PERSCOMMUNIQUÉ

Inbraakgolf: meerdere arrestaties. Beter voorkomen dan genezen blijft echter essentieel!
In antwoord op een interpellatie tijdens de Gemeenteraad van afgelopen woensdag heeft de
burgemeester enkele elementen van het gevoerde veiligheidsbeleid toegelicht.
We kunnen uiteraard niet ontkennen dat het aantal inbraken in onze gemeente recent is toegenomen,
maar tegelijk moeten we ook het uitstekende werk van de politie erkennen die, sinds januari 2019,
meer de klemtoon legt op preventieve controles binnen de gemeente zowel door lokale patrouilles als
door zonale patrouilles met overtuigende resultaten. Wat betreft de inbraken kunnen we ons, dankzij
de reactiviteit van onze politiemensen, sinds januari verheugen over de arrestatie van een dertigtal
daders. Dankzij de reorganisatie van het uurrooster van het commissariaat beschikken we intussen
over twee lokale patrouilles tot 22.00 uur en middernacht. We streven er echter naar om in de nabije
toekomst een politiepatrouille in te zetten die dag en nacht uitsluitend in Sint-Agatha-Berchem
actief zou zijn.
Los van een efficiënt politieapparaat bestaat de beste manier om de woning tegen inbrekers te
beschermen erin te voorkomen dat daders er toegang toe kunnen verkrijgen. De Gemeente maakt van
de gelegenheid gebruik om eraan te herinneren dat ze premies op het vlak van de beveiliging van
woningen tegen inbraak ter beschikking stelt. Sinds de invoering van die premies konden 285 burgers
hier hun voordeel mee doen. Ter illustratie van het belang van preventie is het goed om te weten dat
meer dan 30% van de inbraakpogingen voor de daders met een sisser afloopt. Aarzel dan ook niet
om contact op te nemen met onze preventieambtenaar op het nummer 02/465 99 15 om hierover
meer te vernemen of voor een afspraak voor een gratis bezoek aan huis voor een diagnose van de
inbraakgevoeligheid van uw woning. In juni gaat de preventiecampagne gericht op de strijd tegen
inbraak van start waarbij meer bepaald aandacht wordt besteed aan de keldergaten en -ramen
waarlangs inbrekers bij voorkeur woningen binnendringen.
We herinneren er tevens aan dat de gemeente is uitgerust met 22 bewakingscamera's die dag en
nacht door de zonale politie worden beheerd. Tegen eind mei worden er bovendien 6 extra camera’s
aan het bestaande arsenaal toegevoegd om de gemeente fijnmazig te kunnen controleren. Daarnaast
zijn er nog de mobiele camera’s die worden ingezet om het sluikstorten te bestrijden.
In dit stadium zetten we op ons grondgebied alle technische en menselijke middelen in die de
gemeente ter beschikking staan, om nog maar te zwijgen van de middelen van de politiezone die in
onze gemeente worden ingezet, zoals de BAB (anti-banditismebrigade), de bikers of nog, de
hondenbrigade. Op die manier willen we het veiligheidsgevoel van al onze burgers naar een hoger
niveau tillen en hen ook de nodige middelen aanreiken om hiertoe te komen.
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