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Voetgangerszone: de Stad maakt een eerste stand van zaken « veiligheid » op 
 
  
Brussel, 23 juli 2015 – Drie weken na de opening van de nieuwe voetgangerszone in het centrum hebben 
het bestuur van de Stad Brussel en de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene een eerste stand van 
zaken opgemaakt van de maatregelen die werden genomen om de veiligheid van alle gebruikers van de 
zone te garanderen. Tijdens de week worden minstens 36 politieagenten ingezet, zowel overdag als ‘s 
nachts; in het weekend worden deze patrouilles versterkt.   
  
« Gezelligheid en veiligheid gaan ontegensprekelijk hand in hand om aan alle burgers een aangenaam 
stadsleven te bieden. We zijn ons hiervan zeer bewust en hebben de politieaanwezigheid binnen de 
nieuwe voetgangerszone versterkt. Hierdoor kan efficiënter buurtwerk worden verricht, wat van 
essentieel belang is voor deze nieuwe conceptie van de stad» verklaart de burgemeester van de Stad 
Brussel, Yvan Mayeur.  
  
24 politieagenten patrouilleren elke dag tussen 6.30u en 22u, opgesplitst in twee teams van twaalf 
agenten, die als volgt worden samengesteld: 
-           2 inspecteurs te voet; 
-           2 inspecteurs per segway; 
-           4 agenten van de Directie verkeer; 
-           4 agenten en 2 inspecteurs in patrouilles « bikers ». 
Op zaterdag, tot 22u, komen zes inspecteurs de teams versterken. 
  
‘s Nachts, vanaf 22u, patrouilleren twaalf politieagenten voortdurend binnen de zone en op de Grote 
Markt is er een vaste post. Deze politieaanwezigheid wordt van donderdagavond tot zondagochtend als 
volgt versterkt: 
-           14 politieagenten vanaf donderdagavond; 
-           18 politieagenten op vrijdag- en zaterdagnacht. 
Hierbij moet ook nog de tussenkomst gerekend worden van donderdagavond tot zondagochtend van de 
patrouille Hypnos, gespecialiseerd in het bestrijden van geluidoverlast. Deze patrouille heeft haar 
werkterrein uitgebreid naar de nieuwe voetgangerszone.  
  
Naast deze zichtbare politieaanwezigheid, komen brigades in burger tussen voor specifieke thema’s. 
Dit laat hen toe om meer doelgericht te werken: hiertoe behoren de gerechtelijke brigades, die zich 
richten op heterdaadsituaties of nog de Trekkers, gespecialiseerd in de strijd tegen gauwdiefstal.  
  
Sinds 29 juni 2015, datum waarop de voetgangerszone effectief werd uitgebeid, heeft de politie van de 
zone Brussel HOOFDSTAD Elsene volgende acties uitgevoerd: 
-           130 PV’s voor diverse verkeersovertredingen binnen de zone; 
-           181 gerechtelijke PV’s als gevolg van een oproep aan de patrouille 101, een heterdaadsituatie 
of een klacht ingediend op het politiekantoor; 
-           14 administratieve aanhoudingen voor dronkenschap of openbare ordeverstoring; 
-           19 gerechtelijke aanhoudingen. 
Tot slot werden in de periode van 04/07/2015 tot 15/07/2015 zo’n 40 belastingen voor vervuiling 
opgetekend.  
 
 


