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« Hypnos », een operatie om geluidshinder te bestrijden
Brussel, 12 juni 2015 – Tot op het einde van de maand september leidt de Stad Brussel de operatie
« Hypnos » in samenwerking met de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Deze actie is gericht op
het bestrijden van geluidshinder in de buurten van het centrum, waar we een grote concentratie aan
uitgaansgelegenheden aantreffen. Bij het lanceren van de operatie in de zomer van 2014 werden 65
PV’s opgesteld.
Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel wijst op het volgende: « met de komst van het mooie
weer moet er een evenwicht worden gezocht tussen enerzijds de overlast veroorzaakt door het stijgend
terras‐ en barbezoek en anderzijds de openbare rust en het welzijn van de bewoners. De uitbreiding van
de voetgangerszone en de aanpassing van het stadscentrum hebben de ambitie om aan de Brusselaars
een nieuw kader te bieden voor het stadsleven, dat gezelliger en rustiger moet worden. Daarom is het zo
belangrijk om deze problemen aan te pakken ».
Natuurlijk treedt de politie het hele jaar door op wanneer zich feiten van geluidshinder voordoen.
Wanneer een klacht wordt ingediend via 101, wordt er echter prioritair gereageerd op feiten die een
spoedinterventie vereisen, zoals ongelukken, vechtpartijen of aanrandingen. Door een patrouille samen
te stellen die zich specifiek richt op deze problemen, kunnen de klachten over geluidshinder sneller
worden behandeld tijdens de zomer, de periode waarin ze toenemen.
Voor het tweede opeenvolgende jaar, zal de politie dus patrouilleren in de wijken van het centrum,
vanaf mei en tot eind september, wanneer het barbezoek toeneemt, meer precies in de nachten van
donderdag, vrijdag en zaterdag. Ze stellen overtredingen vast en stellen processen‐verbaal op.
De verslagen die patrouilles opmaken, worden vervolgens overgemaakt aan de cel openbare rust van de
Stad, die elk dossier nauwlettend bestudeerd om voor elk geval een passende oplossing te vinden.
Gecoördineerd door deze cel, treden verschillende diensten van de Stad op om een einde te maken aan
deze onregelmatigheden en overlast: de cel Horeca controleert of de bars in orde zijn met hun
drankvergunning, de juridische dienst of het departement stedenbouw onderzoekt in elk individueel
dossier of de stedenbouwkundige regels worden nageleefd en of er gebreken voorkomen in hun
milieuvergunning.
Gedurende de zomer 2014, konden dankzij operatie Hypnos 65 processen‐verbaal worden opgesteld
voor nachtrumoer veroorzaakt door het volume van de muziek in bepaalde gelegenheden of ten aanzien
van hun klanten voor geroep, gelach, toeteren en andere overlast op de openbare weg. Daarnaast
werden drie recidiverende zaken tijdelijk gesloten.
Naast de repressieve aanpak benadrukt de Burgemeester het belang van de aanwezigheid van politie op
het terrein: « ik waardeer het buurtwerk dat de patrouilles leveren. Het leidt tot een echte dialoog met
de uitbaters van de bars, die het belang inzien van de openbare rust in een kosmopoliet stadscentrum als
Brussel. Deze agenten staan ook in rechtstreeks contact met de klanten, wat preventief of zelfs
afschrikkend werkt en de hinder doet afnemen. Dit bevordert het evenwicht tussen de verschillende
groepen die dezelfde buurt bezoeken».
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