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Mechelen, 25 september 2005 
 

Persmededeling 
 

“Nieuw” veiligheidsplan is vooral nieuwe propagandastunt 
 

Gelijkenissen met voorstellen Vlaams Belang niet toevallig 
 

 
Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen wint de veiligheidsproblematiek terug aan belang bij de 
traditionele partijen. Afgelopen weekend bevielen VLD en CD&V immers van een nieuw Mechels 
veiligheidsplan. Na vijf jaar beleid is dit toch wel rijkelijk laat en dit voedt de vrees dat het nieuwe 
plan niet meer is dan een nieuwe propagandastunt. 
 
Opvallend aan het V+plan, de mediatieke naam die het veiligheidsplan meekreeg, is het aankondigen 
van acties waar het Vlaams Belang al jaren om vraagt. Het versterken van de wijkteams, het 
verhogen van acties in burger en de controles op drugs en racen zijn onderwerpen waar het Vlaams 
Belang al jaren op hamert.  
Begin september werd het harder aanpakken van de rondhangjongeren in de sociale wijken en het 
inzetten van verplaatsbare camera’s zelfs door het Vlaams Belang op de agenda van de commissie 
Veiligheid gezet.  
Het beboeten van ouders voor het wangedrag van hun kinderen lijkt dan weer verdacht veel op een 
gelijkaardig voorstel dat het Vlaams Belang zowel in de vorige als begin deze legislatuur bracht. 
Blijkbaar luistert men dan toch naar de voorstellen en suggesties van het Vlaams Belang en heeft het  
standvastig hameren op dezelfde nagel uiteindelijk toch resultaat. Belangrijk is dat VLD en CD&V 
eindelijk beseffen dat het verhogen van de getalsterkte van de politie en investeringen in het 
politiegebouw  alleen niet voldoende zijn om de criminaliteit significant te doen dalen. Er moet ook 
doortastend worden opgetreden. 
 
Het Vlaams Belang juicht dus de extra inzet van CD&V en VLD voor het aanpakken van de 
onveiligheid in Mechelen toe en zal ook in de gemeenteraad consequent iedere verbetering van de 
veiligheidsaanpak goedkeuren.  
Tegelijk hoopt het Vlaams Belang dat het nieuwe V+plan meer is dan een propagandastunt en dat het 
beboeten van ouders bij wangedrag van hun kinderen niet dezelfde weg opgaat als de overlasttaks. 
Ook die taks wordt zeer weinig en quasi alleen gebruikt tegen dronkelappen en voetbalhooligans. En 
niet zoals eerst werd gesuggereerd tegen de rondhangjongeren  die Mechelen onveilig maken. 
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