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De vroegere hoofdzetel van Dexia verwelkomt de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

De Stad Brussel heeft vandaag voor 27 miljoen euro de vroegere hoofdzetel van Dexia gekocht,
gevestigd in de driehoek tussen de Lignestraat, de Bankstraat en de Oratoriënberg. De bedoeling is om
het in te richten als centraal gebouw voor de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. De
Gemeenteraad stemde in oktober 2015 met deze transactie in, voor rekening van de politiezone.
« De aankoop van dit gebouw, met een oppervlakte van 33.000 m2 en 25.000 m2 kelderruimte, kadert
binnen de hervorming van de pijler territorialiteit van de politie, verklaart Yvan Mayeur, burgemeester
van de Stad en hoofd van de politiezone. Deze hervorming beoogt de centralisatie van verschillende
diensten. Door een nauwer contact tussen de diensten en betere werkomstandigheden, zullen we nog
doeltreffender worden».
Op dit ogenblik zijn de algemene directies « verkeer » en « interventies », de dispatching en de dienst
« interne zaken » verspreid over verschillende plaatsen (Paleizenstraat, Glibertstraat, Kolenmarkt,…). Ze
zullen worden samengebracht in de Lignestraat.
Yvan Mayeur is van mening dat dit nieuwe gebouw, door de inrichting ervan, oude en ongeschikt
geworden ruimtes zal vervangen en een beter werkkader bieden aan het personeel van de politiezone:
« Een aantal gebouwen die vandaag door de politie worden gebruikt, beantwoorden niet langer aan de
normen. Het gebouw in de Lignestraat zal zeer modern worden uitgerust, ook wat energieprestaties
betreft ».
Ter herinnering, de hervorming beoogt ook de toekomstige creatie van 5 wijkpolitiekantoren, die 24u op
24 en 7 dagen op 7 bereikbaar zullen zijn binnen de zone (vier op het grondgebied van de Stad) in plaats
van de drie actuele kantoren. Dit dient de politieaanwezigheid en interventiecapaciteit in de wijken te
optimaliseren.
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