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5. VEILIGE STAD 

Veilig wonen, kunnen buitenspelen, veilig naar de winkel gaan en kunnen buurten: dat is een basisrecht 
voor iedereen. Veiligheid is een thema dat vele facetten omvat: doortastende maatregelen tegen crimi-
naliteit en geweld, veilig verkeer, veilige huisvesting, veiligheid op het werk. Onder dit programmapunt 
bespreken we onze maatregelen tegen criminaliteit en geweld. Veilig verkeer, veilig wonen, veilige huis-
vesting, veilig werk worden besproken onder de programmapunten die specifiek over deze thema’s gaan.

WAT WE WILLEN 

ÉÉN. LAAGDREMPELIGE WIJKKANTOREN EN MEER WIJKAGENTEN

• We gaan voor laagdrempelige politiekantoren die dag en nacht open zijn.
• We herwaarderen de rol van de wijkagent.
• We organiseren inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen. Hier kunnen de prioriteiten 

inzake preventie en veiligheid in de wijk besproken worden.

TWEE. DE MISDAAD EFFECTIEF BESTRAFFEN
• We bestraffen fysiek geweld en fysieke criminaliteit effectief. Straffen heeft een afschrikkende rol. Dat 

betekent niet dat er om ter langst en om ter hardst gestraft moet worden. Het betekent wel dat straffen 
effectief uitgevoerd worden. 

• Nultolerantie voor georganiseerde misdaad.

DRIE. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
• We verbeteren sociale controle (mensen helpen mensen), door de mix van verschillende bevolkings-

groepen, meer hulp van buurtwerkers bij de integratie en verstandhouding tussen deze bevolkings-
groepen en door het terug aannemen van wijkwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.

• We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes. Bij echte problemen schakelen 
we justitie in.

VIER. HET SLACHTOFFER CENTRAAL STELLEN
• We waarderen het werk van de dienst slachtofferhulp en bouwen deze dienst verder uit.
• Bij kleine buurtcriminaliteit gaan we vooral voor herstelgerichte straffen, zodat daders beseffen wat ze 

hebben aangericht bij slachtoffers.

VIJF. INVESTEREN IN SOCIALE BASISRECHTEN VOOR IEDEREEN
• We ijveren voor meer financiering voor het onderwijs, voor het recht op fatsoenlijk werk voor iedereen 

en voor het behoud van een sterke sociale zekerheid. Investeren in onderwijs en sociale basisrechten is 
investeren in mensen en hun toekomst. Enkel zo droog je de visvijvers voor kleine en grote criminaliteit 
in achtergestelde wijken uit.
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ZES. TERREUR-REKRUTERING AANPAKKEN.

• We concentreren ons op de rekruteringslijnen en communicatielijnen van de ronselaars voor het jiha-
di-terrorisme.

• We betrekken families en scholen in de strijd tegen jihadi-terrorisme.

ZEVEN. RESPECT VOOR DEMOCRATISCHE RECHTEN BEHOUDEN
• Een goed veiligheidsbeleid toont respect voor de democratische rechten en holt ze niet uit. Het onveilig-

heidsgevoel mag niet als excuus dienen om het recht op vrije meningsuiting, op privacy, op organisatie 
te verbieden.

• Zo ijveren wij onder meer voor een transparant camerabeleid. Het aantal camera’s in de stad stijgt. Maar 
het maken van beelden is onderworpen aan strikte regels. Wij willen erop toezien dat die regels ook 
effectief worden nageleefd. 

VISIE 
Elke Hasselaar moet zich veilig kunnen voelen, zowel in zijn wijk als in zijn stad. In de Grote Bevraging van 
de PVDA in het najaar van 2017 kwam het thema ‘veiligheid’ als vijfde belangrijkste thema uit de bus, na 
armoede, wonen, mobiliteit en gezelligheid.

ÉÉN. LAAGDREMPELIGE WIJKKANTOREN EN MEER WIJKAGENTEN
De PVDA voerde actie voor het openhouden van de wijkkantoren van de politie. Bereikbare wijkagenten, 
dichtbij de mensen: dat is cruciaal om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Camera’s en interventieteams 
kunnen niet wat de wijkagent kan. Deze laatste kent de pappenheimers en de problemen in de wijk en kan 
preventief werken, problemen vroeg opmerken en er iets aan doen voor ze ontsporen in criminaliteit. Wij 
willen het stedelijke veiligheidsplan besproken zien in wijkvergaderingen waar de korpschef en de burge-
meester hun prioriteiten komen voorstellen. Wij willen dat inwoners, verenigingen en belanghebbenden 
een stem hebben in het bepalen van de prioriteiten voor preventie en veiligheid in hun wijk.

TWEE. DE MISDAAD EFFECTIEF BESTRAFFEN
Geweld en criminaliteit moeten in al hun vormen worden bestraft. Bestraffing heeft immers een afschrik-
kende rol. Maar straffen moeten vooral zonder uitstel en effectief uitgevoerd worden. Het kan niet zijn dat 
daders van ernstige fysieke of seksuele gewelddaden nog lange tijd vrij rondlopen. 

Evenmin kan het zijn dat mensenhandelaars, drugsbaronnen, misdadigers en fraudeurs uit de bankenwe-
reld of de industriële wereld op vrije voeten blijven. Er moet een einde komen aan de straffeloosheid van 
de personen die de criminaliteit organiseren. Tegelijk moet ingezet worden op preventie, het voorkomen 
van criminaliteit.

DRIE. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Veiligheid is geen uitsluitend politionele bezigheid. Veel mensen zetten zich beroepshalve of als vrijwilliger 
in voor een veilige samenleving: conciërges, wijkwerkers, stadswachters, jeugdanimatoren. In een aantal 
buurten zijn die vertrouwenspersonen vaak de enigen die aanspreekbaar zijn. Die rol hoort er in elke wijk 
te zijn en verdient veel waardering. 

Wij willen meer wijkwerkers en jeugdanimatoren. Dat zijn mensen die contact hebben met buren en 
bewoners. Zij kunnen preventief werken in samenspraak met de school, spijbelgedrag tegengaan, huis-
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vestingsproblemen signaleren. Natuurlijk is er een band tussen de leefbaarheid van een buurt en het 
veiligheidsgevoel. Leegstand, verkrotting, vervuiling en verloedering, gebrek aan openbare ruimte en 
aan groen vergroten de onveiligheid. Wie de stadswijken veiliger wil maken, moet ook investeren in het 
concept van de integrale wijk (zie de inleiding van dit stadsprogramma). Want voorkomen is veel beter 
dan genezen.

We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op oneerlijke en asociale GAS-boetes. Boetes uit-
delen lost de problemen niet op. Niemand stelt nog de vraag waaróm die vuilnisbak al op straat staat of 
waaróm jongeren op straat slenteren en een stommiteit uithalen. Men wil iedereen in de pas doen lopen, 
niet door problemen op te lossen maar door te bestraffen. Nooit een boete dus? Toch wel. Als andere mid-
delen niets uithalen kan uiteraard een boete volgen. 

VIER. HET SLACHTOFFER CENTRAAL STELLEN
Slachtoffers van misdaden blijven vaak verweesd achter. Ze blijven zitten met angst en vragen. Waarom ik? 
Ben ik ergens schuldig aan? Zal mijn schade vergoed worden? Wat bezielt de dader? De dienst slachtoffer-
hulp doet hierrond al veel goed werk. Wij ijveren ervoor dat deze dienstverlening verder wordt uitgebouwd. 

Bij kleinere buurtcriminaliteit zijn herstelgerichte straffen belangrijk. Daders van buurtcriminaliteit moe-
ten geconfronteerd worden met hun slachtoffer, zodat ze kunnen beseffen wat ze aangericht hebben. Ze 
moeten ook de schade vergoeden, financieel of door taakstraffen. Internationale ervaring leert dat zo’n 
herstelgericht strafbeleid veruit de hoogste efficiëntie haalt.

VIJF. INVESTEREN IN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ZEKERHEID
Almaar meer wordt veiligheid herleid tot repressie. Toch is sociale preventie de belangrijkste manier om 
criminaliteit te voorkomen. Het komt erop aan het recht op arbeid, op wonen, op sociale zekerheid te garan-
deren. Pas dan kan een gevoel van sociale geborgenheid ontstaan en een gevoel van en voor de gemeen-
schap. Pas dan drogen de visvijvers voor kleine en grotere criminaliteit in de achtergestelde wijken uit. En 
dan wordt het voor criminelen veel moeilijker om een netwerk van luitenantjes en dealertjes te rekruteren 
onder uitgeslotenen die geen uitweg meer zien of niets anders geleerd hebben dan het snelle geldgewin.

Een brede collectieve basis van sociale rechtvaardigheid en zekerheid maakt ook andere normen en waar-
den mogelijk. Zo kan er eindelijk een einde komen aan de dubbele moraal. Deze dubbele moraal predikt 
zerotolerantie en massale opsluiting wanneer het over de ene vorm van geweld gaat, maar laat intussen 
oorlogsgeweld, bankiersgeweld en tv-geweld ongemoeid verder werken. Pas als de samenleving niet 
meer draait rond het hoogste ik-rendement, rond de oorlog van allen tegen allen en de oorlog tout court, 
kunnen waarden als samenwerking en sociale bescherming, solidariteit en respect de bovenhand halen.

Het onderwijs beter financieren, werk bieden aan jongeren, vechten tegen de uitsluiting van grote groepen 
mensen: het is allemaal noodzakelijk in de strijd voor een veilige samenleving.

ZES. TERREUR-REKRUTERING AANPAKKEN
Wij willen sociale projecten stimuleren, die jongeren in de scholen leren kennen en hen begeleiden naar 
een degelijke opleiding. Opleidingen die hen extra kansen geven op de arbeidsmarkt. Die hen de ‘cul-
tuurshock’ leert plaatsen en accepteren en die hen duidelijk maakt dat er ook voor hen een plaats is in 
onze samenleving, ongeacht kleur of religie. 

Hoe beter onze sociale begeleiders, zoals wijkwerkers, deze kwetsbare groep leert kennen, hoe sneller 
men erbij kan zijn in geval van radicalisering. Via de scholen en de jongeren kunnen ook de families mee 
betrokken worden in de projecten. 
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Om de terreur-rekrutering aan te pakken concentreren we onze inspanningen op de rekruteringslijnen, 
op de mensen die de propaganda organiseren en hun communicatiekanalen. Inderdaad, het beleid moet 
focussen en niet hele gemeenschappen verdenken. We kunnen de recrutering van jihadisten maar stoppen 
als we iedereen daarbij betrekken en als alle mensen op het terrein zich samen inzetten voor een gemeen-
schappelijke strijd tegen de ideeën van de ronselaars. De gezinnen maken deel uit van de oplossing, ze 
zijn niet de oorzaak van het probleem. We mogen niet toelaten dat ouders zich in de steek gelaten voelen 
of met de vinger gewezen worden. Integendeel: we moeten hen helpen en steunen. Dat geldt ook voor de 
scholen. Er moeten pedagogische programma’s komen waar de scholen mee aan de slag kunnen. 

ZEVEN. RESPECT VOOR DEMOCRATISCHE RECHTEN BEHOUDEN
Door het leren kennen en leren begrijpen van andere meningen krijgt angst geen kans. Zo kan een positie-
ve discussie ontstaan en werken we samen aan een samenleving in harmonie.

Een goed veiligheidsbeleid toont respect voor de democratische rechten en holt ze niet uit. Het onveilig-
heidsgevoel mag niet als excuus dienen om het recht op vrije meningsuiting, op privacy, op organisatie te 
verbieden.

Zo ijveren wij onder meer voor een transparant camerabeleid. Het aantal camera’s in de stad stijgt. Maar 
het maken van beelden is onderworpen aan strikte regels, die voorschrijven dat het gemeentebestuur de 
noodzaak en proportionaliteit van de camera’s moet aantonen, dat de gemeenteraad zich daarover moet 
uitspreken, dat de beelden slechts korte tijd bewaard mogen worden, dat de Privacycommissie wordt 
ingelicht en dat de gefilmden het recht hebben de beelden te zien. Het stadsbestuur beargumenteert 
de ‘noodzaak’ en de ‘proportionaliteit’ nooit. Wij willen er in de gemeenteraad op toezien dat alle regels 
correct worden nageleefd. 


