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PERSCOMMUNIQUÉ  

Winterpret 2013: BRAVVO en de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene waken 
over u. 

 
Brussel, dinsdag 10 december 2013 – Om Winterpret voor iedereen aangenaam te laten 
verlopen, lanceert de stad Brussel een preventieplan, samen met haar preventiedienst 
BRAVVO en de politiezone, om toe te zien op het goede verloop van de feestelijkheden.  
 
Nog dit jaar zullen gemeenschapswachten en diefstalpreventieadviseurs van de politie en 
BRAVVO samenwerken in een campagne rond de preventie van gauwdiefstallen en 
voertuigdiefstallen. De feestelijkheden van de eindejaarsperiode trekken jammer genoeg ook 
gelegenheidsdieven aan en het publiek lijkt minder waakzaam te zijn. Om gauwdieven te snel af te 
zijn, zullen de preventiemedewerkers tussen de chalets rondlopen om het publiek en de 
handelaars gerust te stellen en om hen te wijzen op de juiste houdingen die moeten worden 
aangenomen om de feestelijkheden vrolijk en gezellig te houden.  
 
Voor deze gezamenlijke campagne worden dit jaar nieuwe middelen ingezet, zoals de 
verspreiding van een drietalige audioboodschap, een affiche met tips en een specifieke 
sensibilisering van de handelaars.  
 
Meertalige preventieflyers zijn beschikbaar en worden verdeeld op verschillende strategische 
plaatsen, er worden affiches opgehangen in de buurt van plaatsen waar zakkenrollers kunnen 
toeslaan. Alle handelaars krijgen een brief waarin ze worden aangemoedigd om waakzaam te zijn 
en om hun klanten te waarschuwen, naast een sticker van de Safe in the City-campagne van 
BRAVVO. De gemeenschapswachten (van 9 tot 22 uur) en de politie (van openings- tot 
sluitingstijd) patrouilleren op het hele terrein om voorbijgangers te informeren en hen gerust te 
stellen.  
 
In hotels, cafés en restaurants op en rond de kerstmarkt zullen folders liggen met verschillende 
tips om het feest veilig te beleven. Laat geen gsm in de wagen liggen, controleer of de portieren 
van de wagen gesloten zijn, betaal indien mogelijk met kaart: allemaal doeltreffende handelingen 
om met een gerust gemoed van de attracties en winkeltjes te genieten. Zowel in de stad als 
daarbuiten kunnen verschillende kleine handelingen ervoor zorgen dat men in alle veiligheid van 
de feesten geniet. Ontdek alle campagnedragers op safeinthecity.be. 
 
“Winterpret mag niet worden verstoord door onbeleefdheid, gauwdieven of andere kleine overtredingen. Onze 
preventieteams, de gemeenschapswachten van de vzw BRAVVO, onze politieagenten en onze 
diefstalpreventieadviseurs zullen aanwezig zijn om de bezoekers te helpen en bij te staan met tips om er een zo 
mooi mogelijk feest van te maken”, aldus Freddy THIELEMANS, burgemeester van de stad Brussel, 
voorzitter van BRAVVO, de preventiedienst van de stad Brussel, en verantwoordelijke voor de 
politiezone Brussel Hoofdstad. “Onze informatiecampagnes en de gezamenlijke aanwezigheid van 
BRAVVO en de politie zijn een pluspunt voor de stad omdat deze diensten elkaar aanvullen", gaat hij verder, 
“Help ons om over u te waken!”. 
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