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Geef Brusselse politie versneld de mogelijkheid om
een eigen aanwervingsbeleid te voeren
Eén op tien politieagenten in de zone Brussel Hoofdstad/Elsene woont er ook. Dat is te weinig. Een
echte nabijheidspolitie die de vinger aan de pols houdt in de wijken moet meer mensen uit Brussel
in zijn korps hebben. Daarom pleit Bianca Debaets ervoor om versneld werk te maken van een eigen
aanwervingsbeleid voor de Brusselse politie. Daarnaast moeten we het vertrouwen van jongeren in
de politie herstellen na het ontoelaatbaar geweld op de politie afgelopen week. Dat kan door sterker
in te zetten op initiatieven zoals het schooladoptieplan - waarbij wijkagenten enkele keren per jaar
lesgeven op de scholen. Tot slot kan ook de invoering van wijkmariniers als schakel tussen de staat
en de straat de veiligheidssituatie in moeilijke Brusselse wijken verbeteren.

Brussels aanwervingsbeleid
Een politiekorps weerspiegelt idealiter de samenleving waarvan het ten dienste staat. In de zone
Brussel Hoofdstad/Elsene woont slechts 10% van de politiemensen in de zone. Om dat beperkte
aandeel op te krikken moet Brussel net als Antwerpen zelf de werving en selectie kunnen doen van de
rekruten aan de politieschool. Brussel kan daartoe een uitzondering verkrijgen op de nationaal
geldende regels.
Deze Brusselse werving en selectie moet gebeuren in samenspraak met de Brusselse politiezones maar
dient gecoördineerd te worden door de Brusselse minister-president en de gewestelijke school voor
veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. Op die manier kan gericht gewerkt worden aan het
aantrekken van Brusselaars bij de politie. Gezien de grote diversiteit onder de Brusselaars zal deze
maatregel ook leiden tot een grotere diversiteit bij de politiediensten zelf.

Schooladoptieplan
De politie wordt in sommige wijken van Brussel erg negatief bekeken. Het geweld tegenover
politieagenten van afgelopen week was daar een trieste illustratie van. We moeten een streng lik-opstuk beleid voeren tegen wie zich misdraagt tegenover de politie. Aan de andere kant moeten we ook
werken aan het herstellen van de vertrouwensband tussen politie en buurtbewoners. Dat kan door
sterker in te zetten op de bestaande schooladoptieplannen waarbij de wijkagenten op regelmatige
basis naar de scholen trekken om er les te geven over de werking van de politie. Laat ons dat plan
uitbreiden zodat ook de middelbare scholen betrokken worden. Jongeren moeten weten dat ze bij de
politie terechtkunnen met vragen en problemen. Het zal op termijn het imago van de Brusselse politie
bij de jeugd verbeteren en nieuw Brussels talent aantrekken.

Stadsmarinier

Een stadsmarinier werkt in een welbepaalde wijk en zou rechtstreeks onder de minister-president
ressorteren. In Nederland hebben de stadsmariniers hun nut voor de lokale veiligheid reeds bewezen.
Stadsmariniers stellen problemen vast die zorgen voor een onveiligheidsgevoel. Dat kan gaan van
sluikstorten, slechte verlichting tot verdachte bewegingen of plekken waar jongeren voorbijgangers
lastig vallen. Ze gaan waar mogelijk in gesprek met de betrokkenen en schakelen dan snel naar de best
geplaatste stadsdienst of politie. Zo worden de problemen snel en daadkrachtig opgelost.
Een stadsmarinier kan ook buurtvergaderingen organiseren waar burgers en politie met elkaar in
dialoog kunnen gaan over lokale bezorgdheden inzake veiligheid. De wijkmarinier zorgt voor opvolging
en voor communicatie over de conclusies van zo’n buurtvergadering.
Bianca Debaets pleit ervoor om de invoering van stadsmariniers te onderzoeken in Brussel.
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