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Antoine Dansaertstraat : bijzondere aandacht voor veiligheid
Brussel, 9 maart 2015 – De feiten die zicht recentelijk afspeelden bij een bloemist in de A. Dansaertstraat,
hebben ertoe geleid dat de veiligheid van de buurt in vraag wordt gesteld. Hoewel de statistieken
aantonen dat het aantal criminele feiten in deze zone sterk afneemt (een daling van bijna 50% sinds 2011),
wenst de Stad Brussel de bewoners en de handelaars van deze wijk gerust te stellen door blijvend actie te
ondernemen om de openbare veiligheid te garanderen.
Op 2 maart werd een bloemenwinkel in de Antoine Dansaertstraat het slachtoffer van een aanslag met
molotovcocktail. Uit de eerste verklaringen bleek dat het om een persoonlijk conflict zou kunnen gaan. Het
onderzoek, dat door het parket Brussel werd ingesteld, moet hier duidelijkheid in brengen.
Dit incident en eerdere feiten, die in de loop van de voorbije maanden werden gepleegd, hebben ertoe geleid
dat de veiligheid op deze as van het stadscentrum in vraag wordt gesteld. In de loop van 2014 werden 6
gewapende overvallen gepleegd op verschillende handelszaken. Het onderzoek naar de meeste van deze
feiten wordt momenteel nog steeds geleid door de gerechtelijke directie van de politie van Brussel
HOOFDSTAD Elsene.
Ondanks de vaststelling dat er zich op een korte periode een groot aantal ernstige feiten afspeelden, tonen
de analyses van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene aan dat de criminele feiten in de A. Dansaertstraat
en in de buurt de laatste jaren sterk afnemen.
Globaal gezien werden in de Dansaertstraat 147 criminele feiten gepleegd in 2011, tegen 76 in 2014. Tot deze
feiten behoren zakkenrollerij, diefstal in woningen, diefstal met geweld, diefstal in of van wagens, vandalisme
en slagen en verwondingen. De statistieken tonen eveneens aan dat het vooral diefstal in wagens betreft.
In februari 2014 organiseerde de vzw BRAVVO, de preventiedienst van de Stad Brussel, een uitgebreide
campagne, waarbij folders werden geplaatst op de voorruit van de in de buurt geparkeerde auto’s.
De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene investeert eveneens in een afschrikkende politieaanwezigheid op
deze as. De wijkteams, ondersteund door de interventieteams, richten zich specifiek op de handelsassen, het
hele jaar door. Tijdens feestelijke periodes of wanneer veel publiek wordt verwacht, worden deze teams nog
versterkt. Daarnaast patrouilleren 10 gemeenschapswachten in de buurt van 7.30u tot 22u. Een nachtploeg
gemeenschapswachten circuleert er tussen 18.20u en 2u ‘s morgens. Hun aanwezigheid werkt geruststellend
voor bewoners en handelaars en biedt de kans om in te grijpen vanaf het ogenblik waarop de eerste tekenen
van verstoring van de openbare veiligheid opduiken.
Een dienst voor psychologische bijstand wordt eveneens door de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene ter
beschikking gesteld aan de slachtoffers van deze vaak traumatiserende feiten. Daarenboven kunnen burgers,
die dit wensen, advies vragen inzake technopreventie, zowel bij de politiezone als bij de vzw BRAVVO.
Tot slot en op initiatief van de Burgemeester, Yvan Mayeur, werken de preventiediensten van de vzw
BRAVVO en de lokale politie samen aan het opstellen van een aangepast actieplan om een oplossing te
bieden voor de problemen, die opduiken in deze buurt. Dit actieplan zal ondermeer bestaan uit
preventiecampagnes tegen diefstal en het inzetten van meer gemeenschapswachten op welbepaalde
plaatsen.
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