Perstekst
Veiligheidsplan Voor Mechelen

Onze stad is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Dat was mogelijk dankzij een
unieke Mechelse aanpak. We investeerden veel in politie en nieuwe technologie, zetten
uitdrukkelijk in op een integrale aanpak van preventie en politie en mobiliseerden zoveel
mogelijk de burgers om mee te werken.
De volgende jaren blijft een veilig Mechelen de eerste prioriteit voor VLD-GROEN-M+. Met
vier sleutels en twaalf krachtlijnen willen we het veiligheidsbeleid verder versterken.
De sleutels van het succesvolle Mechelse veiligheidsbeleid
1. Ons Mechels veiligheidsbeleid stoelt op een intense samenwerking tussen preventie en
politie. Een uitsluitend repressieve aanpak maakt een stad niet veiliger. Het zorgt voor
frustratie en polarisatie, voor isolement en vertrouwensbreuk tussen overheid en
burgers. Een eenzijdig preventieve aanpak schiet eveneens tekort, want het is niet in
staat lijnen te trekken en ieders veiligheid te garanderen. Mechelen was de eerste stad
met een integrale aanpak: voorkomen waar kan, kordaat optreden waar moet.
2. Een goed veiligheidsbeleid is op de eerste plaats een sociaal beleid. De eerste
slachtoffers van overlast en criminaliteit zijn immers de kwetsbare burgers. In onveilige
of door overlast geplaagde buurten dreigt het recht van de sterkste de rechtstaat te
verdringen. Oudere mensen of jongeren die gepest worden, huisjesmelkers die mensen
uitbuiten. Een goed verzekerd slachtoffer heeft altijd minder nadeel dan iemand die
zich zo een verzekering niet kan veroorloven. Zorgen voor veilige en leefbare buurten is
daarom nauw verbonden met een beleid dat kansen creëert, ouders ondersteunt in
hun opvoedingstraject, respect garandeert in de open ruimte tegen bijvoorbeeld
vrouwen, holebi’s of oudere stadsgenoten.
3. Een efficient veiligheidsbeleid verbindt in plaats van te polariseren. Een verdeelde stad,
waar men groepen viseert of tegen elkaar opzet, is de ideale voedingsbodem voor

spanningen

en

criminele

activiteiten.

Mensen

zien

de

stad

niet

als

hun

verantwoordelijkheid, plooien terug op een eigen gemeenschap of buurt, sluiten zich
af van de overheid. Binnen zo een verdeelde stad ontstaat heel snel sterke sociale
controle, zwijgplicht en wantrouwen. Een stad die haar inwoners tot burgers maakt en
hen de mogelijkheid geeft zich te identificeren met hun stad, die inzet op het
overbruggen van verschillen, die werk maakt van een sterke, positieve gedeelde
identiteit laat toe dat mensen zich mee engageren voor een veilige stad. Mensen
zullen zich mee verantwoordelijk voelen, want het is hun stad geworden. Een actieve
strijd tegen het wij-zij-denken, tegen segregatie en gettovorming maakt een stad niet
alleen aangenamer, zorgt niet alleen voor meer respect maar laat ook toe dat
mensen meewerken aan een veiligheidsbeleid.
4. Een succesvol veiligheidsbeleid trekt lijnen en bewaakt ze op een efficiënte manier,
ook al moet daarbij out of the box worden gedacht. Zeker in een superdiverse
samenleving is er nood aan het handhaven en zo nodig afdwingen van duidelijke
spelregels, die het respect voor en de vrijheid van iedereen garanderen. Een context
van straffeloosheid bedreigt immers de samenhang van de stad. Zo krijgen negatieve
rolmodellen geloofwaardigheid en wordt het valse idee gevoed dat misdaad kan
lonen. Omgekeerd voelen slachtoffers zich in de steek gelaten. Ze zullen schuldigen
zoeken

voor

de

onveiligheid

en

de

verloedering

van

hun

leefomgeving.

Democratische politici die de stad besturen zullen met de vinger worden gewezen,
omdat ze hun job niet naar behoren doen. Dit zet de deur open voor populisten.
Tevens zal men de “anderen” verwijten de oorzaak te zijn van de achteruitgang. Zo
wordt onveiligheid een voedingsbodem voor polarisatie, angst en vooroordelen. Een
stad daarentegen die de veiligheid van haar burgers garandeert, creëert de context
waarin mensen elkaar kunnen vertrouwen, elkaar opzoeken en waar samenleven in
diversiteit succesvol kan zijn. Mechelen wil dan ook een stad zijn waar mensen,
ongeacht

afkomst,

gender,

levensbeschouwing

of

seksuele

geaardheid

zich

onbezorgd en veilig in de publieke ruimte kunnen begeven. Een stad waar men
respect heeft voor de eigendom en de persoonlijke integriteit van alle burgers.
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De prioriteiten van het Mechelse veiligheidsbeleid
1. De prioriteiten van ons veiligheidsbeleid zijn helder.
• de aanpak van geweldsdelicten en inbraken,
• drugscriminaliteit
• intrafamiliaal geweld
• verkeersveiligheid
• geweld tegen holebi’s, seksuele intimidatie op straat en racismemisdrijven
• sluikstorten
• overlast die de leefbaarheid aantast.
• agressie tegen politiemensen
2. We verdiepen onze integrale aanpak van veiligheid. De preventiediensten verhuizen
naar het politiecommissariaat, zodat men nog intenser kan samenwerken. Tegelijk
versterken we de samenwerking met andere interne (bijvoorbeeld jeugddienst, dienst
wonen of het sociaal huis) en externe (RVA, sociale inspectie,..) diensten.
3. We versterken de wijkgerichte politiezorg. We delen de stad in vijf zones in: Noord
(Nekkerspoel, Mechelen-Noord en Walem), Zuid (Tervuursesteenweg en MechelenZuid), West (Hombeek, Leest, Heffen, Battel), Oost (Muizen, Arsenaal-Ragheno) en
Centrum. Er komen in deze zones geïntegreerde wijkteams, die bestaan uit zowel
wijkpolitie als preventiemedewerkers. Zo’n team telt naargelang de omvang van de
zone tussen de tien tot twintig mensen. Ze zijn verantwoordelijk voor de wijkgerichte
politiezorg en het preventiewerk. Ze zijn meer te voet en met de fiets aanwezig, meer
aanspreekbaar en worden in de wijk systematisch bekend gemaakt. Omdat ze als
team werken, zijn ze ook aanwezig buiten normale werkuren.
4. We hebben een succesvolle fusie met Willebroek achter de rug, met tal van
efficiëntiewinsten. Nu rechtbank en Openbaar Ministerie niet langer arrondissementeel
maar provinciaal worden georganiseerd, is een verdere uitbreiding van de politiezone
wenselijk.
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Schaalvergroting staat nabijheidspolitie niet in de weg, wel integendeel: door
opschaling komt er net capaciteit vrij om dicht bij de burger te functioneren.
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5. We blijven inzetten op nieuwe technologieën, evident binnen het kader en met het
grootste respect voor de privacywetgeving. Het cameranetwerk wordt waar nodig
versterkt. We breiden het aantal trajectcontroles en vrachtwagensluizen verder uit en
verfijnen ze waar nodig. We zetten verder in op technologie-gestuurde politiezorg.
Politiemensen krijgen een tablet die op het terrein een rechtstreekse verbinding
mogelijk maakt met politiedatabanken. Zo kunnen op het terrein pv’s en attesten
worden gemaakt, wat klantvriendelijkheid in de hand werkt.
6. Net als op het stadshuis worden digitale afspraken bij de politie mogelijk. Wachttijden
worden gemonitord en verminderd. Er komt een onlineloket met skypeverbinding,
waardoor politie 24/24 en 7/7 ook op afstand aanspreekbaar is en steeds klachten
kunnen neergelegd en pv’s online opgemaakt worden.
7. Er komt een periodieke huis-aan-huispublicatie over het veiligheidswerk. Daarin staat
informatie over het beleid, de evolutie van criminaliteitsfenomenen, preventietips, de
voorstelling en contactgegevens van wijkagenten en preventiewerkers.
8. We bouwen slachtofferhulp systematisch uit, waarbij elk slachtoffer van een
geweldsmisdrijf, inbraak, diefstal of hardnekkige overlast een hulpaanbod krijgt.
9. Bij drugsmisbruik kiezen we voor een geschakelde aanpak. Die begint met preventie.
Voor alle jongeren in de derde graad lager onderwijs rollen we het MEGA-project uit:
tien lessen over de gevaren van drugs. Mensen met een verslaving worden met een
aanklampende aanpak begeleid naar medische hulp. Drugscriminaliteit wordt niet
geduld. We investeren in sterke recherche en pakken druggerelateerde handelszaken
en panden aan met gewapend bestuur, waarbij we intens samenwerken met andere
overheidsdiensten
10. We betrekken burgers actief bij het veiligheidsbeleid. We organiseren in de eerste
trimester van 2020 en 2023 grote participatiemomenten waar burgers mee kunnen
beslissen over de inzet van de beleidsvrije capaciteit aan preventie- en politiemensen
in hun buurt. We promoten de verdere uitbouw van buurtinformatienetwerken en
onderzoeken

de

mogelijkheid

om

beroep

te

doen

gepensioneerden om bij te dragen aan een veilig Mechelen.
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11. We werken, samen met de federale en Vlaamse overheid, een beleid uit voor de
reïntegratie van gedetineerden in de maatschappij. Zo voorkomen we recidive en
marginalisering.
12. De politie moet een spiegel zijn van de samenleving. Samen met de federale overheid
en andere korpsen onderzoeken we hoe we de komende jaren lokaal kunnen
rekruteren, zodat meer mensen met sterke banden met onze stad en ook meer etnischculturele diversiteit kan worden aangetrokken. Bij aanwervingen blijft evenwel de
individuele capaciteit van de kandidaat het uitgangspunt. Het diversiteitsbeleid wordt
verder uitgebouwd en versterkt.
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