
Vorstse Burgerraad :
uitwisselingen van 26 februari
2022

Thema 2, sessie 2  - Hoe kunnen we het veiligheidsgevoel in
de openbare ruimte van Vorst verbeteren?

Op zaterdag 12 februari kwamen 25 leden van de Vorstse Burgerraad bijeen om het
thema veiligheid te bespreken. Burgers werden uitgenodigd om hun
veiligheidservaringen in Vorst te delen, de belangrijkste problemen te onderzoeken
en ze met referentiepersonen te bespreken zodat ze hun begrip van dit thema
zouden kunnen verbeteren. Op zaterdag 22 februari kwamen de leden van de
Vorstse Burgerraad bijeen om na te denken over concrete oplossingsvoorstellen.

ONTDEKKING > BRAINSTORMING

UURROOSTER Ochtend Namiddag

HETGEEN WE
GEDAAN
HEBBEN

° Samenvatting van de "Hoe kunnen
we..."
° 5 prioritaire vraagstukken voor de
gemeente
° Brainstorm over oplossingen
° Ideatie

° Uitwisseling in subgroepen:
verduidelijking van de ideeën voor de 5
prioritaire thema's
° Stemming

WAT WE
HEBBEN
BEREIKT

° Eerste ideeën over beveiliging ° Specifieke ideeën over de 5
prioritaire thema's en de
onderliggende uitdagingen



Deze nota vat de uitwisselingen op elk van de volgende punten samen:

1. De belangrijkste vraagstukken: 2

2. Oplossingen van de burgerlijke adviseurs/raadgevers 4

3. Bijlage : andere ideeën 9

1. De belangrijkste vraagstukken:

Tijdens de eerste sessie rond het thema veiligheid werden 20 uitdagingen
geïdentificeerd door de leden van de Vorstse Burgerraad. Na deze sessie
identificeerde de gemeente 5 prioritaire vraagstukken (rekening houdend met haar
vaardigheden, vroegere en huidige acties, enz.). Deze problemen staan hieronder in
het vetgedrukt opgesomd.

Openbare ruimtes
● Hoe Vorst beter verlichten?
● Hoe kunnen we het veiligheidsgevoel vergroten door middel van groene ruimtes?
● Hoe kunnen we de openbare ruimtes zo inrichten dat mensen kunnen

ontspannen?
● Hoe kunnen we de netheid in openbare ruimtes verbeteren om het gevoel van

veiligheid te vergroten?

Specifieke groepen
● Hoe kunnen we de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en tijdens hun

verplaatsing verbeteren?
● Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alleen naar school kunnen?
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● Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen zich minder geïsoleerd en dus veiliger
voelen?

Mobiliteit1

● Hoe kunnen we het samenleven van gebruikers van het openbaar vervoer
verbeteren?

● Hoe kunnen we het verkeer vlotter laten verlopen?
● Hoe kunnen we de aanwezigheid van auto’s beperken?
● Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de verkeersregels kent?

Burger-gemeente relatie
● Hoe zouden we meer vertrouwen kunnen hebben in ons rechtssysteem en onze

autoriteiten?
● Hoe zouden we ons meer gesteund, geïnformeerd en omringd kunnen voelen?
● Hoe kunnen we jongeren beter ondersteunen?
● Hoe kunnen we onze politici beter vertrouwen?
● Hoe kunnen we sancties optimaliseren zodat ze constructief en effectief zijn?

Burgerschap
● Hoe kunnen we intergenerationeel en intercultureel contact en ontmoeting

verbeteren?
● Hoe kunnen we de aansprakelijkheid van hondenmeesters waarborgen?
● Hoe kunnen we kennis en wederzijdse bijstand tussen buren bevorderen?
● Hoe kunnen we beroep doen op de individuele en collectieve

verantwoordelijkheid van de burgers?
● Hoe kunnen we criminaliteit (inclusief diefstal en drugshandel) in openbare

ruimtes voorkomen of verminderen?
● Hoe kunnen we meer banen creëren om het gevoel van veiligheid te bevorderen?

1 NB - de plannen voor mobiliteit zijn al opgesteld en verkleinen de reikwijdte van mogelijke
voorstellen van de Vorstse Burgerraad.
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2. Oplossingen van de burgerlijke adviseurs

Tijdens de sessie van 26 februari werden in totaal 26 ideeën voorgesteld. De
volgende 5 kregen de meeste stemmen van de deelnemers. De overige ideeën staan
  vermeld in de bijlage.

Idee 1 De verlichting verbeteren/optimaliseren van wegen en onveilige
gebieden dankzij nieuwe slimme straatverlichting
● Zonnepanelen voor energie (zoals parkeermeters) met

energieopslag in batterijen
● Helderdere en milieuvriendelijkere verlichting dankzij

led-verlichting
● Bewegingsdetectoren die op het gepaste moment geactiveerd

worden
● Verlichting die niet te storend is voor slapende mensen en dieren

Thema Open ruimte

Prioriteit Hoe kunnen we er voor zorgen dat het door een betere
lichtmanagement veiliger is?

Veiligheidsnood Veiligheid van personen en veiligheidsgevoel in de gemeente

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Zorgen voor doeltreffendheid op lange termijn
● Prijs van verbeteringen → verhouding kwaliteit/kosten
● De vereiste capaciteit, grootte en type van de batterijen

berekenen en definiëren
● Voor een continu onderhoud zorgen: real-time status van

straatverlichting, opgeleid personeel, eenvoudig onderhoud en
reparatie, benodigde documentatie...

● De optimale positie van detectoren zoeken

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Weerbestendige bekleding van de zonnepanelen en optimale
oriëntatie van de zonnepanelen
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● Prijsstudie en keuze van verbeteringen/materialen met een
langetermijnvisie

● Opleiding van personeel, bijvoorbeeld door een specifieke
afdeling te vormen die alleen verantwoordelijk is voor verlichting

● Elke lantaarnpaal identificeerbaar maken voor een eenvoudige
opvolging en een directe diagnose van hetgeen niet werkt

● Hiervan opnieuw gebruik maken voor de analyse van de
verkeersituatie (zie idee betreffende de verbetering van
zichtbaarheid)

Idee 2 Een buurtfeest met onder meer een kookworkshop, filmvertoningen en
voor jongeren “wil je eens testen…”

Thema Burgerschap

Prioriteit Hoe kunnen we intergenerationeel en intercultureel contact en
ontmoeting verbeteren?

Veiligheidsnood Vertrouwen creëren tussen buren en je betrokken voelen, ongeacht de
nationaliteit

Uitdagingen voor
de
implementatie

● De organisatie in het algemeen
● Een locatie vinden
● Communicatie van het evenement

Oplossingen voor
de uitdagingen

● Huis-aan-huisbladen waar het initiatief duidelijk aangegeven is
● Jongeren betrekken bij de organisatie (bijvoorbeeld voor de

vertoning van films, het vertonen van door jongeren geproduceerde
films)

5



Idee 3 Samenwerking tussen ouderen en scholen, bijvoorbeeld door voor te
lezen op school of door  kinderen te begeleiden naar school, of zelfs
door hen te begeleiden met hun huiswerk

Thema Burgeschap

Prioriteit Hoe kunnen we intergenerationeel en intercultureel contact en
ontmoeting verbeteren?

Veiligheidsnood ● Buren ontmoeten
● Veiligheid op weg naar school
● Buitenschoolse supervisie

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Vrijwilligers vinden die bereid zijn zich in te zetten
● Partnerscholen en verpleeghuizen vinden
● Vertrouwen creëren

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Een proefproject opstarten dat zichtbaar wordt gemaakt via een
aantrekkelijke videoreportage

● Waardeer mensen die helpen
● Elke dag dezelfde persoon hebben
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Idee 4 Bijdragen aan het gevoel van veiligheid door visueel te handelen:
● De zichtbaarheid en bewegwijzering in de openbare ruimte

verbeteren, met name door reclameborden te verwijderen die een
goede zichtbaarheid verstoren 2

● Groene en open ruimtes rond hoge gebouwen ontwikkelen om het
flessenhalseffect door de hoogte van gebouwen in de straten te
verminderen 3

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en op
de weg verbeteren?

Veiligheidsnood Het veiligheidsgevoel van vrouwen, ouderen, enz. op de openbare weg
verbeteren

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Ruimtelijke ordeningsregels aanpassen (of toepassen)
● Systematisch rekening houden met vrouwen, ouderen, enz. bij het

nemen van beslissingen die betrekking hebben tot het stadsplan
● Eventueel om bewegwijzering toevoegen

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● De gemeente en de regio passen hun stedenbouwkundige
regelgeving aan om dit soort aanpak mogelijk te maken

● Verplichting om met deze criteria rekening te houden in het
overlegcomité en op gewestelijk niveau alvorens een
stedenbouwkundige vergunning te verlenen

● Rekening houden met al deze aspecten in alle gemeentelijke en
regionale plannen

3 NB - Opmerking van de gemeente: het zou interessant zijn om dit verder  te verduidelijken.

2 NB - Opmerking van de gemeente: met dit aspect wordt al rekening gehouden bij de afgifte van

stedenbouwkundige vergunningen. De plaatsing van reclameborden is onderworpen aan de toekenning van een

verlengbare vergunning van 6 jaar, maar er zijn ongetwijfeld dingen die gewijzigd moeten worden om de

bewegwijzering te verbeteren.
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Idee 5 Een lijst maken van de taken van openbaar nut die binnen de
gemeente moeten worden uitgevoerd en vragen/opleggen aan
misdadigers om aan deze taken bij te dragen

Thema Relatie burgers - gemeente

Prioriteit Hoe zouden we meer vertrouwen kunnen hebben in onze
rechtshandhaving en onze autoriteiten?

Veiligheidsnood ● Geen ruimte laten voor straffeloosheid, ondanks de achterstand van
het gerechtelijk apparaat

● Kleine misdaden beperken
● De openbare ruimte vrij en veilig kunnen bezetten

Uitdagingen
voor de
implementatie

Middelen voorzien voor gekwalificeerd personeel die overtreders moeten
begeleiden en opvolgen

Oplossingen
voor de
uitdagingen

Gebruik maken van bestaande structuren: vzw (vb. Dynamo), rusthuizen,
gemeentelijke diensten, enz.
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3. Bijlage : andere ideeën

Idee 6 Goedkope of gratis bus

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alleen naar school kunnen?

Veiligheidsnood Kinderen veilig naar school laten gaan. Dit idee is eerder bedoeld voor
kinderen die ver van school wonen en voor wie de rit te lang is om die te
voet af te leggen. Dit idee vermijdt ook volle bussen tijdens schooluren
en vermindert het verkeer.

Uitdagingen
voor de
implementatie

Tekort aan personeel en budget

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Dit idee bestaat al voor buitengewoon onderwijs en kan daarom
worden overgenomen voor andere scholen. Bovendien bestaat dit
idee al in andere landen voor scholen (zie herkenbare/gele bussen
in het buitenland).

● Scholen kunnen aan ouders vragen of ze geïnteresseerd zijn in dit
project om de kinderen te groeperen per district om de reis te
optimaliseren d.m.v. precieze uurroosters.

● Er kan eventueel ook gebruik worden gemaakt van een regionale
busreserve. Scholen kunnen, indien nodig, ook samenwerken.

Idee 7 Schoolrijen

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alleen naar school kunnen?
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Veiligheidsnood ● Kinderen te voet of met de fiets naar school begeleiden
● Verkeers- en persoonlijke veiligheid
● Zebrapaden

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Het nodige personeel vinden (eventueel vrijwilligers,
vredeshandhavers of oudere personen)

● Paden identificeren
● Off-street snelkoppelingen identificeren

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Ouders organiseren om de beurt schoolrijen, eventueel vergezeld
door vredeshandhavers

● De school kan ook deelnemen aan de organisatie

Idee 8 Fietspaden scheiden van het verkeer 4

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alleen naar school kunnen?

Veiligheidsnood Veilige route voor kinderen naar school

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Budget om fietspaden aan te leggen
● Nadenken over de geschikte plaatsen

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Fietspad van de autobanen scheiden (fietspaden naast voetpaden
zetten)

● Fietserskonvooien maken
● Veiligheidstrainingen voor fietsen op school organiseren

4 NB - Opmerking van de gemeente: reeds geprogrammeerd volgens criteria bepaald in het

GOODMOVE-programma en het gemeentelijk mobiliteitsplan.
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Idee 9 Training voor kinderen om de juiste reflexen te hebben in gevaarlijke
situaties

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alleen naar school kunnen?

Veiligheidsnood Zorg ervoor dat kinderen goed reageren om zichzelf te beschermen
tegen gevaren met betrekking tot mobiliteit en mensen

Uitdagingen
voor de
implementatie

Geen uitdagingen geïdentificeerd

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Trainingen organiseren op scholen

Idee 10 Persoon, dienst of platform dat klachten of suggesties over
verkeersveiligheid rond en op weg naar school centraliseert en dat
voor concrete opvolging en feedback zorgt

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alleen naar school kunnen?

Veiligheidsnood ● Veiligheid van kinderen rond scholen en op weg naar school
● De frustraties van burgers die gevaarlijke straten of zones proberen

te markeren/die klagen over de staat van de wegen aanpakken

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Over het nodige personeel beschikken om een   aanspreekpunt te
creëren

● Zorgen voor de opvolging van de voortgang van het dossier
● Actie om gevaarlijke situaties op te lossen

Oplossingen ● Deze functie eventueel toevoegen aan Fix My Street
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voor de
uitdagingen

● Surveillancedienst, vredeshandhaver die o.a. de betreffende
gebieden kon identificeren

Idee 11 Verbetering van de infrastructuur (basisscholen, kinderdagverblijven,
enz.)

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alleen naar school kunnen?

Veiligheidsnood Voorkomen dat ouders verplicht betrokken moeten zijn bij het afzetten
en ophalen van hun kinderen

Uitdagingen
voor de
implementatie

Een betere afstemming tussen mobiliteitsmiddelen

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Vervoermiddelen gereserveerd voor kinderen en adolescenten
● Verschillende uurroosters onderscheiden

Idee 12 Betere optimalisatie/gebruik van verlichting in donkere,
afgeschermde en onveilige gebieden

Thema Hoe kunnen we er voor zorgen dat het door een betere
lichtmanagement veiliger is?

Prioriteit Open ruimte

Veiligheidsnood Voor de veiligheid van goederen en mensen zorgen en het
onveiligheidsgevoel verminderen

Uitdagingen
voor de

● Werkkosten
● Plaatsen bepalen die meer verlichting nodig hebben
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implementatie ● Methoden bepalen die worden gebruikt om een   probleem op te
lossen

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Studie van kosten, beste methoden en locatie (doe een enquête
onder de bevolking om de beste plaatsen te bepalen)

● Muren in een lichte tint schilderen in donkere plaatsen (een bonus
voor het opnieuw schilderen van gevels voor privé-plaatsen)

Idee 13 Lichtvervuiling verminderen

Thema Hoe kunnen we er voor zorgen dat het door een betere
lichtmanagement veiliger is?

Prioriteit Open ruimte

Veiligheidsnood ● De biodiversiteit beschermen
● Oogcomfort/comfort van de bevolking

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Juiste oriëntatie van lichtbronnen
● Bepalen wanneer verlichting echt nodig is
● Intensiteit en warmte van het licht voor oogcomfort en biodiversiteit

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Maak een voorstudie met betrekking tot de intensiteit, de oriëntatie,
de warmte... van de helderheid

● Voorstellen dat winkels 's nachts de lichten uitdoen of een andere,
meer geschikte lichtbron aanbieden

Idee 14 De zichtbaarheid van wegen 's nachts, meer bepaald vlakbij
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verkeersdrempels en zebrapaden voor voetgangers, zonder
elektriciteit verbeteren

Thema Open ruimte

Prioriteit Hoe kunnen we er voor zorgen dat het via een betere lichtmanagement
veiliger is?

Veiligheidsnood Veiligheid van wegen en mensen (materiële ongevallen/lichamelijke
letsels vermijden)

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Financiële middelen (onderhoud, aanschaf van apparatuur)
● Het werk gegenereerd door de implementatie
● De keuze van materialen

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● De kosten en materialen die gebruikt zullen worden bestuderen om
de kwaliteit en een optimale werking op lange termijn te garanderen

● Een studie uitvoeren van de verkeerssituatie op elke weg om zo de
werken uit te voeren wanneer het verkeer minimaal is (eventueel het
mobiliteitsplan raadplegen als deze informatie al beschikbaar is)

Idee 15 Workshops organiseren om kennis uit te wisselen tussen jonge en
oude burgers (bijvoorbeeld op het gebied van technologie, naaien,
haken, etc.)

Thema Burgerschap

Prioriteit Hoe kunnen we intergenerationeel en intercultureel contact en
ontmoeting verbeteren?

Veiligheidsnood Zich onafhankelijker en dus zekerder voelen door jongeren te
responsabiliseren en bewust te maken

Uitdagingen
voor de

● De workshops regelmatig organiseren en een plaats vinden om ze te
organiseren
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implementatie ● Een ontmoetingsplaats zoeken
● Voor een goede communicatie van informatie zorgen

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Ervoor zorgen dat afspraken worden nagekomen
● Zorgen voor werk dat aangepast, dus eenvoudig en duidelijk, is voor

leerlingen
● Thema's definiëren naargelang de vraag
● Op voorhand verwittigen om tijd te hebben om zich voor te bereiden

en om vragen voor te bereiden

Idee 16 Getuigenissen van ouderen en jongeren over veiligheidskwesties

Thema Burgerschap

Prioriteit Hoe kunnen we intergenerationeel en intercultureel contact en
ontmoeting verbeteren?

Veiligheidsnood Opleiden en preveniëren op basis van waargebeurde verhalen

Uitdagingen
voor de
implementatie

Voldoende vrijwilligers vinden

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Verpleeghuizen betrekken
● Beroep doen op vrijwilligers (buren, grootouders, leerkrachten

kunnen hun leerlingen vragen om vrijwilligers in hun omgeving te
zoeken...)

Idee 17 De aanwezigheid van de gemeente op sociale media
vergroten/bevorderen en/of een applicatie voor de gemeente maken
waar men de agenda, aankomende feestdagen, relevante nummers
(bijvoorbeeld voor de administratie), discussiegroepen van wederzijdse
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hulp kan raadplegen. Burgers kunnen op deze applicatie een eigen
account aanmaken om via dit platform hun persoonlijke mening te
geven, in plaats van e-mails of brieven te moeten sturen. 5

Thema Burgerschap

Prioriteit Hoe kunnen we intergenerationeel en intercultureel contact en
ontmoeting verbeteren?

Veiligheidsnood ● Communicatie tussen de gemeente en de burgers verbeteren
● Een betere kennis en toegankelijkheid hebben van alles wat er

rondom burgers gebeurt
● Jongeren leren hun buurt beter kennen

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Gebrek aan toegang voor ouderen
● De kosten die uitgegeven worden aan de ontwikkelingsteam

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Een equivalent per post voorzien voor degenen die geen toegang
hebben tot dit soort technologie

● Advertenties in gebouwen en op straat plaatsen
● Een ontwikkelingsteam voor de applicatie vinden

Idee 18 Meer rommelmarkten organiseren (één rommelmarkt per jaar
opgelegd door de gemeente) 6

6 NB - Opmerking van de gemeente: dit is nu al het geval, ook al is het de afgelopen twee jaar ingewikkelder

geworden door covid.

5 NB - Opmerking van de gemeente: Tot voor kort bestond er een gemeentelijke applicatie. Het bevatte het

alle genoemde elementen, exclusief de mogelijkheid voor burgers om online in contact te komen. Het werd

gedeactiveerd omdat het geen groot succes had. Integendeel. Anderzijds heeft het Brusselse Gewest een

applicatie opgezet die gewijd is aan de openbare ruimte (wat volledig in dit kader past):

https://fixmystreet.brussels/ . Iedereen kan ondervonden problemen, van welke aard dan ook, melden. Deze

informatie wordt dan gerapporteerd aan de betrokken diensten (schoonmaak, wegen, politie, enz.)
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Thema Burgerschap

Prioriteit Hoe kunnen we intergenerationeel en intercultureel contact en
ontmoeting verbeteren?

Veiligheidsnood ● Het gemeenschapsgevoel versterken en een ruimte creëren die
socialisatie stimuleert om in te spelen op meerdere individuele en
gemeenschappelijke belangen (vb. overleggen over gemeentelijke
aangelegenheden, versterking van het veiligheidsgevoel, enz.)

● Het veiligheidsgevoel tussen buren versterken

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Mensen motiveren en een projectleider vinden - burger of
gemeente?

● Een locatie vinden
● Gemeentelijke machtiging hebben

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Toegang tot informatie faciliteren voor organisatoren (weblink en
telefoonnummer)

Idee 19 Opvoeden/bewustmaken:
● van een groot publiek om anderen te respecteren: educatieve

reclame, acties zoals "touche pas à mon pote", logo's, artistieke
fresco's, cursussen in hoffelijkheid...
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● over het gevoel van kwetsbaarheid van vrouwen in alle
inburgeringscursussen 7

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en op
de weg verbeteren?

Veiligheidsnood ● Het gevoel van veiligheid van vrouwen, ouderen, etc. vergroten

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Financiële uitdaging: de organisatie
● Respectloze mensen bewustmaken

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Wat betreft de financiële uitdaging: onderwijs dat de nadruk legt op
respect voor vrouwen opnemen in inburgeringsscursussen

● Met betrekking tot respectloze mensen: vredeshandhavers trainen
voor dialoog en een Dynamo-achtige structuur opnemen

Idee 20 Zelfverdedigingscursussen aanbieden voor de Vorstse bevolking
(vrouwen, kinderen, ouderen, enz.) tegen gereduceerde prijzen (of
gratis) waarvan de effectiviteit op lange termijn behouden wordt

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en op
de weg verbeteren?

Veiligheidsnood De behoefte aan fysieke beveiliging

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Het juiste personeel vinden
● De financiële uitdaging
● De organisatorische uitdaging (infrastructuur, enz.)

7 NB - Opmerking van de gemeente: “ liever mannen hierover onderwijzen… vrouwen zijn niet kwetsbaar, het is het

gedrag van mannen dat hen in deze kwetsbare positie plaatst”
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Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Inkomsten uit gemeentelijke bestuurlijke boetes gebruiken
● Gebruik maken van bestaande schoolgebouwen en nieuwe

multisporthallen

Idee 21 Creëren van nachtvervoer met bewakers die stoppen op verzoek van
vrouwen

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en op
de weg verbeteren?

Veiligheidsnood Veiligheid van vrouwen 's nachts

Uitdagingen
voor de
implementatie

● De financiële uitdaging
● Personeel vinden dat bereid is om 's nachts te werken

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Zich laten inspireren door Franse, Braziliaanse,... steden

Idee 22 Een applicatie maken die in geval van nood de camera’s in de
omgeving activeert

Thema Specifieke groepen

Prioriteit Hoe kunnen we de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en op
de weg verbeteren?

Veiligheidsnood ● De reactietijd van de bevoegde autoriteiten zoals de politie
versnellen

Uitdagingen ● Ervoor zorgen dat er een opvolging is en dat er iemand aan de lijn is
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voor de
implementatie

● IT-uitdaging: de applicatie moet gemakkelijk toegankelijk en
gebruiksvriendelijk zijn

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Personeel voor de monitoring aanwerven

Idee 23 De buurt levendiger, drukker en veiliger maken:
● Door meer verkeer op straten te brengen die een

onveiligheidsgevoel overbrengen
● Monofunctionele wijken waar de activiteit 's nachts erg laag is

afschaffen
● Lokale winkels promoten (drukste straten voor voetgangers)

Thema Specifieke groepen

Prioriteit ● Hoe kunnen we de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en
op de weg verbeteren?

Veiligheidsnood ● Een levendige, drukke en nette openbare ruimte die niet alleen een
gevoel van veiligheid geeft aan vrouwen, maar ook aan de
bevolking in het algemeen

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Meer voetgangers naar de stad brengen en vooral in minder drukke
straten

● De gemeente betrekken
● De bewoners betrekken

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Hondenuitlaters aanmoedigen om door bepaalde straten te
wandelen (bv. door de installatie van hondentoiletten) of 's morgens
vroeg en' s avonds laat te gaan wandelen

● Schoolrijen 's ochtends en' s avonds organiseren door verschillende
scholen in dezelfde wijk die door minder drukke (en dus veiligere)
straten passeren (bv. de Misteriestraat in de winter) of door ouders
op hun beurt (eventueel vergezeld van vredeshandhavers)
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Idee 24 Het werk, de successen en de moeilijkheden van de politie,
vredeshandhavers en gemeentelijke diensten naar voren brengen;
campagne voeren op verschillende media (gemeentekrant, kranten,
sociale netwerken, affiches, tentoonstellingen, enz.)

Thema Relatie burgers - gemeente

Prioriteit Hoe zouden we meer vertrouwen kunnen hebben in onze
rechtshandhaving en onze autoriteiten?

Veiligheidsnood ● Hun concrete werk zichtbaar maken
● Het vertrouwen in rechtshandhaving en autoriteiten vergroten door

de zichtbaarheid van deze actoren te vergroten naar de bevolking
toe

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Agenten overtuigen om samen te werken en deel te nemen aan
allerlei activiteiten

● Het werk, dat misschien losgekoppeld van de realiteit lijkt, concreet
en menselijk maken

● Dit project zou op propaganda kunnen lijken

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● De agenten actief op hun werkveld tonen dankzij videoclipjes,
reportages en interviews op verschillende uitzendmedia

Idee 25 Een gunstig beeld geven van de aanwezige ordehandhavers tijdens
lokale festiviteiten 8

Thema Relatie burgers - gemeente

8 NB - Opmerking van de gemeente: “dit wordt al gedaan, maar het zou goed zijn om deze acties te benadrukken”
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Prioriteit Hoe zouden we meer vertrouwen kunnen hebben in onze
rechtshandhaving en onze autoriteiten?

Veiligheidsnood De band/het vertrouwen tussen de bevolking en de politie versterken

Uitdagingen
voor de
implementatie

● Gebrek aan middelen en personeel
● Creëren van banden met de bevolking

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Aantrekkelijke educatieve activiteiten aanbieden
○ Verkeerscode spel
○ Een voetbalwedstrijd, sportactiviteiten, rollenspel/simulaties

organiseren
○ Fietsen, paardrijden, enz. met de politie
○ Vooroordelen afbouwen
○ Over gebruikte technologieën informeren

Idee 26 Een of meer referentieburgers hebben die voor een koppeling zorgt
tussen de verschillende autoriteiten, voornamelijk met de politie

Thema Relatie burgers - gemeente

Prioriteit Hoe zouden we meer vertrouwen kunnen hebben in onze
rechtshandhaving en onze autoriteiten?

Veiligheidsnood In staat zijn om over kleine overtredingen te informeren en te
communiceren aan de autoriteiten, zodat deze kunnen optreden en
eventueel grotere problemen aan het licht kunnen brengen
(georganiseerde bendes, enz.)

Uitdagingen
voor de
implementatie

● De juiste opgeleide mensen vinden
● Mensen identificeren waarin bevolking kan vertrouwen om het

minder intimiderend te maken om naar de politie te gaan
● Communiceren over het project
● Het precieze kader definiëren van haar rol om verklikking en

excessen te voorkomen
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● Ethische kwesties (inbreuk op privacy, enz.) en vertrouwelijkheid

Oplossingen
voor de
uitdagingen

● Een kleinschalig experiment uitvoeren in een wijk om haalbaarheid
te toetsen

Deze samenvatting is geschreven door Dreamocracy, dat het secretariaat verzorgt van de
Vorstse Burgerraad. Het streeft ernaar zo trouw mogelijk te zijn aan de uitwisselingen tussen
deelnemers, maar het Dreamocracy-team is als enige verantwoordelijk voor de formulering
van de uitwisselingen zoals die hier gepresenteerd is, die noch de gemeente noch de
individuele deelnemers bindt.
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