Ik ben een voorstander van het verhogen van de aanwezigheid van politie in de straat.
Dit uitgangspunt draagt mijn steun
Geschiedenis
Op het gebied van veiligheidskorpsen was Lennik vroeger verwend, voor de politiehervorming waren er in Lennik
enerzijds een zestal politieagenten en anderzijds een Rijkswachtbrigade met meer dan 10 rijkswachters.
Eén van de gevolgen hiervan was dat veel politieagenten en rijkswachters dagdagelijks in de gemeente konden
patrouilleren of veiligheidstaken (o.a. aan scholen) konden uitvoeren.
De politiehervorming heeft hieraan een einde gemaakt door de oprichting van een Politiezone Pajottenland. Deze
zone is een goed werkende zone die optimaal wordt geleid.
Momenteel zijn er voor het grondgebied Lennik slechts 3 wijkinspecteurs, wat veel te weinig is voor de oppervlakte
van de gemeente en de huidige situatie.
Administratie
De administratieve taken van het politiekorps worden steeds uitgebreid, wat tot gevolg heeft dat er minder tijd
overblijft voor de specifieke politieopdrachten: de agent in de straat, de wijk, het Marktplein, de omgeving van
scholen, doelgerichte wijken, de uithoeken van de gemeente. Met de huidige politiehervorming is dit onmogelijk en
dienen de budgetten van de politiezone uitgebreid te worden.
Een politiewijkkantoor in Lennik moet behouden blijven.
We kunnen echter wél, met beperkte bijkomende financiële middelen, een groter veiligheidsgevoel creëren, hierbij is
er soms een grotere betrokkenheid van de burger welkom.
Privé-initiatieven zijn welkom, maar het is onontbeerlijk dat alle initiatieven vooraf met de politiezone besproken
worden, voor sommige acties is een proefperiode onontbeerlijk.
Mogelijke initiatieven zijn:
- Oprichting van een Buurt informatie netwerk (BIN) (o.a. in Eizeringen)
- Kleinschalige concrete (inbraak)preventieacties
- Statisch toezicht tijdens spitsuren op plaatsen waar veel publiek voorbij komt
- Nachtelijke patrouilles in bepaalde wijken/deelgemeente (bv. Eizeringen)
- Bestrijden van vandalisme
Daarnaast moet de politie ook efficiënt gebruik maken van de technologische toepassingen:
- Gebruik van veiligheidscamera's bij incidenten
- Camera's langs invalswegen met nummerplaatherkenning
- Snelheidscontroles toespitsen op gevaarlijke punten op bepaalde tijdstippen
Besluit
De veiligheid van elke burger in Lennik, zowel in het centrum, als in de buitenwijken moet gegarandeerd worden,
hoofdzakelijk door politie, waar nodig via ondersteuning door privé-initiatieven.
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