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Persbericht: voorstelling criminaliteitscijfers stationsomgeving 2015-2018 
 

Criminaliteit stationsomgeving laagst in 2018 
 
De stationsomgeving van Sint-Niklaas is de vorige jaren een stuk veiliger geworden. Tussen 2015 en 
2018 is er een duidelijke daling van het aantal incidenten. De samenwerking tussen de verschillende 
veiligheidsdiensten werpt zijn vruchten af. Wel valt op dat stationsgebonden criminaliteit vooral 
gepleegd wordt door tieners en twintigers. 
 
Veiligheid en leefbaarheid hoofdstation 
 
In 2018 is er een positieve evolutie in de geregistreerde criminaliteit in de stationsomgeving 
van Sint-Niklaas. Het aantal incidenten daalt van 626 feiten in 2015 naar 443 feiten in 2018, 
wat neerkomt op een daling met 30 %. In vergelijking met de totale geregistreerde criminaliteit 
in 2018 (7.075 pv’s), neemt de stationsbuurt 6 % voor haar rekening. In 2015 was dit nog 8,5 %. 
 
Dalende tendens 
 Extrafamiliaal geweld (slagen en verwondingen, bedreigingen, smaad): we stellen een 

daling vast van het aantal incidenten van 99 in 2015 naar 82 in 2018. Voor de hele periode 
2015-2018 kent 2018 het minst feiten. De meeste feiten vonden in 2018 plaats in de 
Leopold II-laan, gevolgd door het Stationsplein. 

 Zeden: er is een kleine daling van 7 feiten in 2015 naar 6 in 2018. 4 van de 5 gekende 
slachtoffers zijn vrouw. 

 Diefstal met geweld/bedreiging: daling van 18 feiten in 2015 naar 6 feiten in 2018. 
 Diefstal van voertuig: geen feiten in 2018 (2 in 2015). 
 Diefstal aan/in voertuig: 1 feit in 2018 (2 in 2015). 
 Gauwdiefstal: daling van 30 feiten in 2015 naar 9 feiten in 2018. 
 Diefstal in winkel: meer dan een halvering van 101 feiten in 2015 naar 46 in 2018. 34 

winkeldiefstallen vonden plaats in de Stationsstraat, vooral op woensdag en donderdag. 
 (brom)fietsdiefstal: in 2018 gebeurden er minder (brom)fietsdiefstallen (120), wanneer we 

vergelijken met 2015 (165). In 2017 vonden nog 158 fietsdiefstallen plaats. Er vonden 
opmerkelijk minder diefstallen plaats in de Noordlaan (59 in 2017, nog slechts 19 in 2018). 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 Illegale immigratie en mensensmokkel (= inbreuken op de wetgeving inzake verblijf): 25 

feiten in 2018 t.o.v. 33 in 2015. 
 Openbare dronkenschap: we stellen een daling vast in het aantal geregistreerde openbare 

dronkenschappen van 34 feiten in 2015 naar 26 in 2018. 
 Verlies van goederen: in vergelijking met 2015 (97 feiten), werden minder goederen 

verloren in 2018 (82). Het gaat in meer dan de helft van de gevallen om verlies van 
identiteitskaart. De meeste goederen verliest men op het Stationsplein en in de 
Stationsstraat. 

 
Stijgende tendens 
 Vernieling en vandalisme: 2018 kent het meest geregistreerde incidenten vernielingen en 

vandalisme binnen het periode 2015-2018. In 2015 vonden 33 incidenten plaats, in 2018 
44. 18 feiten gebeurden in de Leopold II-laan. In 2018 kreeg de politie 8 meldingen van 
leeggespoten brandblussers in de parking aan Siniscoop. De politie voerde haar controle op 
en de NMBS finaliseert een veiligheidsstudie om deze vorm van vandalisme in de toekomst 
te voorkomen. 

 Druggebruik- en bezit: we stellen een stijging vast van het aantal feiten tussen 2015 (22) 
en 2018 (25). In vergelijking met 2017 is er een daling (31 feiten). De politie stelt het 
vaakst druggebruik vast in de Leopold II-laan (10) en het Stationsplein (8). Het gaat hierbij 
vooral om jonge druggebruikers. 

 Drughandel: we stellen in 2018 2 feiten van drughandel vast in de Leopold II-Laan. In 2015 
was er 1 feit. 

 
De jonge leeftijd van daders van veel stationsgebonden criminaliteit wordt bevestigd (o.a. voor 
extrafamiliaal geweld, vernielingen, vandalisme, druggebruik, diefstal in winkel). 
 
De NMBS houdt een databank bij van alle meldingen rond veiligheid in en rond de stations en 
op de treinen. In hoofdzaak bevatten de meldingen onregelmatigheden met betrekking tot 
vervoersbewijzen. In 2018 kreeg zij 441 oproepen vanuit Sint-Niklaas te verwerken. In 2018 is 
er een stijging in de meldingen over overlast van bedelaars op bepaalde lijnen en overlast van 
jongeren. De meldingen komen zowel van reizigers als van personeel. Ze nemen niet 
noodzakelijk de vorm van een pv aan. 

 
De Lijn registreert alle meldingen van agressie, overlast en vandalisme in een databank. Elk 
kwartaal maakt zij een analyse van de gemelde incidenten. Op basis daarvan neemt De Lijn 
veiligheidsmaatregelen, zoals de inzet van lijncontrole, camera in voertuigen of verzoek om 
politiebijstand. In 2018 registreerde De Lijn 19 incidenten aan het station van Sint-Niklaas. 
N.a.v. 5 recente controleacties naar onregelmatige reizigers, valt op dat er in Sint-Niklaas een 
hoger percentage van vaststellingen van zwartrijders wordt genoteerd. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Veiligheid en leefbaarheid stations deelgemeenten 
 
 Station Belsele: de politie stelde 17 feiten vast in 2018, t.o.v. 18 feiten in 2015. 5 feiten zijn 

fietsdiefstal. 
 Station Nieuwkerken: de politie stelde 33 feiten in 2018 t.o.v. 30 feiten in 2015. De meeste 

incidenten zijn extrafamiliaal geweld (11) en driemaal fabricatie drugs in de 
Nieuwkerkenstraat. 

 Station Sinaai: de politie stelde 26 feiten in 2018, t.o.v. 40 feiten in 2015. 7 feiten hebben te 
maken met verlies van goederen. 

 
Toekomst 
 
Zowel op de stationsomgeving als op het kernwinkelgebied zal in 2019 actief gewerkt worden. 

De politie neemt de stationsomgeving op in haar zonaal veiligheidsplan 2020-2025. 
 
Samen met de stad neemt zij ook deel aan het centrumoverleg. Dit maandelijks overleg wil 
organisatiebrede projecten uitwerken om het samenleven te bevorderen en om overlast 
(onaangepast verkeersgedrag, sluikstorten, drugs, geluidshinder, vandalisme,…) in te perken. De 
wijkpolitie, gemeenschapswachten en buurtwerkers spelen hierin een belangrijke rol. Een 
interdisciplinaire aanpak inzake het voorkomen van overlast, bestraffing en nazorg zorgt voor 
een hoger veiligheidsgevoel. De diensten werken samen om de openbare netheid, de groene 
kwaliteit en de leefbaarheid in de straten te verhogen, want ook de aantrekkelijkheid van de 
buurt bepaalt of mensen zich veilig voelen. 
 
Daarnaast vindt tweemaal per jaar een overleg stationsomgeving plaats met externe partners 
zoals NMBS, De Lijn, de federale politie en het Fietspunt (zie hieronder). 
 
Een gecoördineerde aanpak 
 
In 2012 ondertekenden het stadsbestuur, de lokale politie, de NMBS, het parket en de federale 
politie een intentieverklaring om samen te werken aan de criminaliteits-, overlast-, en 
leefbaarheidgerelateerde fenomenen in en rond de stations van Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai en 
Nieuwkerken. Het bilan, zeven jaar na deze samenwerkingsovereenkomst, is meer dan positief. 
 
Doel van de intentieverklaring is dat alle diensten, verantwoordelijk voor de veiligheid in de 
stationsomgeving, samen concrete initiatieven uitwerken, regelmatig overleg plegen en 
informatie uitwisselen om de stationsomgevingen veiliger en aangenamer te maken. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Wanneer er zich in een kwartaal frequenter incidenten zouden voordoen, zet De Lijn extra 
veiligheidsmaatregelen in zoals extra toezicht door lijncontrole. Los daarvan organiseert De Lijn 
op verschillende plaatsen en tijdstippen controles op vervoersbewijzen. Regelmatig krijgt zij 
hiervoor bijstand van de politie. Deze samenwerking verloopt heel vlot. Een deel van de 
voertuigen van De Lijn beschikt over een camerasysteem. Bij incidenten maakt De Lijn deze 
camerabeelden over aan de politie. 
 
De NMBS werkt niet enkel in de Sint-Niklaas samen met de lokale overheid om de veiligheid in 
de stationsbuurt te verhogen. In totaal werden er al 77 samenwerkingsverbanden afgesloten en 
dit in 101 steden en gemeenten met een station. De NMBS werkt in Oost-Vlaanderen reeds 
samen met de gemeenten Lokeren, Deinze, Aalst, enzovoort. 
 
Via deze integrale en geïntegreerde aanpak willen alle partners van de stations en de ruime 
omgeving een aangename en veilige plek maken. Deze aanpak draagt ook bij tot het versterken 
van het veiligheidsgevoel van de reizigers en gebruikers van de stationsomgeving. 
 
 


