Van: Alain Van Hende [mailto:alain.van.hende@telenet.be]
Verzonden: vrijdag 11 november 2011 11:58
Aan: Belga (luc.vanheerentals@telenet.be); De Standaard (regionieuws@standaard.be); De Streekkrant
(redactie.leuven@roularta.be); Dimitri Berlanger; radio2 (redactievlaamsbrabant@radio2.be); ring TV
(nieuws@ringtv.be); trochwim@gmail.com; 'Marc Corbanie'; 'merens.koenraad@telenet.be'; 'annelies.baeten@yahoo.com'; 'axel.florijn@nieuwsblad.be'; 'Robin De Becker'; 'dieterdebeus@gmail.com'; 'guy.tegenbos@standaard.be'; 'robby_dierickx@hotmail.com'
Onderwerp: FW: Persbericht : Lokale veiligheidsbevraging 2011 politiezone Vilvoorde-Machelen

Beste persmensen,

We hebben kennis genomen van onderstaand persbericht vanwege de korpschef van de
politiezone ViMa.
Men gaat dus nogmaals de burgers bevragen. Daar is in principe niks mis mee.
We kunnen echter alleen maar vaststellen dat er in het verleden amper werd ingespeeld
op de verzuchtingen en meldingen van vele burgers met de betrekking op de onveiligheid
in hun respectievelijke wijken. Het gebrek aan gevolg dat ViMa en de voorzitter van de
politiezone bij voorbeeld wilden geven aan de klachten, opmerkingen en aanwijzingen
van het wijkcomité Faubourg, is veelbetekenend.
Men wil in functie van het resultaat van deze nieuwe bevraging bij ongeveer 3.000
inwoners van Vilvoorde en Machelen een nieuw veiligheidsplan uitwerken voor de periode 2013-2016.
Blijkbaar is men bij ViMa dus niet van plan om rekening te houden met het oordeel van
gans de bevolking, zijnde alle kiezers op 14 oktober 2012. Deze kiezers zullen immers
zowel in Vilvoorde als in Machelen op die dag aanduiden wie het beleid moet gaan uitstippelen vanaf 1 januari 2013. Het opmaken van een nieuw veiligheidsplan vóór die
datum is dan ook democratisch misplaatst.
Het getuigt bovendien van een voorbarig optimisme van de korpschef van de politiezone
dat de huidige coalitie haar desastreus beleid zal kunnen verder zetten.
Het staat iedereen vrij om zijn dromen voor werkelijkheid te nemen maar het past niet dat
een korpschef van een politiezone in zijn beleidsdocument van zulke partijdigheid
getuigt.

Met dank voor uw belangstelling,
Alain Van Hende
Gemeenteraadslid
Vilvocraten
0497 44 79 03
Evelien Jacobs
Gemeenteraadslid
Politieraadslid
Vilvocraten
0472 76 64 19

Van: Frits Coenen [mailto:Frits.Coenen@pzvima.be]
Verzonden: donderdag 10 november 2011 16:30
Onderwerp: Persbericht : Lokale veiligheidsbevraging 2011 politiezone Vilvoorde-Machelen

Geachte mevrouw, mijnheer,
Blijkbaar hebben een aantal bestemmelingen geen bijlage ontvangen of kunnen ze de bijlage niet openen.
Voor alle zekerheid stuur ik u daarom hieronder de tekst van de mededeling in MS Word.
Vriendelijke groeten,
Frits Coenen

Persbericht : Lokale veiligheidsbevraging 2011
De politiezone Vilvoorde-Machelen is volop bezig met de voorbereidingen omtrent de opmaak van een nieuw beleidsplan, nl. het zonaal veiligheidsplan 2013-2016. In dit plan worden enkele prioriteiten vastgelegd voor de volgende vier
jaar. Dit gebeurt niet zo maar, er worden verschillende bronnen geraadpleegd en er wordt gepeild naar de verwachtingen van partners en bevolking.
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de noden van de bevolking in Vilvoorde en Machelen is de politiezone
gestart met een bevolkingsbevraging: de lokale veiligheidsbevraging 2011. De bedoeling is om in beide gemeenten
een beeld te krijgen van wat er heerst bij de bevolking omtrent enkele veiligheidsthema’s.
Concreet gaat het om vragen zoals: welke fenomenen moeten prioritair aangepakt worden? Is de bevolking tevreden
over de dienstverlening van de politiezone? Hoe onveilig voelt de bevolking zich? Het spreekt voor zich dat de resultaten van deze enquête volledig anoniem verwerkt zullen worden. De verwerking gebeurt bovendien buiten de politiezone.
De enquêtes worden eerstdaags met de post verzonden naar een steekproef van ongeveer 3 000 inwoners van de politiezone.
De geadresseerden kunnen kiezen om de enquête in te vullen via het internet of via het enquêteformulier. De lokale
politie dringt erop aan om deze enquête in te vullen, zodat de PZ VIMA in de toekomst nog beter kan inspelen op de
verwachtingen van de inwoners. Veiligheid is immers een zorg van iedereen… ook de bevolking is voor de politie een
belangrijke partner.
Hoofdcommissaris Frits Coenen
Korpschef lokale politie Vilvoorde-Machelen Zennelaan 76
1800 Vilvoorde
Tel.
02 255 72 00
Fax
02 255 72 35
E-mail
frits.coenen@pzvima.be
website www.politie.vima.be

