HULPDIENSTEN BINNEN HANDBEREIK
Oostende is even veilig als elke andere centrumstad, toch is het onveiligheidsgevoel bij
veel Oostendenaars hoog. Voor Groen is het belangrijk dat de politie dicht bij de bevolking staat en door een laagdrempelige aanpak bijdraagt aan een groter veiligheidsgevoel. Naast een efficiënte aanpak van misdrijven pleiten we ook voor voldoende preventieve ingrepen. Een intense samenwerking tussen politie en diverse hulpverleningsinstanties is noodzakelijk om naar een geïntegreerde aanpak van criminaliteit te gaan.
Want elke Oostendenaar verdient een veilige stad.
• Te weinig Oostendenaars kennen hun wijkagent. Groen wil wijkagenten permanent
en aanspreekbaar op straat. Niet met de combi, maar te voet of met de fiets. Niet
als Rambo, maar als vertrouwensfiguur en aanspreekpunt voor de wijk.
• De Oostendse wijkkantoren zullen met Groen elke dag open zijn tijdens de kantooruren, maar ook op zaterdag en zondag moet men er terecht kunnen. Elke Oostendenaar krijgt het GSM-nummer van zijn wijkagent (zoals in Kortrijk).
• In de Montmartrewijk komt een nieuw wijkkantoor, met openingsuren ‘s avonds en in
het weekend, op piekmomenten in de Langestraat. We zetten ook in op patrouilles in
burger dan op zichtbare combi’s en hondenpatrouilles. Zo nemen we het uitlokkend
effect weg en kan er sneller en discreter ingegrepen worden bij incidenten.
• Wie slim is, doet aan preventie. Stads-, gemeenschapswachten, buurtbemiddelaars
en straathoekwerkers hebben een belangrijke taak van toezicht. Dit wordt verder
uitgebreid.
• De aanpak van fietsdiefstallen wordt verfijnd, met een lokfiets in elke grote fietsenstalling en de uitrol van scanners die snel gestolen fietsen kunnen opsporen. En er
wordt strenger opgetreden tegen recidiverende fietsdieven.
• We versoepelen het systeem van aangiftes op afspraak bij de politie en maken het
opnieuw meer laagdrempelig en toegankelijk.
• Er wordt streng bewaakt dat GAS-boetes voor jongeren enkel na een langdurig bemiddelingstraject worden uitgeschreven. Zuivere repressie is niet de juiste aanpak
voor jongeren die regels overtreden. Begeleiding is hier prioritair.
• Het inzetten van de brandweer of andere veiligheidsdiensten om klusjes uit voeren
omwille van personeelstekort bij andere stadsdiensten kan niet meer. We willen een
duidelijke afbakening van de kerntaken van alle veiligheidsdiensten.
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