OPEN BRIEF AAN DE VOORZITTER VAN HET VILVOORDS
POLITIECOLLEGE MARC VAN ASCH EN DE KORPSCHEF VAN ViMa
Mijnheer de burgemeester van Vilvoorde, tevens voorzitter van het
politiecollege en mijnheer de korpschef van de politiezone ViMa.
Ik krijg van diverse Vilvoordenaars volgende berichten:

-

In de wijk Broek lopen er ’s nachts vreemde mannen rond die alle wagens controleren
(zouden Oostblokkers zijn?). De mensen zijn er bang en hebben dit reeds meermaals gemeld bij de politie. Ten einde raad gaan ze bij een ex-schepen die er woont aanbellen
om te vragen of dat zij er nog iets kan aan doen bij gebrek aan respons van de Vilvoordse politie.

-

Een aantal weken geleden was er weeral een zware vechtpartij in het park van Faubourg.
Blijkbaar een afrekening tussen 2 bendes. Er zouden nog losliggende stenen liggen die ze
hebben uitgebroken om mekaar te bekogelen. Politie werd verwittigd maar ook hier weinig actie. Ik heb (voorlopig?) hieromtrent ook niks gelezen in een persbericht van de politie.

- Reeds maanden zijn er vreemde activiteiten aan de gang ter hoogte van de site Valentine
aan de Hovenierstraat. Af en aan rijden van vrachtwagens, ook op zondag. Buurtbewoners die een kijkje gaan nemen worden weggejaagd door mannen van vreemde origine die
op het terrein rondlopen met honden? Er zijn verschillende meldingen van overlast ook op
blogs van diverse kranten. Politie weet ervan maar ook hier gebeurt er schijnbaar niks.
- Dan heb je nog het hallucinant verhaal van de controle op het lunchafval, waarbij een
aantal van de ondersteunende politieagenten blijkbaar hun gsm niet eens mee hadden.
Ook geeft de bevoegde schepen toe dat alleen de ongevaarlijke overtreders aangepakt
worden. Men organiseert dan maar ludieke acties waarmee de stedelijke overheid en de
schepen zich compleet belachelijk maken.
- Burgers die melding maken van ernstige feiten worden dan meestal niet geloofd. De nota
van Marc van het Krantenkotje in de Perksestraat is ronduit veelzeggend. De korpschef
noemt Marc volgens hem een paranoia! Ook de krantenwinkel in Houtem kampt met dezelfde problematiek maar ook daar volgt er weinig actie.
-

Enkele dagen geleden was er een massale vechtpartij op de Rooseveltlaan tussen 2 rivaliserende bendes, doch ook daar zou er niet zijn opgetreden. Er was geen melding in het
politiebericht. Er is verder sprake van nachtelijke straatraces op de Rooseveltlaan en
nachtelijke overlast en lawaai aldaar.

-

Van de uitgebreide drugscontrole tijdens het afgelopen Mekitburn festival, waarbij nochtans minstens een persoon werd opgepakt en diverse gecontroleerden hun ‘waar’ moesten
afgeven, vindt men geen spoor in de persberichten.

-

Het politiebericht van 28 september maakt gewag van een arbeidsongeval in de Parkstraat op een werf van de IVMH (Inter Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting). Er
zouden evenwel ook 4 illegale Roemenen zijn aangetroffen en de IVMH zou niet in orde
geweest zijn met haar register van aannemers werkzaam op de werf. Hoe kan het dat
een bedrijf waarvan de stad Vilvoorde de belangrijkste aandeelhouder is illegalen tewerk
stelt? Is dit misschien de reden waarom de politie niet alle feiten weergeeft? Waarom
vermeldt men in eenzelfde persbericht het aantreffen van illegale werknemers in een
privéwoning in Machelen wel en verzwijgt men een zelfde feit bij een pand waarbij de
stad Vilvoorde onrechtstreeks betrokken partij is?

- Uit een document van de politie blijkt dat bvb. in Faubourg het aantal meldingen gedaald
is en de overlast alleen zou te wijten zijn aan de schoolgaande jeugd van de school aan
de Perksestraat en de leerlingen van Horteco. Over de toestand in het Hazeweidepark
geen woord. De politie vergeet te melden dat heel veel mensen zich niet meer tot de
ordediensten richten omdat hun klachten niet ernstig genomen worden en omdat de namen van de klagers om één of andere reden direct bekend zijn bij de onruststokers die
dan de betrokken burgers bedreigen.
- Is er nu ineens een einde gekomen aan de drugsdelicten (dealen en gebruiken) in het
Hazeweidepark en het Rolleveld? Of mag daar ook niet meer over gesproken worden?
- Duidelijk foutief geparkeerde wagens aan de Sint Martinuslaan in Peutie worden niet
geverbaliseerd? Waarom?
Deze opsomming is niet eens volledig.
De onveiligheid en diverse vormen van criminaliteit in vele Vilvoordse wijken worden stilaan
onhoudbaar en vele Vilvoordenaars hebben de indruk dat men laat betijen.
Deze perceptie is ongezond.
Vele Vilvoordenaars vragen zich af wanneer men hiertegen gaat optreden.
Veiligheid is een basisrecht en een kerntaak van een stad.
Men kan zich niet blijven verschuilen achter de inertie van het Brusselse parket en de
splitsing van dit parket zal nog wel eventjes op zich laten wachten.
Hopelijk onderneemt u, mijnheer de burgemeester en mijnheer de korpschef, spoedig de
broodnodige acties. De inwoners van Vilvoorde verdienen het dat er eindelijk kordaat
en efficiënt wordt opgetreden en de politietop daartoe de nodige instructies geeft.
Mijn aanvoelen is dat ook vele politiemensen op het terrein niet liever vragen.
Dan zou u ook volledige en dus correcte persberichten kunnen verspreiden.
Met vriendelijke groeten,

Vilvoorde, 9 oktober 2011
Alain Van Hende
Gemeenteraadslid

Van: Alain Van Hende [mailto:alain.van.hende@telenet.be]
Verzonden: dinsdag 11 oktober 2011 18:30
Aan: 'robby_dierickx@hotmail.com'; 'trochwim@gmail.com'; 'dimitriberlanger@gmail.com';
'redactievlaamsbrabant@radio2.be'; 'nieuws@ringtv.be'; 'jeanpaul.vanderelst@gmail.com'; 'Marc Corbanie';
'merens.koenraad@telenet.be'; 'Robin De Becker'
CC: 'frits.coenen@pzvima.be'; 'VAN ASCH MARC'
Onderwerp: FW:

Besten,
De burgemeester heeft blijkbaar niet de politieke moed om mij zijn antwoord rechtstreeks te bezorgen.
Politiek debatteren met open vizier is er dus niet bij.
Zijn repliek is weer ontstellend zwak en hij speelt weer zuiver op de man. Nergens staat er ook maar één
uitgewerkt concreet voorstel van hoe men de problemen wil aanpakken. Er worden ook geen feiten
weerlegt dunkt mij.
Laat ons duidelijk zijn. De politiemensen op het terrein doen wat ze kunnen en voeren hun opdrachten
uit. Ik val hen zeker niet aan, wel integendeel. Het is juist de korpsleiding die de verkeerde accenten legt,
hetgeen sommigen politiemensen ook volmondig zullen beamen. Vele van die politiemensen zijn
gefrustreerd omdat ze onvoldoende hun taak kunnen vervullen. Mijn actie heeft dus vooral de bedoeling
om de korpsleiding wakker te schudden. Waarom verlaten er immers zovele goede krachten het korps?
Het verzwijgen van vele feiten in persmededelingen is niet de fout van de inspecteurs op het terrein,
maar wel van de korpsleiding die deze berichten al of niet selectief opstelt.
Men verwijt mij extreem negativisme, maar juist daar zet ik mij zwaar tegen af. Ik verwijs u naar ons
programma ter zake op onze webstek www.vilvocraten.be. U treft er zeer gedetailleerde voorstellen op
diverse vlakken van hoe we met de Vilvocraten ook bvb. de veiligheidsproblematiek willen aanpakken.
Dit is een stijlbreuk met het verleden en kan op heel wat positieve respons van de bevolking rekenen.
Blijkbaar is het erop nahouden van een andere mening met aanreiken van constructieve voorstellen in
politiek Vilvoorde een negatieve houding? Begrijpe wie kan?
De korpsleiding met de burgemeester op kop probeert mij al een tijdje te discrediteren met een zwak en
niet gemotiveerd discours, allicht om het eigen falen te verdoezelen.
Ik reik hen nochtans de hand om constructief mee denken aan maatregelen die o.a. de veiligheid in Vilvoorde moeten verbeteren.
De Vilvoordenaars zijn niet langer gediend met een verzuurd en verkrampt discours en willen een bestuur
waar de ruzies moeten stoppen en het algemeen belang voorop staat.
Mvg,
Alain Van Hende
Mobiel 0497 44 79 03

From: MARC.VANASCH@vilvoorde.be
To: robby_dierickx@hotmail.com; debecker_robin@hotmail.com; trochwim@gmail.com; dimitriberlanger@gmail.com; jeanpaul.vanderelst@gmail.com; redactievlaamsbrabant@radio2.be; nieuws@ringtv.be
Subject: FW:
Date: Tue, 11 Oct 2011 13:01:50 +0000
Beste,
Hierbij een eerste reactie op het politiek pamflet (open brief) van de heer Van Hende, in samenspraak met
de korpschef.
Mvg,
Marc Van Asch

Burgemeester Marc VAN ASCH en korpschef Frits COENEN reageren op politiek pamflet
Van Hende
Het pamflet van Van Hende is een samenraapsel van feiten die als enig doel hebben in Vilvoorde een onveiligheidsgevoel te creëren en onrust te zaaien bij de bevolking. De aangehaalde elementen zijn onjuist,
ongenuanceerd en uit hun context gehaald. Het is een belediging voor het politiekorps.
Van Hende mist elk gevoel van positieve ingesteldheid en fundamentele fierheid over zijn stad. In de aanloop naar de verkiezingen bezondigt hij zich aan voortdurend negativisme en slaat wild om zich heen, zowel naar administratie, politie als beleid.
Onrust stoken is gemakkelijk, problemen aanpakken en oplossen is iets anders.
De aanvallen op het politiekorps zijn een slag in het gezicht van onze agenten die zich dagelijks inzetten
op het terrein ten bate van elke Vilvoordenaar.
Zelfs al wordt bv. eenvoudige inbraak vandaag weinig of niet vervolgd, toch blijft elke politieagent in Vilvoorde zich inspannen om misdrijven op te sporen en misdadigers effectief op te pakken.
Zij verdienen dan ook respect i.p.v. wilde aanvallen op het politiekorps die getuigen van een totaal gebrek
aan verantwoordelijkheidszin.
Het is juist dat er - zoals in alle steden en gemeenten - inbraken gepleegd worden, er huiselijk geweld is, en
er ook af en toe jongeren probleemgedrag vertonen. In de mate de politie hiertegen kan optreden wordt dit
ook gedaan. Beweren als zou Vilvoorde onveilig zijn is evenwel met de haren getrokken.
De veiligheidsbarometer van de regio toont aan dat Vilvoorde niet beter of slechter scoort dan andere gemeenten.
Wel hebben wij door efficiënte inzet de jongste jaren meermaals successen geboekt, inbrekers gevat en
drugbendes opgerold. Er is veel meer blauw op straat dan vroeger, we hebben op cruciale punten camera’s
geplaatst en er worden constant acties gevoerd zowel lokaal als ism de federale politie.
Gelukkig zijn er mensen die zich geschandaliseerd voelen door de uitlatingen van Van Hende, en die er
niet mee gediend zijn dat deze hun wijk of straat als probleemgebied wil afschilderen.
Het amalgaam van feiten aangehaald door Van Hende zal kortelings besproken worden in het politiecollege
en een gepast antwoord krijgen. In naam van diegenen die het goed menen met Vilvoorde en zich positief
willen blijven inzetten voor hun stad willen wij ons echter nu reeds afzetten tegen het negativisme van dhr
Van Hende, die niets anders doet dan overal klacht neerleggen en wild om zich heen slaan, ook naar mensen die op het terrein alle dagen de verantwoordelijkheid hebben – en ook opnemen – voor de veiligheid
van onze burgers.
Marc VAN ASCH
Burgemeester Stad Vilvoorde

Frits COENEN
Korpschef politiezone VIMA

