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THEMA PREVENTIE EN VEILIGHEID 

KRACHTLIJNEN 

1. Algemene preventie blijft de basis 

We blijven investeren in socio-preventieve initiatieven binnen een integrale strategie (Zonaal 

Veiligheidplan, zie verder). We kiezen voor stevige eerstelijnscontacten van ‘professionals’ in 

elke wijk waar nodig, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en -jongeren. We 

versterken daarom de werking van de Buurtstewards en van het team Straathoekwerk. Ze 

werken samen met het maatschappelijk middenveld. Het stedelijke project 

‘Burenbemiddeling’ wordt voortgezet. 

De preventief sensibiliserende werking van de gemeenschapswachten blijft een prioriteit zodat 

in elke wijk een kwaliteitsvolle proactieve dienstverlening gegarandeerd is. Deze 

dienstverlening richt zich zoals voorheen op het voorkomen van maatschappelijk overlast, op 

het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en op het nemen van acties om diefstal 

en verkeersonveiligheid in te dijken.  

We blijven alle Gentenaars bewust maken van mogelijke veiligheidsrisico’s in eigen huis en 

promoten advies voor inbraak- en brandweerpreventie. De woonblokken vormen hierbij een 

prioriteit. 

2. ‘Uw politie altijd nabij’: zichtbaar en aanspreekbaar op straat in alle wijken 

We blijven investeren in meer ‘Blauw’ op straat en focussen in het bijzonder op maximale 

aanwezigheid met een zo groot mogelijke aanspreekbaarheid. We doen dit in de geest van 

gemeenschapsgerichte politiezorg. De wijkwerking bestendigen we als hoeksteen van de 

politiewerking. 

Binnen de wijkpolitie gaat extra aandacht naar het opwaarderen van het team van 

buurtinspecteurs en het versterken van de wijkwerking. De buurtinspecteur heeft een centrale 

rol in de politionele aanpak van overlast- en samenlevingsproblemen: hij heeft een toezichts-, 

contact- en signaalfunctie in zijn buurt en is het eerste contactpunt voor de bevolking en het 

maatschappelijk middenveld. Samen met de stedelijke overheid, externe diensten en 

stadsdiensten werkzaam in de buurt, zoekt de wijkpolitie oplossingen voor aangekaarte 

probleemsituaties. Daarnaast is er een bijzondere rol weggelegd voor de politie om voeling te 

houden met alle doelgroepen binnen Gent, inclusief de meest kwetsbare.  

De zichtbare aanwezigheid op straat en het preventief toezicht zijn van cruciaal belang om het 

veiligheidsgevoel van de bevolking te verhogen. Doelgericht surveilleren en gerichte acties 

opzetten op publieke plaatsen waar problemen gesignaleerd zijn, horen daarbij. Zo hebben bv. 

de zogenaamde STROP-acties (‘Samen Tegen Rondtrekkers en OverlastPlegers’) de 

betrachting om lokale drugsdealers, inbrekers en geweldplegers actief op straat aan te pakken. 

Wij houden vast aan dergelijke acties. 

Een versterkt Overlastteam besteedt extra aandacht aan problemen zoals nachtlawaai, 

sluikstorten, zwerfvuil, en bij uitbreiding andere overlastfenomenen die het 

samenlevingsklimaat verzuren. 

De aanpak van criminaliteit en overlast in de prostitutiebuurt aan de Zuid wordt voortgezet. 
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We verlagen de drempels voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld en stalking om korter op 

de bal te kunnen spelen. We zien er op toe dat de politie alert, doortastend en kordaat optreedt 

bij dergelijke voorvallen. Tegelijk voorzien we de nodige begeleiding voor daders. 

De politie heeft extra aandacht voor het aanklampend bedelen, waarbij mensen agressief 

benaderd worden. Tevens heeft de politie verhoogde aandacht voor het inzetten van kinderen. 

In die situaties treedt de politie op in samenspraak met sociale diensten en met bijzondere 

aandacht voor het kinderrechten-perspectief. 

3. Politie, parket en inspectiediensten: samen (veel) sterker. 

 

 Een doorgedreven samenwerking tussen politie, parket en alle inspectiediensten – en dus 

de voortzetting van de positieve samenwerking tussen parket en burgemeester - is 

essentieel voor preventie en veiligheid. ‘Bestuurlijke handhaving’ maakt het mogelijk 

voor de bestuurlijke overheden (in casu de burgemeester) om pro-actiever en efficiënter 

op te treden tegen aanhoudende overlast- en criminaliteitsfenomenen (in het bijzonder 

druggerelateerde feiten en mensenhandel), door die in samenspraak met het gerecht zowel 

bestuurlijk als gerechtelijk aan te pakken. 

We kiezen voor bestuurlijke handhaving op het domein van sociale, economische en 

fiscale fraude (oneigenlijk gebruik van vzw’s, allerlei vennootschapsvormen, 

tewerkstelling als schijnzelfstandigen), inbreuken op leefmilieu en volksgezondheid en de 

daarmee samenhangende overlast. Politie, toezichtdiensten, wijkregisseurs, 

partnerorganisaties e.a. focussen op panden van slechte woonkwaliteit in kwetsbare 

buurten, waar verschillende problemen tegelijk voorkomen. 

 We versterken het coördinerend overleg met inspectiediensten en parket zeker op vlak van 

mensenhandel, koppelbazerij, huisjesmelkerij en georganiseerde bedelarij. Die leiden 

immers voor mensonwaardige situaties en bemoeilijken het samenleven in diverse wijken. 

Hier moet elke mogelijke inbreuk bestuurlijk of gerechtelijk bestraft worden. 

 Bij de aanpak van veelplegers, in het bijzonder druggerelateerd, wordt telkens naar de 

achterliggende problematiek van de feiten gekeken en wordt de verslaving aangepakt. Een 

oplossingsgerichte aanpak met een sterk uitgewerkt zorgcircuit staat centraal. We 

versterken de aanpak van ‘first offenders’ waarbij supervisie met de ouders gestart wordt 

na het plegen van een eerste delict door minderjarigen. 

 Sp.a-Groen wil het fenomeen van de woninginbraken verder bestrijden door de acties rond 

inbraakpreventie te verbreden en te intensifiëren, en door te focussen op het betrappen, 

ophelderen en vatten van de daders en bendes. 

 Om fietsdiefstallen tegen te gaan zullen nieuwe technologieën worden gepromoot om het 

terugvinden en de identificatie van gestolen fietsen mogelijk te maken en sterk te 

vereenvoudigen. Er zal tevens werk gemaakt worden van de opsporing van daders van 

systematische fietsendiefstallen. 

 Het aanbod van voldoende en goedkope woningen en het actief bestrijden van leegstand 

en speculatie zijn de beste preventie tegen het kraken van woningen en gebouwen. Het 

woonbeleid (zie betrokken hoofdstuk) is daarin een essentiële schakel. In ieder geval moet 

dakloosheid worden voorkomen via nachtopvang en/of legale huur. Kraken biedt immers 

geen oplossing voor de woonnood van de betrokkenen. 

 Voor Sp.a-Groen is de bescherming van de woning van elke Gentenaar een 

vanzelfsprekendheid. Het parket moet daarin zijn verantwoordelijk effectief opnemen en 

dit in samenwerking met de politie. Er kan daaromtrent geen gedoogbeleid zijn en is het 

een onderdeel van het Zonaal Veiligheidsplan. 

 

4. Gerichte aanpak van polarisering en radicalisering die leiden tot gewelddadig extremisme. 

 

 Bij polarisering en radicalisering die leiden tot gewelddadig extremisme kiezen we 

doelbewust verder voor een gerichte en daadkrachtige aanpak, omschreven in een 
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deradicaliseringsplan (met het ‘Team Radicalisering In de Kering’ en de ‘Lokale Integrale 

Veiligheidscel’). We mikken daarbij zowel op een basispreventie die door integratie en 

participatie extreme radicalisering voorkomt als op gerichte preventie vanuit 

eerstelijnswerk door in te zetten op steunfiguren/sleutelfiguren voor jongeren en 

jongvolwassenen in hun onmiddellijke leefomgeving. 

 We streven er verder naar om personen die omwille van hun aanraking met een 

extremistisch radicaal gedachtengoed banden met de samenleving verliezen, via een 

curatieve en persoonsgerichte aanpak opnieuw een zinvolle plek in onze samenleving te 

laten opnemen. 

 We laten individuen en hun onmiddellijke leefomgeving die vast zitten in een proces van 

gewelddadige radicalisering of reeds verregaand geradicaliseerd zijn, ondersteunen en 

begeleiden. 

 Politie en parket treden op tegen gewelddadige of militante extremisten die mogelijk een 

bedreiging vormen voor de samenleving. 

 Het Team Radicalisering in de Kering (TRiK) onder leiding van de 

radicaliseringsambtenaar werkt enerzijds rond preventie en anderzijds op basis van 

signalen en concrete cases. Het team is in het bijzonder een aanspreekpunt omtrent 

radicalisering en polarisering. Het versterkt actoren en organisaties in het omgaan met 

gewelddadige/extremistische radicalisering en polarisering en organiseert samenwerking 

bij signalen en concrete gevallen/cases. Het TRiK houdt de vinger aan de pols. 

 

5. Stedelijk drugbeleidsplan: 

 

 We hernieuwen het stedelijk Drugbeleidsplan (inclusief aandacht voor alcoholmisbruik) 

en hebben specifiek aandacht voor jongeren. We zetten in op preventie en curatie. 

 We blijven Spuitenruil organiseren. 

 We hebben expliciet aandacht voor zwerfspuiten op het openbaar domein. Het plaatsen 

van dropboxen waar gebruikers hun gebruikte spuiten veilig kunnen achterlaten is samen 

met de verhoogde aandacht van politie, gemeenschapswachten en groendienst voor 

zwerfspuiten deel van de aanpak. 

 
6. Verkeersveiligheid. Zone 30. Asociaal rijgedrag. 

 

 We sensibiliseren de bevolking voor correct rijgedrag en ageren gericht tegen asociaal 

rijgedrag. Chauffeurs, motorrijders, fietsers en voetgangers: iedereen moet zich aan de 

regels houden en hoffelijk zijn in het verkeer. We breiden nummerplaatherkenning uit om 

het stadscentrum écht autovrij te houden. 

 We treden streng op tegen taxichauffeurs die verkeersregels onvoldoende naleven. Om de 

snelheidsbeperkingen te handhaven blijven we regelmatig controles doen op die plaatsen 

waar voorafgaande indicatieve metingen (bijvoorbeeld na klachten uit de buurt) aantonen 

dat dat nodig is.  

 We kiezen voor zichtbare controles (o.a. met de LIDAR, de zogenaamde ‘superflitspaal’) 

omdat die zichtbaarheid een ontradend effect heeft. De focus ligt vanzelfsprekend op 

zones waar veel kinderen samen komen/aanwezig zijn, zoals schoolomgevingen. De stad 

plaatst een vaste flitspaal rond schoolomgevingen waar dit nodig en wenselijk is.  

 

7. Horeca en evenementen: samen veilige feestjes bouwen. 

 

 Uitgaan en feesten moet kunnen maar zonder de problemen te miskennen. Bij overlast 

zetten we in op dialoog, preventieve acties en treden we, indien nodig, kordaat op. 

 We stellen een lokaal en integraal evenementenbeleid op waarbij veiligheid een belangrijk 

aandachtspunt is binnen het vergunningsproces. Organisatoren van evenementen en grote 

manifestaties worden maximaal geresponsabiliseerd inzake veiligheid, maar de regie en de 
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eindverantwoordelijkheid blijven in handen van de politie en de brandweer. 

Veiligheidsmaatregelen zoals ‘crowd control’ en parkeervoorzieningen moeten immers 

100% in orde zijn. 

 We zetten verder camera’s in bij grote evenementen, naar het jarenlange succesvolle 

voorbeeld van de Gentse Feesten. 

 We treden kordaat op tegen mogelijke discriminatie in de horeca: horecazaken met een 

portier moeten er voor zorgen dat hun portiersactiviteiten binnen het gezichtsveld van een 

bewakingscamera, gericht op in- en/of uitgang, vallen. De beelden worden minstens een 

maand bijgehouden en moeten op verzoek van de politie worden voorgelegd. 

Horecazaken bezorgen de politie ook consequent een incidentenmelding. De politie kijkt 

nauwgezet toe op deze verplichtingen en bestraft eventuele inbreuken. 

 In veel grote steden is discriminatie al jaren een hardnekkig probleem: cafés, discotheken 

en restaurants die bezoekers de toegang weigeren vanwege hun afkomst, hun seksuele 

geaardheid, hun handicap enzovoort. In Gent houden we vast aan een streng 

antidiscriminatiebeleid en handhaven we het actieplan voor racisme- en 

discriminatiebestrijding. 

 

8. Organisatie van de politie: voldoende manschappen, ondersteund door de federale overheid: 

 

 Prioriteit nummer één is: het verder invullen van het tekort in de personeelsbezetting, mét 

oog voor de diversiteit van het korps. De federale overheid moet er voor zorgen dat 

politie-inspecteurs sneller kunnen worden aangeworven. Daarom moeten lokale 

politiezones meer inspraak krijgen in de aanwervingprocedure van het politiepersoneel. 

 De volgende legislatuur moet er een grote stap voorwaarts gezet worden in het vergroten 

van de diversiteit in het personeelskader, met specifieke aandacht voor mensen met een 

migratieachtergrond. 

 We willen dat er intensief verder gewerkt wordt aan een positief klimaat op de werkvloer, 

zodat iedereen er zijn plek vindt. 

 De federale overheid moet ook dringend meer investeren in de eigen operationele diensten 

om de lokale politiezones afdoende te kunnen ondersteunen in de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad (aanpak rondtrekkende dadergroepen, uitgebreide 

sporenonderzoeken, beveiliging van parkings langs autosnelwegen, …). 

 Een nieuw politiehoofdkwartier – een modern centraal ‘politiehuis’ voor de burger en 

voor de politiemensen – moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. De plannen zijn in 

volle voorbereiding.  

 De politie zal verder investeren in de uitbouw van een klantvriendelijk onthaal in alle 

commissariaten, met zorg voor de privacy van de burger. 

 De politie investeert verder in moderne technologie zodat administratieve taken snel en 

eenvoudig kunnen afgewerkt worden, en er meer tijd vrij komt voor het echte politiewerk. 

 De Gentse politie draagt het ‘blauw vakmanschap’, met een uitdrukkelijke 

gedragsbepaling inzake diversiteit, hoog in het vaandel. Toch werd de afgelopen jaren de 

aanpak van de politieagenten bij een aantal incidenten in vraag gesteld. We moeten dan 

ook de nadruk blijven leggen op een open en tolerante houding van ons korps naar de hele 

samenleving toe. Dit door ondersteuning en opleiding aan te bieden én door het 

samenstellen van een diverser politiekorps. 


