ALGEMENE VERGADERING TOEKOMSTFORUM
Datum: 17/05/2017
Uur: 12.00
Plaats: Gemeentehuis Grimbergen
Aanwezigheidslijst: zie bijlage

1. Agendapunten:
1. Schaalvergroting voor een betere basispolitiezorg in Vlaams-Brabant (Gouverneur Lodewijk
De Witte)
2. Fusie van de politiezone Zennevallei (Mark Crispel, korpschef)
3. Associatie PZ AMOW-TARL en DILBEEK (Arnoud Vermoesen, korpschef Dilbeek)
4. ANPR camera’s (Michel Cornelis arrondissementscommissaris Halle-Vilvoorde)
5. Het openbaar ministerie in Halle-Vilvoorde: evolutie en uitdagingen (Thierry Freyne,
procureur Halle-Vilvoorde)
6. Afsluitende discussie en conclusies
7. Varia
2. Bespreking agendapunten:

1. Schaalvergroting voor een betere basispolitiezorg in Vlaams-Brabant:
Gouverneur Lodewijk De Witte schetst het algemeen kader rond schaalvergroting voor een
betere basispolitiezorg in Vlaams-Brabant. (Zie PowerPointPresentatie)

2. Fusie van de politiezone Zennevallei
Korpschef Mark Crispel van de politiezone Zennevallei geeft duiding waarom de politie van de
gemeente Beersel, de stad Halle en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor een fusiemodel
hebben gekozen. (Zie PowerPointPresentatie)

3. Associatie PZ AMOW-TARL en DILBEEK
Korpschef Arnoud Vermoesen van de politiezone Dilbeek legt uit waarom de politiezones van
AMOW-TARL en DILBEEK voor de associatie PACE hebben gekozen. (Zie PowerPointPresentatie)

4. ANPR camera’s
Arrondissementscommissaris geeft, aan de hand van de expertise van de politiezone
Druivenstreek, toelichting over de uitrol van ANPR-camera’s in de regio. (Zie
PowerPointPresentatie en Word-document)

5. Het openbaar ministerie in Halle-Vilvoorde: evolutie en uitdagingen
Thierry Freyne, procureur des konings van Halle-Vilvoorde, schets de evolutie en de
uitdagingen van het gerechtelijk arrondissement. (Zie PowerPointPresentatie)
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6. Afsluitende discussie en conclusies


Uit de presentaties en bijhorende discussie over de samenwerking tussen
politiezones blijkt, dat zowel een fusie als een associatie van politiezones, financiële
en andere voordelen (oa betere opsporingsresultaten) opleveren. Belangrijk is dat er
steeds rekening moet gehouden worden met de specificiteit/cultuur van de
betrokken zones/gemeentes.



Door de steeds betere dekking, spreiding en toepassingen (oa trajectcontrole,
mobiele camera’s in voetgangerszones,…) van ANPR’s camera’s is de
ophelderingsgraad van bijvoorbeeld woninginbraken met 10 procent gestegen. Als
dit cameraschild in de Vlaamse rand volledig zal uitgerold zijn, zal de veiligheid in
Halle-Vilvoorde nog aanzienlijk stijgen. Er moet wel opgepast worden voor
verschuivingen van criminele activiteiten naar het buitengebied. Ook hier is een goed
regionaal overleg noodzakelijk om tot een optimale ANPR-werking te komen.



De procureur geeft meer duiding hoe onze regio moet omgaan met de ‘kijk vanuit
Brussel’ op onze veiligheidsproblemen. Halle-Vilvoorde heeft een heel eigen
problematiek en die sluit eerder aan bij het arrondissement Leuven dan bij Brussel
(vaak zware dossiers rond criminaliteit). De procureur werkt in de eerste plaats voor
de burgers van Halle-Vilvoorde.



De gouverneur wijst op een studie die aantoont dat het parket van Halle-Vilvoorde
eerder moet vergeleken worden met parketten zoals Dendermonde, Mechelen en
Leuven. Niet alleen qua problematiek maar ook qua bezetting.



De procureur vult aan dat zijn quotum/capaciteit van magistraten op dit moment
nog niet volledig is ingevuld. Zeker in vergelijking capaciteit met andere
arrondissementen.



Ondanks het feit dat parket van Halle-Vilvoorde nog maar over 20 procent van de
beloofde capaciteit beschikt, mogen de resultaten al gezien worden. Dit komt oa
door een streng vervolgbeleid inzake onder andere het niet betalen van minnelijke
schikking bij verkeersboetes, het niet komen opdagen als bijzitter bij verkiezingen,
enz. Het parket pakt ook de mensen aan die zich ambtshalve laten uitschrijven om zo
onder de radar te blijven.



Burgemeester Tim Vandeput geeft aan dat vanuit het federaal parlement ook al
verschillende keren gevraagd is naar een duidelijke werklastmeeting van de
parketten. Voorlopig zonder resultaat.



De procureur geeft wel aan dat het parket van Halle-Vilvoorde weliswaar slechts
‘middelgroot’ is op dit moment. Maar dat dit wel voordelen oplevert qua
wendbaarheid. Een parket als Brussel is dat veel minder.



De procureur en de gouverneur komen tot de conclusie dat voor bepaalde
specialisatie een tussenstructuur tussen de lokale en federale parketten noodzakelijk
is.
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Wat de bouw – en milieumisdrijven betreft zijn er tussenmaatregelen nodig. Nu zijn
er maar twee mogelijkheden: Ofwel is het afbraak/sluiting ofwel gebeurt er niets. Er
is dringend nood aan een protocol om dit soort overtredingen via GAS-boetes aan te
pakken. Op die manier zullen deze overtredingen beter aangepakt kunnen worden.



Voorzitter Luc Wynant sluit deze boeiende discussie af en staat er op om alle
sprekers en deelnemers te bedanken voor inbreng. Ook de gemeente Grimbergen
wordt uitdrukkelijk bedankt voor de logistieke ondersteuning. De conclusies uit deze
vergadering worden meegenomen om in de themawerkgroep Integrale veiligheid en
verstedelijking verder op te volgen. Veiligheid is bij uitstek een thema dat vanuit het
Toekomstforum verder bovengemeentelijk moet aangepakt worden.

7. Varia
1. Op woensdag 24 mei heeft in de gemeente Meise de volgende werkgroep Werk en
Economie plaats. Op de agenda staat oa:
- Overzicht sector Landbouw (Boerenbond en Groene Kring)
- Stand van zaken ‘wijkwerk’ (VVSG)
- Actuele dossiers
2. Tot slot worden alle burgemeesters en leden van de stuurgroep uitgenodigd voor de
lezing over Smart Cities op 8 juni om 17u in Leuven (zie bijlage).

Koen De Reu
Waarnemend Secretaris Toekomstforum

Luc Wynant
Voorzitter Toekomstforum
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