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Voorwoord

De Zoerselaar moet zoals elke burger om de 6 jaar naar het stemhokje om zijn 
stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar vanaf 2024 
is dit geen plicht meer maar een recht. De wetgever besliste namelijk dat de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de eerste zullen zijn waarbij stemrecht 
geldt en niet langer stemplicht. Waar de Zoerselse politiek dus vroeger, op zijn 
minst om de 6 jaar, de stem van (bijna) elke stemgerechtigde Zoerselaar hoor-
de, zal dat dus vanaf 2024 niet langer het geval zijn.

Meer dan ooit tevoren is het dus van het grootste belang dat burgers ‘het belang 
van hun stem’ inzien. Met onze inhoudelijke studiedagen willen we jullie aan-
tonen dat er wel degelijk belangrijke keuzes te maken zijn op lokaal vlak. Een 
ander beleid gestoeld op daadkracht is wel degelijk mogelijk, tenminste als de 
Zoerselaar ons hiervoor een mandaat geeft.

Deze tweede studiedag gaat over veiligheid. Ontegensprekelijk een erg be-
langrijk thema, ook in Zoersel. Het is ook een erg breed thema, denk maar 
aan verkeersveiligheid, woninginbraken, drugsmisbruik, cybercriminaliteit, etc. 
Zoals bij onze vorige studiedag hebben we een bevraging gedaan onder de 
Zoerselse bevolking over het thema veiligheid. Deze bevraging was één van de 
hoekstenen van deze inhoudelijke brochure. Een brochure die uitmondt in een 
aantal concrete actiepunten en die een stevige basis zal vormen, samen met de 
andere studiedagen, voor het verkiezingsprogramma in 2024.

Niettegenstaande de Zoerselaar een relatief veilig gevoel heeft in Zoersel zijn 
er toch enkele duidelijke bezorgdheden: hangjongeren op de speelpleinen, 
overlast op buslijnen, drugsproblematiek, verkeersonveiligheid door het te hard 
rijden, het niet handhaven van het GAS-reglement en een enorme verhoging 
van cybercriminaliteit zijn enkele voorbeelden.

We moeten er niet � auw over doen. De grootstedelijke problematiek beginnen 
we echt te voelen in Zoersel. Onze ligging tussen Turnhout en Antwerpen zorgt 
ervoor dat we echt op onze hoede moeten zijn. 

Een doeltreffend veiligheidsbeleid start vooral met de wil om stevig te handha-
ven. Het heeft geen enkele zin om eindeloze reglementen en wetten op te stellen 
als de beleidsmakers keer op keer een oogje dichtknijpen. 

Dat is wat u van ons, het Vlaams Belang, mag verwachten. 

Ik wens u ondertussen veel leesplezier.

In het Zoersels belang …

Wouter Bollansée
Voorzitter Vlaams Belang Zoersel
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Algemene situatieschets

Zoersel is een mooie en relatief veilige gemeente. De algemene bevragingen laten een betrek-
kelijk gunstig beeld zien over hoe de Zoerselaar de veiligheid van onze gemeente ervaart. 

Onze eigen enquête geeft een gemiddeld cijfer van zeven op tien als het op algemeen vei-
ligheidsgevoel aankomt. Niet laag, maar dit kan en moet zeker beter! Bovendien moeten 
we ons ook bewust zijn van enkele (nieuwe) uitdagingen.

De algemene cijfers, zowel uit onze 
bevraging maar ook uit cijfers die we 
terugvinden in jaarverslagen van de politie, 
zeggen niet altijd alles. Onder andere 
Facebook staat dagelijks vol van berichten 
over � etsdiefstallen, te donkere straten, 
onveilige � etssituaties, … Op het eerste 
gezicht soms ‘kleinere’ bezorgdheden 
van de Zoerselaar maar wel heel tastbaar 
en ingrijpend voor diezelfde Zoerselaar. 
Ondanks de vele uitingen van beginnende 
veiligheids-frustraties van de Zoerselaar zien 
we al te vaak dat er op het terrein maar 
weinig concreet wordt ingegrepen. Het hoeft 

geen betoog dat veiligheid een zeer ruim begrip is. Veel veiligheidsbezorgdheden gaan 
hand in hand met mobiliteitsproblemen. Zo zien we dat overdreven snelheid iets is waar 
iedere Zoerselaar mee in contact komt. Dit blijkt ook uit de cijfers die we konden inkijken 
in het politieverslag. Bij onverwachte snelheidscontroles blijkt in onze politiezone immers 
14% van de gecontroleerde burgers in overtreding te zijn. Daar waar trajectcontroles zijn 
ingevoerd zien we dit cijfer drastisch dalen tot 0,15%. 

Dat er heel wat uitdagingen zijn bewijzen 
enkele concrete feiten. Tijdens buscontroles 
in onze politiezone, in april 2021, werden 
verboden wapens en drugs aangetroffen en 
was het aantal zwartrijders extreem hoog. 
Maar ook een nieuwe drugtendens zoals ‘Sloth 
Juice’ stak in onze gemeente de kop op. Het 
laatste jaarrapport van de politiezone toont 
ook aan dat er zich een enorm probleem stelt 
rond cybercriminaliteit.

Wat onze partij betreft is het garanderen van de 
veiligheid van elke burger de belangrijkste taak 
van de overheid, in het bijzonder dus ook van 
het lokale gemeentebestuur. Het hoeft dus niet te verbazen dat we het zeer aangewezen 
vinden dat er structurele budgetten worden vrijgemaakt voor middelen om deze taak te 
volbrengen. Maar middelen, apparatuur en mankracht is maar een deel van het verhaal. Een 
doordacht beleid waarbij strenge handhaving hand in hand gaat met slimme reglementen 
is zeker even belangrijk. Het heeft namelijk geen zin om heel veel euro’s te besteden aan 
veel ondersteuning als de politieke wil ontbreekt om een kordaat veiligheidsbeleid te voeren.
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Laat dat net ons centraal speerpunt en dus de algemene boodschap zijn van deze brochure: 
we hebben ongetwijfeld gemotiveerde politiemensen, er zijn ruime budgetten voorzien 
voor de handhaving van onze veiligheid maar in de praktijk ontbreekt vaak de moed om 
politieke keuzes te maken. Het huidige GAS-reglement is hier het perfect symbooldossier 
van. Tientallen pagina’s van niet-concrete en soms vaak absurde regels die dan uiteindelijk 
toch niet gehandhaafd worden. Veel politiek “bla bla” maar dus weinig politioneel “boem 
boem”. En dat is echt niet de schuld van de lokale politie-inspecteur. 

Het overgrote merendeel van de Zoerselse GAS-boetes zijn boetes opgelegd voor het niet 
leggen van de blauwe parkeerschijf. In onze ogen een echte pest-boete. Dit kan toch niet de 
focus zijn van ons politiekorps? Dit is niet meer of niet minder dan een rondje burger-pesten 
om de begroting wat op te smukken. Dit soort van concrete scheeftrekkingen in het beleid 
moet verdwijnen en de Vlaams Belang- actiepunten zullen hiervoor de weg tonen.
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Intermezzo 

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid in onze gemeente?

De burgemeester is eindverantwoordelijke voor de veiligheid en het verzorgen van de 
openbare orde in onze gemeente. De lokale politie staat in voor het uitvoeren van de 
handhaving in de gemeente. Onze gemeente maakt deel uit van de politiezone ‘Voorkem-
pen’, samen met de gemeentes Brecht, Malle en Schilde. De korpschef heeft de dagelijkse 
leiding over het politiekorps en staat in voor uitvoering van het lokaal politiebeleid. De 
korpschef rapporteert aan het politiecollege, bestaande uit de burgemeesters van de be-
trokken gemeenten. De bevoegdheden van de gemeenteraad die betrekking hebben op 
de organisatie en het beheer van het politiekorps zijn neergelegd bij de politieraad. De 
gemeenteraden vaardigen hun leden af naar de politieraad. Dit zorgt er dus voor dat de 
gemeenteraad niet meer rechtstreeks vat heeft op het gevoerde veiligheidsbeleid.
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Enkele resultaten uit onze veiligheidsbevraging 

Onderstaande bevraging werd door Vlaams Belang Zoersel gelanceerd in aanloop van 
de studiedag ‘veiligheid’. Aan deze speci� eke bevraging deden 128 Zoerselaars mee. 
Op basis van deze bevraging en op basis van verschillende gesprekken met enkele gewe-
zen politie-inspecteurs geven we u ook onze conclusie.

Conclusie Vlaams Belang Zoersel:

Ons aanvoelen was voorafgaand al dat de wijkagent te weinig gekend was bij de Zoerselaar. 
Maar dat 67% zijn wijkagent eigenlijk niet kent, vinden we verontrustend. Net omdat voor 
Vlaams Belang de rol van de wijkagent primordiaal is om van een goede lokale veiligheids-
aanpak te kunnen spreken. Voor onze partij is de wijkagent de bouwsteen van de veiligheid in 
de Zoerselse wijken. Hij/zij zou als eerste beginnende problemen moeten kunnen vaststellen 
en vernemen. Dit gebeurt idealiter door een zeer nauw contact te hebben met de wijkbewo-
ners. Zo vormen ze samen een tandem ons snel te kunnen ingrijpen nog voor er grote pro-
blemen ontstaan. Dit principe werkt natuurlijk pas optimaal wanneer de burger dus een nabij 
contact heeft met zijn wijkagent. 

Helemaal niet, nooit gezien.

Ooit al wel eens gezien maar ik 
zou hem/haar niet herkennen 
zonder uniform.

35.94%

25.00%

7.81%
ik ken/herken de wijkagent.

ik heb geregeld een goed contact 
met de wijkagent.

KENT U UW WIJKAGENT?

31.25%
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Conclusie Vlaams Belang Zoersel:

De Zoerselaar kijkt uit naar een nauw contact met zijn/haar wijkagent. 57% van de Zoer-
selaars ziet een zeer actieve rol weggelegd voor de wijkagent. Dit sluit volledig aan bij 
ons standpunt dat we al jaren uitdragen. Namelijk dat de wijkagent veel meer aanwezig 
in het straatbeeld moet zijn. Dat bijna 30% aangeeft de rol van de wijkagent niet te ken-
nen zou echt tot nadenken moeten stemmen. Wanneer onze partij in 2024 deel mag uit-
maken van een bestuursmeerderheid zal de opwaardering van de wijkagent één van onze 
eerste prioriteiten zijn. De Zoerselaar moet zijn/haar wijkagent kennen en de wijkagent 
moet de tijd en middelen krijgen om zijn wijkbewoners te kennen.

De wijkagent moet dagelijks 
voldoende zichtbaar zijn in de wijk
De wijkagent moet regelmatig 
de mensen actief aanspreken om 
aldus het reilen en zeilen van de 
wijk beter te leren kennen.

29.13%

11.81%

1.57%
De rol van de wijkagent is mij 
volledig onbekend.
Geen suggesties: alles is goed 
zoals het is.

44.09%

13.39%

HOE ZIET U DE ROL VAN DE WIJKAGENT?

Andere mening
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Ja, en ik deed hiervan ook al 
melding aan de politie.
Ja, maar ik deed hiervan nog 
nooit melding bij de politie.

48.82%
Neen.

40.16%

11.81%

KENT U OVERLASTPLAATSEN IN ZOERSEL WAAR DRUGSDELICTEN, 
VANDALISME, SLUIKSTORT, ... PLAATSVINDEN ?

Conclusie Vlaams Belang Zoersel:

Pakweg de helft van de Zoerselaars die antwoord gaven, kent overlastplaatsen. Maar 
4 op de 5 van deze mensen deed hiervan nooit melding bij de politie. Dit betekent dat 
een 50-tal mensen (40% op de 128) weet heeft van overlastproblematiek maar hiermee 
niet naar de politie stapte. Een ‘schat aan informatie’ die nu spijtig genoeg gemist wordt 
door de politie. Want geen melding is vaak geen onderzoek en dus vaak geen oplossing. 
De oplossing die wij zien is de actieve en nauwe band met de wijkagent. Wanneer de 
wijkagent de tijd en middelen zou krijgen om elke burger één keer per jaar actief aan te 
spreken, zijn we ervan overtuigd dat 90% van deze kleine en grote overlastproblemen wel 
aan het licht zou komen. Uiteraard zijn we ook blij dat 48% geen overlastplaatsen kent en 
dus waarschijnlijk geen overlast ervaart.

Ja, en ik ben er bij aangesloten.

Ja, maar ik ben er niet bij 
aangesloten.

12.50%

5.47%
Neen, maar ik zou er wel meer 
over willen weten.
Neen, en ik heb er ook geen 
enkele interesse in.

35.16%

48.44%

KENT U HET BIN (BUURT-INFORMATIE-NETWERK)-PRINCIPE?

Conclusie Vlaams Belang Zoersel:

Goed begonnen is half gewonnen. De helft van onze bevraagden is aangesloten en nog 
eens 35% kent het principe van de BIN. Samen met de 12,5% die er nog niet heeft van 
gehoord maar er wel meer over wil weten, is dit de doelgroep die we moeten gaan acti-
veren. Elke BIN-zone heeft een verantwoordelijke. Samen met de wijkagent moet hij/zij 
trachten de bewoners te activeren om zich aan te sluiten. De gemeente kan hier perfect 
een ondersteunende rol in spelen. Buurtbabbels maar ook een speciaal georganiseerde 
BIN-kennismakings-borrel zou een perfecte gelegenheid kunnen zijn om de wijk samen te 
brengen rond het thema veiligheid. We zijn er ook van overtuigd dat een nauwe band met 
de wijkagent veel mensen kan overtuigen zich aan te sluiten bij het BIN-principe.
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Tien concrete voorstellen van Vlaams Belang 
Zoersel over Veiligheid

1. ACTUALISERING EN HANDHAVING VAN HET GAS-REGLEMENT.

Het huidige GAS-reglement staat vol met onduidelijke en niet concrete maatregelen. Tek-
sten zijn vaak zo vaag dat ze onmogelijk te handhaven zijn en aan de andere kant staan 
er verschillende zaken in waarvan we ons  moeten afvragen of dit nu prioriteit moet zijn. 
We zien dan ook in de handhavingscijfers dat het niet leggen van de parkeerschijf het 
merendeel van de GAS-boetes is. Dit vindt onze partij absurd. Daarom doen we de belofte 
als we in 2024 deel mogen uitmaken van de bestuursmeerderheid we het GAS-reglement 
zullen concretiseren en vooral handhaven. 

2. DE ROL VAN DE WIJKAGENT MOET WORDEN OPGEWAARDEERD.

De wijkagent moet terug actief in de wijk aanwezig kunnen zijn. Elke bewoner moet min-
stens één keer per jaar zijn wijkagent gesproken kunnen hebben. De administratieve rol 
van de wijkagent moet tot een absoluut minimum beperkt worden waardoor er tijd vrijkomt 
om beginnende overlast direct te detecteren en aan te pakken. 

3. BETERE VERLICHTING IN DE STRATEN ’S NACHTS.

Al heel lang wordt er gesproken over een nieuw lichtplan in combinatie met verledding 
maar nog steeds is er niets van te merken.

4. TRAJECTCONTROLES MOETEN MAXIMAAL WORDEN UITGEBREID.

Cijfers bewijzen dat waar trajectcontrole verschijnt, snelheidsovertredingen quasi verdwij-
nen. In vergelijking met paaltjes, drempels, bloembakken, asverschuivingen, … heeft tra-
jectcontrole bovendien het voordeel dat het de doorstroming niet bemoeilijkt. Hoe meer 
obstakels, hoe meer onverwachte verkeerssituaties we net merken. Bovendien is het conti-
nu remmen voor en optrekken na die obstakels enorm schadelijk voor het milieu.

5. ONDERZOEK NAAR EIGEN ‘CYBERTEAM’ BINNEN DE 
POLITIEZONE VOORKEMPEN.

Momenteel dient onze politiezone enkel als een soort van administratief orgaan als het 
aankomt op de bestrijding van cybercriminaliteit. De daadkracht hangt dan af van het 
parket en een federale dienst cybercriminaliteit. Het hoeft geen betoog dat ‘kleinere’ mis-
drijven (wanneer dezelfde federale diensten bezig zijn met bv. het Sky-dossier) die vaak 
een enorme impact hebben op het individu, dan niet echt worden onderzocht. Aangezien 
de gemeente geen zeggenschap heeft over deze federale diensten, laat staan over het 
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parket, moeten we bekijken of we (al dan niet met een naburige politiezone) een eigen 
cyberteam kunnen oprichten. Het hoeft geen betoog dat deze vorm van criminaliteit in de 
toekomst niet zal afnemen.

6. VERDER EN VERSNELD INZETTEN OP MODERNE TECHNIEKEN:
HIERBIJ DENKEN WE AAN ONDER ANDERE BODYCAMS EN DRONES.

7. GROTE MAANDELIJKSE ‘VEILIGHEIDS-ACTIES’ OP DE BUSLIJN
ANTWERPEN-TURNHOUT.

Elke maand dient er een stevige ‘opkuisactie’ gevoerd te worden op de bussen van De 
Lijn die dagelijks het traject Turnhout-Antwerpen en omgekeerd aandoen. Deze controles 
moeten zich richten op drugs- en wapenbezit, zwartrijders, oppakken van illegalen, … 

8. BIN-WERKING EXTRA ONDER DE AANDACHT BRENGEN.

De wijkagent en de BIN-verantwoordelijke moeten extra middelen krijgen om het BIN-prin-
cipe kenbaar te maken aan de wijk. We denken hierbij aan huisbezoeken of laagdrem-
pelige BIN-borrels. Een preventief luik rond woninginbraken moet de eerste focus zijn van 
elk BIN-netwerk.

9. ELK DRUGSMISDRIJF MOET GEVERBALISEERD EN AANGEPAKT
WORDEN.

We pleiten er in het bijzonder voor om tijdens (jeugd)evenementen uitvoerige underco-
ver-operaties op te zetten om drugsproblematiek direct op te merken.  

10. EXTRA INVESTERING IN CAMERABEWAKING.

Onze Vlaams Belang Zoersel afdeling pleit al jaren voor het aanschaffen van een mobiele 
camera om te kunnen inzetten op overlastplaatsen. Ondertussen werd er één aangekocht 
maar naar onze mening dient dit aantal snel opgetrokken te worden naar 3 stuks. Deze 
zouden dan gebruikt kunnen worden op ‘hot spots‘ van � etsdiefstallen. Op vaste over-
lastplaatsen zoals het skatepark te Sint-Antonius dient een vaste camera geïnstalleerd te 
worden.

Werkten mee aan deze studiedag:

Wouter Bollansée

Prof. Tom Van Woensel

Jos van Dongen

Fanny Schenkels




