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Interpellatie
28 Maart 2011

Geachte mevrouw de voorzitter,
Mag ik u beleefd verzoeken onderstaande interpellatie aan de agenda van
de G. raad van maandag 28 maart 2011 te willen toevoegen ?

Inbraakplaag Koningshooikt
1.
Context:
Onveiligheid en onveiligheidsgevoel roepen bij ons allen de meest basale
gevoelenst op, zeker wanneer deze voorkomen in combinatie met onmacht
en onrechtvaardigheid.

Onze stad kan zoveel beter

U weet allen dat ik niet in Koningshooikt woon, dus de info die ik hier aanreik
is gebaseerd op meldingen van de inwoners van de wijken zelf. Heel wat
info heb ik niet kunnen nacheken ik vraag dan ook uw begrip mochten de
feiten niet juist zijn.
Verschillende inwoners van Koningshooikt melden inbrakenplaag in hun
buurt. Het gaat vooral over de wijk rond Fruithoflaan en Roggelaan. De
incidenten gebeuren telkens tussen 18:30 en middernacht.
Hun onmacht: de inwoners hebben het gevoel geen vat te hebben op de
politiecontroles, zij weten niet wat ze zelf nog meer kunnen doen buiten
inbraakbeveiliging. Gezien het tijdstip van de feiten, vrezen de bewoners
natuurlijk vooral voor mogelijke confrontatie van hun kinderen met deze
inbreker(s). Inbraakbeveiliging op zicht blijkt niet voldoende te zijn.
Hun gevoel van onrechtvaardigheid: de inwoners hebben het gevoel niet
dezelfde controle densiteit te krijgen als de wijken in Lier. De laatste prikactie
in Koningshooikt zou dateren van eind 2009, begin 2010.
2.

3.

Vragen:
a. Wat zijn de geregistreerde inbraakmeldingen in de afgelopen 3 jaar
voor Koningshooikt.
b. Staven de cijfers het gevoel van de inwoners dat er weinig
prikacties door de LPL gebeuren ?
c. Er zou een specifieke wagen (details bij LPL) gespot zijn die
verdacht werd door de inwoners: is hier een resultaat uit gekomen ?
Structurele oplossing:

Is er een mogelijkeheid om dit probleem structureel op te lossen ?
a. Wat kunnen de inwoners zelf doen buiten inbrakabeveiliging ?
Zowel preventieve acties als op het moment dat ze een incident
opmerken ?
b. Hotline / contactpunt: Onder het motto “ De Politie uw vriend”:
vrienden kan je bellen in nood, en een echte vriend reageert dan
ook wel. Kan het onthaal van de Politie Lier hier een rol in spelen om
snelle interventies in te zetten bij signallement ?
c. Is een eventuele trendanalyse met camera’s een optie ? hoeveel
camera’s staan er in Koningshooikt ?
www.lierleeft.be
www.taspinar.be

Met de meeste hoogachting,
Öztürk TASPINAR
Fractieleider Lier Leeft

