C. Mechelen is veilig
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Zorgen voor de veiligheid van haar burgers is de eerste taak van de overheid. Veiligheid is
immers een mensenrecht. Criminaliteit tast onze vrijheid aan, onze persoonlijke integriteit. De
eerste slachtoffers van overlast en criminaliteit zijn vaak de meest kwetsbare mensen in onze
samenleving. Onveiligheid tast bovendien het vertrouwen aan in de overheid en de medemens
en doet mensen terugplooien op zichzelf. Op die manier wordt een gemeenschap ontwricht.
De afgelopen jaren is de criminaliteit in onze stad sterk gedaald. Vandaag leven we inzake
onveiligheid en criminaliteit in een andere stad dan pakweg twintig jaar geleden. Dat kon
maar door grote investeringen in politie en preventie, van extra mensen op het terrein, betere
uitrusting en het verstandig gebruik van nieuwe technieken zoals camera’s.
We hebben de straffeloosheid teruggedrongen met nieuwe projecten zoals NERO, waar
ouders mee ingeschakeld worden in het hersteltraject van jongeren. We zijn de enige stad die
mee geiïnvesteerd heeft in een besloten instelling aan de Jubellaan, waar jongeren terug op
het rechte pad worden gebracht. Maar tegelijk investeren we sterk in het preventiebeleid, met
straathoek-, buurtopbouw- en jeugdwerk. We mobiliseren meer dan elders de samenleving
zelf om Mechelen veilig te houden.
Maar het werk is niet af. Er gebeuren nog altijd inbraken, fietsdiefstallen en af en toe overvallen.
Er zijn nog buurten waar er niet genoeg respect is voor elkaar, straten waar mensen slachtoffer
zijn van hardnekkige overlast. Er is de drugsproblematiek met al zijn vertakkingen. En in het
verkeer zijn er nog altijd mensen die niet beseffen welk gevaar ze zijn voor anderen. Elk
slachtoffer van een misdrijf en elk verkeersslachtoffer is er één teveel.
Daarom blijft veiligheid een absolute prioriteit. We moeten onze inspanningen verder zetten,
zowel preventief als repressief. We moeten burgers sensibiliseren en mobiliseren om een cultuur
van wederzijds respect te versterken. We moeten open staan voor nieuwe instrumenten om
Mechelen ook inzake veiligheid tot een echte ‘Stad van Rechtvaardigheid’ te maken.

126. Mechelen werkt met een integraal veiligheidsbeleid, waar preventiediensten en politie
nauw samenwerken met elkaar om de veiligheid van de burgers te garanderen. Deze
integrale aanpak strekt zich uit tot een gecoördineerde samenwerking met reguliere
stadsdiensten (bouwdienst, sociale dienst, jeugddienst) en andere overheidsdiensten
(RVA, fiscus,...) om efficiënt en geschakeld te kunnen optreden tegen bepaalde vormen
van overlast en criminaliteit.
127. Een sterke vertrouwensband tussen politie en burgers is essentieel voor de leefbaarheid
van een stad en voor de effectiviteit van een veiligheidsbeleid. We ontwikkelen betere
rapporteringstools, waarbij politie en preventie hun werk toelichten en hun resultaten
bekend maken.
128. We versterken via opleidingen en dilemmatrainingen de klantvriendelijkheid van onze
diensten. We voeren een sterk integriteit- en diversiteitsbeleid.
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129. De relatie tussen politie en burgers moet stoelen op wederzijds respect. Er wordt kordaat
opgetreden tegen elke vorm van (verbale) agressie ten aanzien van agenten.
130. We hechten groot belang aan de integriteit van onze politiemensen en het respect voor
de rechtsstaat. We voeren een zerotolerance beleid ten aanzien van machtsmisbruik en
onwettig gedrag door politiemensen. De vele uitstekende politiemensen zijn daar immers
zelf het eerste slachtoffer van.
131. De politie moet een spiegel zijn van de samenleving, zowel naar gender, leeftijd als naar
afkomst. Vandaag is dat vanuit etnisch-cultureel oogpunt, te weinig het geval. Ook in
Mechelen is daar nog heel wat werk aan de winkel. Samen met de federale overheid
onderzoeken we hoe we de komende jaren meer lokaal kunnen rekruteren, zodat we
in het korps meer mensen met sterke banden met onze stad en ook meer etnischculturele diversiteit. Bij aanwervingen blijft de individuele kwaliteit van de kandidaat het
uitgangspunt.
132. We brengen de preventiedienst fysiek samen met de politie in de Merodestraat. Op die
manier kan er nog intensiever worden samengewerkt en is een efficiënte taakverdeling
mogelijk.
133. De vorige bestuursperiode werd de politie van Mechelen en Willebroek succesvol
geïntegreerd in één politiezone MEWI (Mechelen-Willebroek). Dit leverde tal van
efficiëntiewinsten op. Door de opschaling werd meer specialiseren mogelijk. Nu de
rechtbank en het Openbaar Ministerie niet langer op arrondissementeel maar op
provinciaal niveau georganiseerd worden is een verdere uitbreiding van de politiezone
wenselijk. Alleen zo kunnen we een voldoende belangrijke partner zijn van de andere
gerechtelijke spelers. Schaalvergroting staat een wijkgerichte nabijheidspolitie niet in de
weg. Integendeel, door samenwerking en opschaling komt er net extra capaciteit vrij om
dichtbij de burgers te functioneren.
134. De volgende jaren wordt het wijkgerichte karakter van het veiligheidsbeleid versterkt.
We delen de stad in 5 zones in: Noord (Mechelen-Noord, Walem en Nekkerspoel),
Zuid (Tervuursesteenweg, Zuid), West (Hombeek, Leest, Battel, Heffen, Walem) en Oost
(Muizen, Arsenaal) en Centrum. Er komen op het niveau van deze stadsdelen gemengde
teams van politie en preventiewerkers. Een team telt tussen de 10 à 20 mensen. Ze zijn
verantwoordelijk voor de wijkgerichte politiezorg en het preventiewerk. Ze zijn meer te
voet en met fiets aanwezig in de buurt. Ze worden sytematisch bekend gemaakt in de
wijk waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Er is een vast spreekuur in elke wijk. Door in team
te werken zijn ze niet alleen aanwezig tijdens de normale werkuren, maar ook in het
weekend en ‘s avonds. In kwetsbare situaties komt de politieagent ook aan huis.
135. Binnen deze zones bepalen de burgers mee de prioriteiten van het veiligheidsbeleid.
In het eerste trimester van 2020 en 2023 organiseren we grote participatiemomenten,
waarbij inwoners mee kunnen beslissen over de inzet van de beleidsvrije capaciteit aan
preventie- en politiemensen. Deze capaciteit kan dan gaan naar de fenomenen die zij
extra belangrijk vinden.
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136. Er komt een periodieke huis-aan-huispublicatie over het veiligheidswerk. Daarin worden
de Mechelaars geïnformeerd over het beleid, krijgen ze preventietips, worden de
wijkagenenten en wijkpreventiewerkers voorgesteld en doen we verslag over de evolutie
van de criminaliteits- en overlastfenomenen.
137. Het Mechelse veiligheidsbeleid heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op nieuwe
technologieën. Dat blijven we ook de komende jaren doen, steeds met het grootste
respect voor de privacywetgeving. De komende jaren wordt het cameranetwerk waar
nodig versterkt. Er wordt verder ingezet op technologiegestuurde politiezorg.
138. Het politiewerk wordt ook beter gefaciliteerd op het terrein, waarbij politiemensen
uitgerust worden met tablets rechtstreeks verbinding maken met de politiedatabanken
en waarmee op het terrein pv’s en attesten kunnen worden opgemaakt met het oog op
een zo klantgericht mogelijke werking.
139. De dienstverlening van politie en preventie wordt versterkt. Het onthaal wordt naar
voorbeeld van de stadsadministratie gemoderniseerd, zodat mensen digitaal een
afspraak kunnen boeken en wachttijden verminderen en gemonitord worden. We
bouwen een digitaal loket uit, waardoor mensen van thuis uit via skypeverbinding met een
politie-ambtenaar kunnen spreken. Zo kunnen ook klachten worden neergelegd, waarbij
pv’s online worden opgemaakt en doorgestuurd. Op die manier is de politie 24/24 en
7/7 bereikbaar zonder dat men zich voor alles naar het commissariaat moet begeven.
Wanneer mensen meldingen doen of klachten indienen, worden ze automatisch en actief
op de hoogte gehouden van wat de politie of preventie heeft ondernomen.
140. De prioriteiten van het veiligheidsbeleid blijven de aanpak van geweldsdelicten, inbraken,
diefstallen, drugcriminaliteit en intrafamiliaal geweld. Tegelijk gaat er bijzondere aandacht
naar geweld tegen holebi’s, seksuele intimidatie op straat en racismemisdrijven. Tegen al
deze criminaliteitsvormen wordt kordaat opgetreden. Samen met het parket waken we
erover dat er geen straffeloosheid ontstaat.
141. Verkeersveiligheidsbeleid is een andere prioriteit van het veiligheidsbeleid. We blijven
intensief controleren op overdreven snelheid en alcohol- en drugsmisbruik. We breiden
het aantal trajectcontroles verder uit. Door de pakkans verder op te drijven willen we ook
het onverantwoord rijgedrag van de laatste 5 à 10% overtreders veranderen.
142. Mechelen wordt steeds meer een fietsstad en dat heeft consequenties voor iedereen. Zo
vragen we van alle weggebruikers hoffelijkheid in het verkeer. We gaan strenger optreden tegen automobilisten die onreglementair parkeren op fietsstroken. Onverantwoord
fietsgedrag waarbij men anderen en zichzelf in gevaar brengt zal ook worden gesanctioneerd.
143. Verkeersinbreuken in schoolstraten worden kordaat aangepakt. Het preventiebeleid van
de politie in het begin van het schooljaar waarbij we in de onderwijsinstellingen en op de
openbare weg de fietsen van jongeren controleren drijven we op.
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144. We voeren een zero-tolerancebeleid tegen mensen die fout parkeren op plaatsen
voorbehouden aan mensen met een fysieke beperking.
145. Slachtofferhulp wordt verder uitgebouwd. Politie en preventie werken een aanpak uit
waardoor elk slachtoffer van een geweldsmisdrijf, inbraak, diefstal of hardnekkige
overlast een hulpaanbod krijgt. We zorgen voor degelijke nazorg en hercontacteren
slachtoffers na enkele weken met een hernieuwd hulpaanbod. We bouwen een netwerk
voor slachtofferhulp uit en schakelen waar mogelijk ook gekwalificeerde vrijwilligers in.
146. Drugsmisbruik vraagt een geschakelde aanpak. Die aanpak begint met preventie en
sensibilisering, waarbij men druggebruik ontraadt en waarschuwt voor de gevaren. In
dat verband rollen we in de politiezone het MEGA-project uit, waarbij jongeren uit de
derde graad lager onderwijs tien lessen krijgen over de gevaren van drugs en waarbij
sommige lessen ook worden gegeven door politie in uniform. Mensen met een verslaving
worden met een aanklampende aanpak begeleid naar medische hulp.
147. Drugscriminaliteit wordt niet getolereerd in onze stad. We investeren in een sterke
recherche om bendes op te oprollen. Tegenover drugsbendes zetten we in coördinatie
met andere overheidsdiensten (RVA, de lokale dienst economie, de stedelijke bouwdienst,
economische inspectie, voedselveiligheid,...) resoluut gewapend bestuur in. Hiermee
kunnen vzw’s of cafés worden gesloten waar men drugs gebruikt of verhandelt. Ook
handelszaken die met druggeld worden gefinancierd kunnen via een aanpak met
gewapend bestuur worden gesloten.
148. We pakken kordaat die mensen aan die profiteren van de kwetsbare positie van anderen.
We denken daarbij aan huisjesmelkers, mensenhandelaars, loverboys en pooiers, ... Bij
deze aanpak betrekken we andere overheidsdiensten, waardoor we ook op het vlak van
vergunningen, sluiting van instellingen, verbeurdverklaringen streng kunnen optreden.
149. Ook bij overlast werken we met een geschakelde aanpak. We proberen eerst via dialoog
en, indien mogelijk, verzoening het conflict op te lossen. Daar ligt een rol voor de nieuwe
zoneteams en de wijkagenten, de preventiedienst of de dienst burenbemiddeling. Indien
dat niet lukt, kiezen we voor een integrale aanpak waarbij preventie, buurtopbouw,
jeugdwerk en politie samen een strategie op maat uitwerken. In extreme gevallen, waarbij
de overlastplegers hardleers zijn, gaan we over tot een tijdelijk nuloverlastregime. Tegelijk
zoeken we met de buurt naar duurzame oplossingen. Dat kunnen vaak ook investeringen
zijn in bijvoorbeeld een betere straatverlichting, het plaatsen van een politiecamera,
maar ook het creëren van speel- en hangmogelijkheid, het aanpakken van intrafamiliale
problematieken of het versterken van het buurtweefsel.
150. Als minderjarigen voor overlast of onveiligheid zorgen, brengen we de ouderlijke
verantwoordelijkheid in beeld. We treden sanctionerend en herstelgericht op. We zoeken
naar de efficiënte weg om jongeren terug op het rechte spoor te krijgen. We betrekken
ouders daar actief bij en ondersteunen hen waar nodig.
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151. Spijbelen blijft een belangrijk en bijzonder aandachtspunt, omdat jongeren zo vaak voor
overlast zorgen maar ook hun toekomst vergooien. We zetten onze integrale aanpak
verder, waarbij scholen, politie, de zorgsector, ouders en de spijbelende jongeren
betrokken zijn.
152. De typische Mechelse aanpak bestaat er ook in het actief betrekken van mensen bij de
leefbaarheid van de buurt. Zo zetten we verder in op het grote broerproject, JOERI en het
Nero-project. We faciliteren en ondersteunen nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN).
153. We ontwikkelen een PLUS-label voor clubs en verenigingen die actief meewerken aan
het versterken van jongeren, het tegengaan van overlast en bijdragen aan een cultuur
van wederzijds respect in onze stad.
154. We werken samen met de Vlaamse en federale overheid een reïntegratiebeleid uit voor
gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten. We begeleiden hen naar huisvesting en
werk en ontwikkelen een insluitende aanpak die recidive tegengaat.
155. In de strijd tegen radicalisering en maatschappelijke vervreemding verfijnen we onze
aanpak waar nodig. We ondersteunen projecten van effectieve counternarrative en
versterken ons netwerk van partners.
156. We onderzoeken de mogelijkheid die de nieuwe wet op de private veiligheid biedt met
betrekking tot samenwerking met de private beveiligingssector zodat de capaciteit van
politie maximaal kan worden aangewend voor haar kerntaken.
157. De mogelijkheid om een beroep te doen op vrijwilligers en/of gepensioneerden om bij te
dragen aan de werking van de preventie en/of politie en zo de betrokkenheid van onze
inwoners bij het veiligheidsbeleid te versterken zal worden onderzocht.
158. De politie zal bijdragen tot het duurzaamheidsbeleid van de stad. Zo zal ze investeren in
hybride en elektrische voortuigen en mee zorgen voor groene energie (via zonnepanelen).
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