
Veiligheidsplan

 Een goede informatie-uitwisseling tussen inwoners en lokale politie is cruciaal om 
criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Daarom een samenwerkingsverband 

tussen de Brusselaar en de lokale politie binnen alle Brusselse wijken.

Aanpakken van overlast (zwerfvuil, openbare dronkenschap, straatintimidatie, 
straatraces, ...) via het instrument van GAS-boetes om zo tot een aangenaam 

samenleven te komen. 

Stadsmariniers als spilfiguren tussen de inwoners en de lokale politiediensten 
om hardnekkige problemen (bv. straatbendes) aan te pakken. In nauw overleg 

met burgers, verenigingen en overheden zoekt hij concrete oplossingen.

Meer agenten geselecteerd uit Brussel met als doel een divers korps dat een 
afspiegeling is van de Brusselse bevolking. Dit zorgt bij de inwoners voor een 

groter vertrouwen in de politiediensten. 

Met camera's kunnen uiteenlopende soorten van overlast en misdrijven 
vastgesteld en gedeeld worden met de juiste diensten. Het gewestelijk platform 

van ANPR-veiligheidscamera's moet performanter en uitgebreider.  

Meer buurtinformatienetwerken

Wie zijn stad graag ziet, 

vernielt ze niet

Persactie  

29 maart 2018

Met GAS-boetes echte overlast aanpakken

Camerabeelden delen

Stadsmariniers als crisismanagers

Meer politieagenten uit Brussel 

Schooladoptieplan: wijkagenten op school 

Via het schooladoptieplan maken jongeren kennis met hun wijkagent en het 
belang van de politie. De agent gaat er op regelmatige basis langs en kan 

bijvoorbeeld een gastles geven over verkeersveiligheid.



Buurtouders zijn gewaardeerde figuren in de buurt. Ze spelen een sterk
preventieve rol ten opzichte van lokale jongeren en versterken de verbondenheid

tussen de verschillende generaties. 

Een vlot bereikbare wijkagent is een laagdrempelig aanspreekpunt voor de 
burger. Hij waarborgt een grote betrokkenheid van de buurtbewoners bij de 

veiligheid van hun wijk.

In de stadsontwikkeling, bij het ontwerp en inrichting van de openbare ruimte,  
is er aandacht voor het subjectief veiligheidsgevoel. Inwoners kunnen zelf aan 

de slag gaan via een wijkbegroting. 

Aanpak van seksisme en fysiek geweld tegen onder meer vrouwen en de 
LGBTIQ-gemeenschap. Dit kan door agenten in burger die optreden als 

lokvrouwen en lokholebi's. 

Een uitbreiding van het Kanaalplan naar een Zenne-plan. Kernelementen van dit 
plan zijn: integratie van de basistaken van de politie, fusie van Brusselse 

politiezones, aanstelling van een deradicaliseringsambtenaar, ...

Het Gewest brengt verschillende partners rond de tafel om het te hebben over 
het preventief veiligheidsbeleid. Ter ondersteuning beschikt Brussel over een 

instrument om de Brusselse probleemjongere individueel op te volgen. 

Een actief beleid rond verkeersveiligheid, met als doelstelling om het aantal 
doden en gewonden te reduceren. Controles door politie en camera's moeten 

hiertoe bijdragen.

Buurtouders wijzen jongeren de weg

Wijkpolitie in alle Brusselse wijken

Safety by design: slimme en veilige stadsplanning

Straatracers uit het verkeer halen

Aanpak van verbaal en fysiek geweld

Kanaalplan uitbreiden tot Zenneplan

Opvolging van jongeren met probleem gedrag 
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