PROGRAMMA VEILIGHEID

Een kordaat optreden tegen allerlei storende criminaliteit door inzet van
gemeenschapswachten.
Actieve inzet van de diefstalpreventieadviseur. Gemeenschapsgerichte aanpak van
woninginbraken.
Een handhavingsbeleid voor de belangrijkste verkeersinbreuken, met name alcohol,
snelheid, gsm achter het stuur, rode verkeerslichten negeren, foutief parkeren.
Police-on-web en digitale communicatie met de politie promoten.
Een GAS-boetebeleid met zin voor nuance en relativering.

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste kerntaken van de stad.
Voor de N-VA is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve
verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de
strijd tegen overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander.
Ook de gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op de preventie van criminaliteit en overlast.
De N-VA gelooft in een doordachte nultolerantie via GAS-boetes om het gevoel van straffeloosheid en het
gevoel van onveiligheid bij de burger aan te pakken.
Dé uitdaging voor de gemeenten ligt de komende jaren zonder twijfel in het creëren van een cultuur van
bestuurlijke handhaving.
Een ander luik van veiligheid gaat over de brandweer. De organisatorische bevoegdheden van de
brandweerzorg worden immers niet meer gemeentelijk georganiseerd. Toch heeft Deinze nog steeds een rol te
spelen met betrekking tot de brandweer.
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EEN VEILIGE BUURT CREEREN
WONINGINBRAKEN EN DIEFSTAL TERUGDRINGEN
Onze voorstellen:
We willen de bevolking preventief sensibiliseren door actieve inzet van de diefstalpreventieadviseur.
Een brochure “Veilig wonen” bezorgen op het ogenblik dat een stedenbouwkundige vergunning
uitgereikt wordt eventueel gecombineerd met een bezoek van een preventieadviseur. Dit vermijdt dat
de bouwer/renoveerder achteraf bijkomende kosten voor beveiliging moet maken.
De stad levert certificaten “Inbraakveilige woning" af.
Fietskluizen met camerabewaking en slot.
Het promoten van buurtinformatienetwerken.
Een efficiënte en aanwezige interventiepolitie.
DE STRIJD TEGEN DRUGS
De N-VA staat voor een nultolerantie ten opzichte van elke illegale drug. Een accent dient gelegd te worden
op een repressieve aanpak van gebruiks-en commerciële dealers zeker op locaties waar jongeren samenkomen.
De gerechtelijke autoriteiten dienen hiervoor de nodige strenge sancties op te leggen.
Ons voorstel:
meer drugscontroles aan de scholen en stationsomgeving.
Voor de strijd tegen het transport van drugs wenst N-VA dat de politiezone deelneemt aan grote
geïntegreerde controleacties op de grote invalswegen van Deinze en Nevele, met name de E40 en E17. Dit zijn
belangrijke verkeersassen, die ons grondgebied doorkruisen en die van groot belang zijn voor de internationale
drugstrafiek.
Er dient een beleid ontwikkeld te worden dat gericht is op de detectie en bestrijding van de productie van
drugs, zoals cannabisplantages en xtc fabrieken door de nodige technische middelen te verwerven binnen de
zone of in versterking te krijgen.
DE VERKEERSVEILIGHEID VERHOGEN
De N-VA wenst een lik-op-stukbeleid voor de belangrijkste verkeersinbreuken, met name alcohol, snelheid,
gsm achter het stuur, rode verkeerslichten negeren. Zij wenst dit te realiseren door gerichte vaststelling van
feiten, een efficiënte procesafhandeling met de nodige gerichte maatregelen. Dit dient de mobiliteit en
verkeersveiligheid in de stadskern in het bijzonder en in de landelijke deelgemeenten ten goede te komen.
N-VA wenst hiervoor de nodige versterking van de verkeerspolitie en de bijkomende technische middelen,
zoals bij voorbeeld trajectcontrole te voorzien. Ook positieve acties zoals extra verlichting aan zebrapaden,
vermijden van zwaar verkeer en werfverkeer bij begin en einde van school, etc worden uitgevoerd.
AANPAK STORENDE CRIMINALITEIT
De N-VA wenst een lik-op-stukbeleid voor allerlei storende criminaliteit, zoals nachtlawaai, sluikstorten,
wildplassen, …. Dit wordt gecreëerd door de creatie van een cultuur van bestuurlijke handhaving. De N-VA
wenst hiervoor de wil verder inzetten op gemeenschapswachten met een duidelijke omschrijving van hun
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bevoegdheden. Gemeenschapswachten zijn duidelijker aanwezig op straat en zorgen voor een belangrijke
sociale controle en verhogen het veiligheidsgevoel in de buurt. Ook het uitschrijven van GAS-boetes moet tot
het takenpakket van de gemeenschapswachten behoren.
STRIJD TEGEN EXTREEM GEW ELD
N-VA Deinze-Nevele pleit voor de uitbouw van een lokale en integrale veiligheidscel (LIVC). De LIVC is hét
platform voor de uitwisseling van informatie tussen de sociale diensten, de gemeentelijke diensten en de
politiediensten in het kader van de strijd tegen gewelddadig extremisme. De LIVC staat ook in voor de nauwe
opvolging van teruggekeerde Syriëstrijders. De LIVC moet ook volop worden ingezet in de preventie van
radicalisering en de vroegtijdige detectie van gevallen waar het verkeerd dreigt te lopen.
ACTIE ONDERNEMEN TEGEN PERSONEN IN ONREGELMATIG VERBLIJF
Alhoewel deze problematiek voornamelijk een grootstedelijke problematiek is, pleit de N-VA Deinze-Nevele
voor waakzaamheid ook in onze stad. Enkele taken die ook in onze regio aandacht vergen: het opvolgen van
teruggekeerde Syriëstrijders, het verzamelen van informatie over illegale verblijvers via wijkpolitiewerking. Het
belang van het nemen van vingerafdrukken kan niet onderschat worden en dient systematisch te gebeuren.
Dit laat een efficiënte communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken toe, om veiligheidsrisico’s of gevaar
voor openbare orde in te schatten.
W IJKGERICHTE POLITIEZORG
Voor de N-VA moeten middelen en mankracht prioritair worden ingezet in de gemeenschapsgerichte
politiezorg:
Onze voorstellen:
wijkwerking en meer blauw op straat.
Permanentie op de politiehoofdkantoren en de openingsuren ervan afstellen op die van het stadhuis.
Bijhouden van adressen van behoeftige senioren en inventarisatie van hun noden via de
wijkinspecteurs, zodat noodoproepen vanuit deze groep desgevallend met de nodige prioriteit en
aandacht kunnen afgehandeld worden;
Discretere behandeling van huisvuilfaciliteiten.

GEMEENSCHAPSW ACHTEN
Binnen Deinze-Nevele is het nieuw om met gemeenschapswachten te werken. Sinds de installatie van het
gemeenschappelijk administratief sanctierecht zijn dit de juist geplaatste personen om bepaalde fenomenen te
beteugelen.
N-VA wil dan ook een verdere versterking van de gemeenschapswachten om de reeds overbevraagde politie
te ontlasten en de verschillende vormen van storende fenomenen en criminaliteit aan te pakken (zie punten
hierboven). Dit dient zowel in het stedelijk als het landelijk gebied gegarandeerd te zijn.

VEILIGHEID EEN COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID
N-VA Deinze-Nevele wenst dat iedereen samenwerkt aan de veiligheid. Veiligheid is niet alleen een zaak van
politie en justitie; het is een collectieve verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. De burger is de eerste
partner van de politie in de strijd tegen de criminaliteit.
Onze voorstellen:
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bevraging van de bevolking over hun bekommernissen;
Jaarlijkse evaluatievergadering van de BIN’s met inventaris van hun vragen en behoeften;
Gemeenschappelijke Whatsapp-chat om de BIN's nog beter te ondersteunen, in samenwerking met de
politie.

EFFICIËNTE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING
De N-VA wil inzetten op een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening door:
de schaal van politiezones te vergroten;
Police-on-web en digitale communicatie door de politie ;
investeren in digitalisering en nieuwe technologieën.
Onze voorstellen:
Uitbreiding van de politiezones en verbetering van de interactieve samenwerking met naburige zones.
Beperken van de aanrijtijden bij vraag naar politiehulp.
Gezamenlijk beheer van de beschikbare gevangeniscellen via beurtrol tussen de zones.
Police-on-web bestaat sedert 2007.
N-VA Deinze-Nevele pleit voor een actieve promotie voor
Aangifte kleine criminaliteit;
Registratie “afwezigheden tijdens de vakantie”.
N-VA Deinze-Nevele pleit voor investering in digitalisering en nieuwe technologieën :
Ondersteuning van het in 2018 op te starten lange termijn project “Intelligent Policing” en voorzien in
aangepaste opleiding.
Aankoop van bodycams voor de interventiepolitie;
Inzet van drones bij observatieopdrachten en massamanifestaties.

DE ORDE HANDHAVEN DOOR CREËREN VAN EEN CULTUUR VAN
BESTUURLIJKE HANDHAVING
De gemeente kan een cruciale rol spelen om te vermijden dat er criminele activiteiten op haar grondgebied
worden ontwikkeld. Het ontwikkelen van een cultuur van bestuurlijke handhaving is essentieel.
‘Voorkomen is beter dan genezen’ is de leidraad. Het is cruciaal dat de stad weet wie er op haar grondgebied
woont, er (duurzaam) verblijft en wie er activiteiten ontplooit. De ervaring leert dat, naarmate de cultuur van
bestuurlijke handhaving meer ingang vindt, ambtenaren ook meer expertise ontwikkelen in het herkennen van
verdachte patronen en er proactief op kunnen inspelen.
N-VA Deinze-Nevele pleit voor het gebruik van preventieve instrumenten:
Verzameling van informatie over diverse economische activiteiten binnen de grenzen van de Privacywet in samenwerking met bestaande openbare databanken (bv. Kruispuntbank van ondernemingen)
en via de coördinator van de integrale veiligheidscellen.
Bepaalde activiteiten onderwerpen aan een strikt vergunningsbeleid (bv. de wildgroei van
nachtwinkels).
De N-VA ziet ook op het repressieve vlak een grotere rol weggelegd voor de stad. Hier is het de bedoeling om
meer repressief tegen bepaalde toestanden of feiten op te treden.
Onze voorstellen:
Invoeren van een combi-taks, of een belasting op het vervoeren van personen met een politievoertuig
(bv. bij openbare dronkenschap of na slagen en verwondingen).
Een GAS-boetebeleid met zin voor nuance en relativering (bv. geen tolerantie voor wildplassen of
abnormaal nachtlawaai).
Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de Procureur des Konings over en het invoeren
van een GAS-reglement voor zgn. gemengde inbreuken die openbare overlast bezorgen (bv. vernielen
van monumenten en grafstenen).
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Controle op de naleving van de door de stad opgelegde voorwaarden en verplichtingen (bv. verkoop
van alcohol aan -16 jarigen in nachtwinkels naleven, van exploitatievergunningen in de horeca,
verplichte installatie van camera’s).
Flexacties in samenwerking met andere diensten (RSZ, Sociale Inspectie en DVZ ).
Invoeren van een vergoeding voor handhavingsmaatregelen (plaatsen van een wielklem, bewarende
stalling van auto’s en fietsen, etc.).
Controle op wedkantoren en kansspelen.

BLIJVEN INZETTEN OP EEN GEMEENTELIJK BRANDWEERBELEID
De brandweer is een bevoegdheid van de zoneraad en van het zonecollege, hoewel er ook een rol voor de stad
is weggelegd. De werking van de brandweer kan beoordeeld worden door de gemeenteraad (bv. de begroting).
Ook de bespreking van de risicoanalyse en de zonale doelstellingen in het meerjarenbeleidsplan gebeurt het
best in de gemeenteraad in een open debat.
Onze voorstellen:
Het promoten van rookmelders bij de bevolking
Schenken van een rookmelder bij de inschrijving van een nieuwe inwoner.
Het stimuleren van het engagement als vrijwilliger bij de brandweer door vacatures aan de bevolking
ter kennis te brengen en dienstvrijstelling te geven aan stadspersoneel bij een oproep voor een
interventie.
Het promoten van reflecterende huisnummers
AED toestellen voorzien in elke dorpskern, een mobiel AED toestel voorzien via uitleendienst
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