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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Ilse Bats: Hoe zal de stad deze zomer de 
veiligheid waarborgen in het Stadspark? 

lndiener(s) 
Ilse Bats (Vooruit); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
I 

September vorig jaar drong ik reeds aan op structurele maatregelen om de veiligheid in het 
Stadspark te waarborgen.De burgemeester en de Korpschef waren toen van oordeel dat de 
politiecontrole die e·r was zou moeten volstaan en dat 's nachts het park afsluiten geen optie is. 

We zijn nu een goed half jaar verder en dezelfde klachten van overlast en vandalisme blijven 
zich opstapelen. 

Jongeren die het goed voorhebben en gewoon met vrienden willen 'chillen' voelen zich onveilig 
en worden weggepest door kleine groepjes hangjongeren, er wordt gedeald, mensen durven bij 
schemering nog nauwelijks alleen door het park, er is na tienen ontzettend veel lawaaihinder, 
het vandalisme wordt een structureel probleem, de natuur wordt niet gerespecteerd, ... 

Het Park blijft een zeer belanqrijk gegeven in onze stad. Voor veel Sint-Niklazenaren is het hun 
tuin, een rustplek, een plaats waar men kan ontmoeten, studeren, spelen of wandelen. Dit moet 
gekoesterd worden. 

Ik vraag dus opnieuw concrete maatregelen en veel meer structurele controle. 

· 1. We vragen opnieuw een team van Parkwachters aan te stellen, vooral in de avonduren. 

2. Kan er opnieuw worden nagedacht over een sluitingsuur, zodat er bij overlast makkelijker op 
te treden is. 

3. Bestaat er een 'veiligheidsleidraad' die de politie nu volgt i.v.m. de veiligheid in het 
Stadspark? 
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llse Bats

Van Landeghemstraat 24

9100 Sint-Nikl.aas

13-07-2021

bericht van uw kenmerk ons keninerk bijl,agen

toezicht stadspark

'Geacht raadslid, Beste llse

ln antwoord op uw verzoeken betreffende het stadspark wil.Len wij u graag informeren omtrent
de aanpak van toezicht in de binnenstad en meer specifiek in het stadspark.

1. Met de oprichting van het team toezicht werden de bestaande parkwachters in een
ruimer team opgenomen, dat nauw samenwerkt met de buurtwerking van pol.itie.

Zodoende worden (toezichts-)taken ruimer gedeeld en daor de aanstelling van
gemeenschapswachten-vaststetlers beschikt de stad over medewerkers om enerzijds ter
ptaatse bezoekers aan te spreken bij kLeine overlast (o.m. sl.ingervuit) en anderzijds om
aanwezig te zijn in de publ.ieke ruimte. EnkeLe van deze medewerkers beschikken
vandaag over een GAS-bevoegdheid. Bijkomend worden in de vakantiemaanden tevens

' ook jobstudenten ingezet om toezicht te houden.
2. Het afsluiten van het stadspark kan niet in overweging genomen worden omwille van

onder andere de fietsdoorsteek tussen de Zeil,doekstraat en de Parklaan die zeer
, frequent wordt gebruikt en de toegankeLijkheid tot de horecazaak in kasteel Wal.burg.

3. Met betrekking tot de aanpak van toezicht in het centrum en meer specifiek in het
stadspark en het park De Witte Mol,en tijdens de zomermaanden wordt een inzet
voorzien van de gemeenschapsWachten, jobstudenten en potitie. Vier jobstudenten
integra[e veil.igheid zu[[en afwisselend 7/7 ingezetworden tussen t49n2t uur in het
park De Witte Mol,en. Gemeenschapswachten zu[[en tijdens de week ihgezet worden
tussen t4 en 27 uur.Ze staan in contact met wijkinspecteurs/dispatching bij probtemen.
Er is één gemeenschapswacht-vaststetler en er zijn drie gemeenschapswachten (2,3

WE). Zij zutten tussen het park De Witte Molen en het stadspark per fiets toezicht
houden.
Bijkomend beschikt de "dringende pol.itiehul,p" over extra patrouil.les (te voet, met d.e. fiets) in het weekend in het kerngebied (ook in het stadspark). De wíjkpol.itie is bij goed
weer drie à vier keer per dag aanwezig in het park tussen 12 uur en 21.30 uur.
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Hoogachtend

Namens het cot[e n burgemeester en schepenen

pdracht

Ba[[aer
adjunct-a[gemeend i recteur

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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