
Veiligheid 

 

“Je veilig en geborgen voelen in je straat, wijk of de stad is een basisrecht” 

 
Een stad waar iedereen zich thuis voelt, is ook een stad waar iedereen zich veilig voelt. Je geborgen 

voelen in je straat, wijk, deelgemeente of stad is belangrijk. Het lokale bestuur werkt samen met justitie 

en politie om een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de gemeente uit te bouwen. Het bestuur, justitie en 

politie dragen, elk vanuit hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bij aan de strategische 

doelstellingen van de veiligheidsraad. Naast het bestrijding van eigendomsmisdrijven en gewelddelicten 

zijn ook andere belangrijke doelstellingen verkeersveiligheid, milieuveiligheid, omgevingshandhaving en 

sociale veiligheid (waaronder het tegengaan van intrafamiliaal geweld). Groen kiest voor een integraal 

veiligheidsbeleid dat werkt aan de hele veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg.  

 

Veiligheidsbeleid dicht bij de burger 

 

Veiligheidsbeleid start bij een breed preventiebeleid: investeren in onderwijs, werkgelegenheid, 

huisvesting, jeugdbeleid, stadsvernieuwing en de inrichting van openbare ruimte.  

 

Voorbeelden van acties en activiteiten zijn: 

 

 Naast veel andere domeinen, wordt ook veiligheid meer aangepakt per wijk. In de wijken in de 

kernstad en de deelgemeenten leveren wijkagenten, gemeenschapswachten, hulpverleners, 

straathoekwerkers, wijkploegen en wijkcomités elk hun bijdrage inzake veiligheidspreventie en 

voelen ze aan wanneer problemen opduiken. Goede afstemming en overleg is nodig . Door de 

werking in wijken is er nabijheid. Dat is een grote troef van onze visie op veiligheid.  

 

 Er moeten  voldoende wijkagenten zijn die te voet of per fiets in de wijk aanwezig en 

aanspreekbaar zijn. Contactgegevens van wijkagenten worden ruim bekend gemaakt en we 

proberen het verloop van wijkagenten te beperken. Snellere invulling van vacatures en 

eventueel aanstellen van nieuwe wijkagenten is nodig.  

 

 Het veiligheidsbeleid slaagt pas als ook burgers als volwaardige partners betrokken worden. We 

willen geen samenleving waar iedereen voortdurend iedereen in het oog houdt. Wel een 

samenleving waar burgers hun verantwoordelijkheid opnemen. Via sensibilisering en 

burenbemiddeling moedigt de gemeente burgers aan om problemen in dialoog op te lossen en 

stimuleert ze slachtoffers en getuigen om aangifte te doen van een misdrijf. En BIN kan enkel 

indien dit in nauwe samenwerking gebeurt met de politie en mag in geen geval een buurtpolitie 

worden.  

 

 



 Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Elke burger heeft in gelijke mate recht op veiligheid. 

Daarom verzet Groen Sint-Niklaas zich tegen het privatiseren van publieke veiligheidstaken. 

Waar toch specifieke veiligheidstaken door private partners worden opgenomen (bijvoorbeeld 

bij bepaalde grote evenementen of in opdracht van bedrijven op KMO-zones), gebeurt dat op 

basis van duidelijke afspraken met de politie over taken en verantwoordelijkheden, en met de 

nodige informatie-uitwisseling.  

 

Politiezorg van hoge kwaliteit  

 

Groen Sint-Niklaas zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve 

basispolitiezorg (onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek, 

handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer).  

 

Voorbeelden van acties en activiteiten zijn: 

 

 Groen Sint-Niklaas wil de politiezone Sint-Niklaas  behouden. Doordat  het grondgebied van de 

politiezone overeenkomt met het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, is een duidelijk 

aansturing mogelijk, die ook rekening houdt met de beleidsprioriteiten van het stadsbestuur. 

 

 Om snelle interventies mogelijk te maken, zijn fietspatrouilles zeer zinvol. Hun aanwezigheid in 

het straatbeeld heeft vaak ook een preventief effect.  

 

 Gemeenschapswachten (stadswachten, parkwachters, gemachtigde opzichters) wordt ingezet 

voor algemeen toezicht op de (vekeers)veiligheid en problemen van overlast (vandalisme, 

nachtlawaai en zwerfafval. Ze zijn een goed aanspreekpunt in de wijk. Daarom zorgen we dat ze 

goed herkenbaar zijn. Zij krijgen  de bevoegdheid krijgen om vaststellingen te doen voor 

Gemeentelijke Administratieve Sancties. Zij hebben een preventieve rol en proberen zelf 

bemiddelend op te treden.  

 

 De juiste informatie is noodzakelijk voor gedegen politie- en justitieel werk. Een degelijke 

informatiehuishouding bestaat enkel als alle betrokkenen hun informatie vastleggen en 

doorgeven.  

 

 Door een diverse samenstelling van het politiekorps (vrouwen, nieuwe Belgen,...) leren alle 

agenten omgaan met diversiteit.  

 

 Moeilijke thema’s worden bespreekbaar gemaakt (racisme en discriminatie, seksueel geweld, 

intrafamiliaal geweld, geweld tegen holebi's en transgenders) en er wordt vorming voorzien.  

 

 

 



Handhaving  

 

Regels zijn er om te respecteren. Daarom hecht Groen Sint-Niklaas belang er aan dat de juiste 

personen over de juiste tools beschikken om hier het nodige toezicht op te hebben. Indien preventie 

zijn werk heeft gedaan en er onvoldoende resultaat geboekt kan worden dienen bijkomende controles 

en toezicht om overtredingen te detecteren en volgt een passende reactie. 

 

Voorbeelden van acties en activiteiten zijn: 

 

 Verkeersregels worden gehandhaafd. Dat kan door overtredingen te bestraffen, maar ook door 

te sensibiliseren, overtreders te ontmoedigen en verantwoord rijgedrag te stimuleren. Dit is een 

domein waar bij uitstek de geïntegreerde samenwerking tussen bestuur, politie en justitie haar 

vruchten moet afwerpen.  

 

 Er zijn controles nodig op snelheid, foutparkeren, alcohol en roesmiddelen achter het stuur en 

zwaar vervoer in dorpskernen. Het is de taak van elke politie- inspecteur om op te treden 

wanneer deze overtredingen worden begaan. Een combi van de interventiepolitie die 

patrouilleert en niet onderweg is naar een dringende oproep, verbaliseert wanneer 

verkeersinbreuken worden vastgesteld. Dit laten we niet enkel over aan politiemensen die 

specifiek verkeershandhaving tot hun taak hebben.  

 

 Groen Sint-Niklaas is voorzichtig met het installeren van veiligheidscamera's. 

Veiligheidscamera’s kunnen geen politieagent vervangen. En als ze enkel een verschuiving van de 

criminaliteit naar andere plaatsen zonder camera betekenen, zijn ze geen oplossing. Slimme 

inzet van camera's kan nuttig zijn. Flitscamera's garanderen bijvoorbeeld massahandhaving in 

het verkeer waarbij elke weggebruiker gelijk wordt behandeld. ANPR camera’s  worden ingezet 

op ons grondgebied dit om het doorgaand vrachtverkeer te ontmoedigen.  Camera’s kunnen dus 

selectief ingezet worden. Gemeente en politie waken ook over een correcte naleving van de 

regels voor privé-bewakingscamera’s.  

 

 Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. Dit betekent dat 

milieuhandhaving een plaats moet krijgen in het zonale veiligheidsplan. Verder is dit een 

gedeelde verantwoordelijkheid van de milieudienst, die actief haar controlefunctie opneemt en 

zorgt voor een goede klachtenbehandeling en de lokale politie, die van milieucriminaliteit een 

prioriteit maakt.  

 

 Nazorg is de belangrijke laatste schakel in de veiligheidsketen. We zorgen voor goede 

slachtofferbegeleiding bij de lokale politie. Als er sprake is van een slachtoffer bij een 

overtreding, krijgt de dader kans tot bemiddeling. We bieden als lokale overheid plaatsen aan  

voor alternatieve maatregelen en straffen. Als jongeren lichte inbreuken plegen als nachtlawaai, 

winkeldiefstallen of illegale graffiti, wordt een gesprek georganiseerd tussen politie, ouders en 



jongere. De gemaakte afspraken worden in een contract gegoten. Deze afspraken gaan over alles 

wat belangrijk is voor het gezin: school, vrije tijd, de band tussen ouders en jongere. 

 

Overlast  

 

Omgaan met overlast, blijft een evenwichtsoefening. Groen Sint-Niklaas pleit voor een constructieve 

aanpak van overlast, waarin bemiddeling zijn plaats heeft. Kinderen hebben recht op speelruimte.  

 

Voorbeelden van acties en activiteiten zijn: 

 

 Om overlast te verhelpen, pleit Groen Sint-Niklaas prioritair voor bemiddeling. 

 

 De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn een bruikbaar instrument in een lokaal 

veiligheidsbeleid, omdat zij toelaten snel te reageren op vormen van overlast en kleine 

criminaliteit die veel ergernis wekken en vaak onbestraft blijven.  

 

 GAS-boetes zijn echter niet geschikt voor minderjarigen, en zeker niet voor jongeren onder de 

16 jaar. We pleiten bovendien voor maximale inzet van bemiddeling (die wettelijk verplicht is bij 

minderjarigen, maar ook mogelijk is bij meerderjarigen) en herstelgerichte taakstraffen. 

 

 Omdat het bij GAS niet om een strikt juridische procedures gaat, is de aandacht voor de rechten 

van de verdachte belangrijk. Verdachten worden correct geïnformeerd over hun rechten en de 

bestaande beroepsprocedure.  

 

De rol van het lokale bestuur in deradicalisering  

 

Lokale besturen spelen een sleutelrol in de preventieve en curatieve aanpak van gewelddadig 

radicalisme. Groen bepleit een gecoördineerd driesporenbeleid.  

 

 De verbindingsambtenaar is de spilfiguur van het deradicaliseringsbeleid.  

 

 Via preventief beleid zorgen we dat iedereen een plek vindt in de lokale samenleving en 

zijn/haar toekomst er kan uitbouwen. We vertrekken daarbij van bestaande initiatieven, hun 

eerstelijnswerkers en netwerken. We willen mensen verbinden met elkaar en met de stad.   

 

 Het tweede spoor is curatief beleid. Dit gebeurt door individueel maatwerk via casemanagers, 

die samenwerken met alle stakeholders. In Sint-Niklaas werken de overlegtafels in onderling 

vertrouwen.  We blijven investeren in voldoende vorming voor vertrouwensfiguren.  

 

 Het sluitstuk van het beleid is repressief. Politie en parket staan in voor opsporing, onderzoek en 

vervolging van strafbaar gedrag door radicalisering  De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) 



speelt als lokaal forum voor coördinatie, informatie-uitwisseling en reflectie een belangrijke rol.  

 

 


