alle mannen van Bogotá,
terwijl de vrouwen onderling uitgingen.
Dit initiatief had tot doel de
stadscriminaliteit en huiselijk geweld
te bestrijden en een nacht van vrijheid
en veiligheid te bieden aan vrouwen,
die vaak terughoudend zijn om 's
avonds en 's nachts alleen op pad te
gaan.

Het ‘bystander effect’ is een
psychosociaal fenomeen dat zich
voordoet in noodsituaties waarin het
hulpgedrag van een persoon wordt
geïnhibeerd door de loutere aanwezigheid
van andere mensen op de desbetreffende
plaats. Studies hebben aangetoond dat
bewustzijn van dit fenomeen voldoende is
om mensen die getuige zijn van een
noodsituatie, zoals pesten, te activeren.
Momenteel worden politieagenten in de
Verenigde Staten getraind om
"proactieve getuigen" te worden. Dr. Elli
Cosgrave pleit voor de uitbreiding van
deze initiatieven onder de burgers.

Garance is een Brusselse non-profitorganisatie die strijdt
tegen gendergerelateerd geweld sinds haar oprichting in
2000. Het doel is om deelnemers hun handelingsvermogen
terug te geven, door de sociale en politieke omstandigheden
die tot geweld leiden kritisch te analyseren en door de
middelen te promoten die tot hun beschikking staan om
agressie te stoppen. Bovenal organiseert Garance trainingen
in zelfverdediging en verbale verdediging.
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Om onaantrekkelijke plekken nieuw
leven in te blazen en de sociale
cohesie te versterken, lanceert de
stad Praag haar 7e editie van het
project 'Tafels en Stoelen'.
Bewoners en instellingen van de
stad worden aangemoedigd om
stoelen en tafels te installeren die
beschikbaar zijn voor alle
voorbijgangers, in verlaten parken,
pleinen en straten. Dit initiatief is
een echt succes gebleken met 86
initiatieven in 2021.

Bron: Alexandra Forejtová-Lipovská / Kreativní Praha

Een onderzoek dat in
1989 in Toronto,
Canada werd
uitgevoerd naar de
gevoelens van
onveiligheid van
vrouwen in meer dan
65 metrostations en
bushaltes, leidde ertoe
dat ambtenaren de 's
avonds aangeboden
"drop-off-service
tussen twee haltes" in
het leven riepen, zodat
vrouwen dichter bij hun
bestemming kunnen
geraken.

In Caracas (Venezuela), waar het verkeer een reëel gevaar
vormt voor alle weggebruikers, besloot burgemeester Carlos
Ocariz het voorbeeld van de voormalige burgemeester van
Bogota, Antanas Mockus, te volgen: hij huurde 120
mimespelers in om met gebaren en zonder boetes
respectloze automobilisten te berispen bij zebrapaden
alsook motorrijders zonder fluovestjes.

De gemeente Oudergem - en andere gemeenten,
waaronder binnenkort Vorst - heeft nieuwe
installaties in de buurt van scholen geplaatst om
zwakke weggebruikers te beschermen. Dit zijn de
'Pietos', een figuur die de grootte en bouw heeft
van een zevenjarig kind, oranje, geel en neonroze
gekleurd. Het doel is om automobilisten te laten
vertragen door hen te laten denken dat ze
kinderen zijn.
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Bijlage 1: Gemeenschappelijk Mobiliteitsplan
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is een strategisch instrument dat de verplaatsingen op
gemeentelijk niveau wil vergemakkelijken, met bijzondere aandacht voor bereikbaarheid,
verkeersveiligheid en leefomgeving van de inwoners. Dit plan is de vertaling op gemeentelijk niveau
van het gewestelijk mobiliteitsplan (Goodmove) om de doelstellingen gedefinieerd over 10 en 15 jaar te
realiseren.
Bij aanneming door de gemeenteraad zullen alle herinrichtingen van wegen, openbare ruimten enz. er
de komende tien jaar aan moeten voldoen.
Hoe is het ontwikkeld?
● Fase 1: in 2020 is een diagnose gesteld van de bestaande situatie
● Fase 2: begin 2021 zijn de eerste strategische doelstellingen vastgesteld
● Fase 3 & 4: een actieplan werd opgesteld om de doelstellingen te bereiken, rekening houdend met
de meningen die werden geuit tijdens de reeds georganiseerde burgerraadplegingen.
● Van 15 november 2021 tot 13 januari 2022: werd het gehele GMP onderworpen aan een openbaar
onderzoek. Alle bewoners werden uitgenodigd om hun opmerkingen, meningen over het plan te
geven
● Begin 2022: aanname van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan door de Gemeenteraad
Wat houdt het GMP concreet in?
As 1: Multimodale Wegenspecialisatie
Daar worden aanbevelingen gedaan zodat per straat is vastgelegd welk vervoermiddel (lopen, fietsen,
openbaar vervoer, auto, vrachtwagen) voorrang heeft in de straat. Op basis hiervan worden de
afspraken die moeten gemaakt worden om comfort en veiligheid te realiseren besloten.
Bijvoorbeeld: Avenue Wielemans Ceuppens is geïdentificeerd als een weg die zeer veilig en
comfortabel moet zijn voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Daarom wordt aanbevolen
de weg te verbreden met voetpaden, één of twee fietsstroken en de trams een eigen rijstrook te
geven.
As 2: Strategie voor het creëren van autoluwe mazen (waarvan het gemeentelijk grondgebied van
Vorst 3)
Het doel is ervoor te zorgen dat het aantal auto's dat in deze wijken rondrijdt, wordt verminderd door
nieuwe eenrichtingsstraten aan te leggen, nieuwe plaatsen te creëren waar autoverkeer verboden is,
enz. Auto’s die enkel deze wijken doorkruisen (om bijvoorbeeld naar de andere kant van Brussel te
gaan voor pendelaars uit Wallonië en/of Vlaanderen) kunnen dit niet meer doen en worden omgeleid
naar de hoofdwegen (Tweede Britse Legerlaan, Van Volxemlaan, enz.). Aan de andere kant zullen
mensen die naar huis terugkeren, vrienden gaan bezoeken dat nog steeds kunnen doen. Zo wordt de
verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel verbeterd in zoverre het aantal auto's dat in de wijken
rondrijdt, wordt verminderd.
As 3: Communicatie en maatregelen om het bewustzijn te vergroten en multimodaliteit te
stimuleren
In dit deel worden de acties uitgewerkt die moeten worden genomen om de communicatie te
verbeteren, het bewustzijn te vergroten en multimodaliteit aan te moedigen. We realiseren ons immers
dat de verandering in mobiliteit ook een culturele verandering met zich meebrengt en dat deze moet
worden ondersteund door bewustmaking over de alternatieven die al bestaan in Brussel en Vorst in
het bijzonder.
As 4: Parkeerstrategie
Parkeren wordt gezien als een essentiële hefboom om het delen van de openbare ruimte voor alle
gebruikers te verbeteren en daarmee de veiligheid voor iedereen te versterken. Parkeren moet daarom
aangemoedigd worden om voorrang te geven aan alternatieven en om deze functie geleidelijk te
heroriënteren naar parkeren buiten de openbare weg.
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Het gehele Gemeentelijk Mobiliteitsplan is online in te raadplegen:
http://www.vorst.irisnet.be/nl/gemeentediensten/mobiliteit/gemeentelijk-mobiliteitspla
n/nuttige-documenten?set_language=nl
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Om de activiteiten van de Vorstse Burgerraad te volgen, bezoek www.1190.co
Geproduceerd door Dreamocracy voor de Vorstse Burgerraad. Redactionele keuzes zijn
uitsluitend de verantwoordelijkheid van Dreamocracy en weerspiegelen op geen enkele
manier de prioriteiten en keuzes van de gemeente Vorst.
Alle foto's zijn rechtenvrij en zijn afkomstig van de website unsplash.com of geleverd door
de gemeente.
Voor eventuele opmerkingen over de inhoud of vragen kunt u ons schrijven:
info@dreamocracy.eu
Brussel, 20 januari 2022
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Hoe denkt u dat we de veiligheid
en het gevoel van veiligheid in
Vorst kunnen verbeteren?
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