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Mogelijk privébewaking tegen
vandalisme in Doel
14 MAART 2015 | gvh

Geen extra politie, wel een privébewakingsfirma om toezicht te
houden in de straten van Doel. Dat voorstel ligt momenteel op tafel
om de rust te laten terugkeren in het door vandalisme geteisterde
Scheldedorp.
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Vandalisme in Doel, zelfs aan het politiekantoor. Het is tussen de graffiti zoeken naar het logo van de politie. gvh

Burgemeester Marc Van de Vijver kondigde tijdens de politieraad, op vraag van
SP.A-gemeenteraadslid Issam Benali, aan dat de Maatschappij
Linkerscheldeoever en het Beverse schepencollege de mogelijkheid bekijken om
een privébewakingsfirma in te schakelen in Doel. Het is de Maatschappij die de
financiële middelen daarvoor moet regelen. Zo'n firma heeft geen politionele
bevoegdheid en kan bijvoorbeeld geen GAS-boetes geven of identiteit
controleren. Maar de aanwezigheid zou wel een ontradend effect hebben.

Korpschef Leo Mares is het idee genegen. ‘In het verleden is dat al gebeurd en
de samenwerking verliep toen schitterend. We kregen goede feedback en indien
nodig konden we als politie effectief optreden.’

Op extra inzet van de politie zelf hoeven de Doelenaars niet te rekenen. ‘Daar
hebben we niet de middelen voor. Vorig weekend was er voor het eerst een
fietspatrouille. Maar dat kwam omdat er een evenement plaatsvond rond het
Deurganckdok.’

Vooral tijdens de zomermaanden heeft de politie geen extra mogelijkheden om
het Doelse vandalisme tegen te gaan. ‘Er zijn dan veel feesten, kermissen en
wielerwedstrijden waarbij we veel van onze mensen moeten inzetten.’ Dat
neemt niet weg dat Doel volgens de korpschef de nodige aandacht krijgt. ‘Elke
Beverse patrouille krijgt bij zijn start aandachtspunten mee en Doel is daar
altijd bij.’

Issam Benali reageert ontgoocheld. ‘Ondanks de vele vernielingen is er geen
oplossing in zicht en dat is teleurstellend. Ik ben wel voorstander van een
samenwerking tussen politie en een privébewakingsfirma, maar het nut staat of
valt met de reactiesnelheid van de politie.’

Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020, is niet onder de indruk van de
mogelijke inzet van een privébewakingsfirma. ‘Dat kan zinvol zijn als preventie,
maar het is niet toereikend. In het weekend is politie nodig, alleen dan kan er
een einde komen aan het vandalisme. Momenteel is alle gezag verdwenen. Kijk
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Leo Mares:

‘Extra politie in de zomer is onmogelijk, want dan zijn er
kermissen, feesten en wielerwedstrijden’

naar het gebouw waar de politie een halve dag per week aanwezig is voor
administratieve zaken. Het logo van de politie hangt daar uit, maar je ziet het
amper, want ook dat is met graffiti beklad. De daders zullen blij zijn met de
boodschap van de korpschef dat feesten en kermissen belangrijker zijn dan
vandalisme en inbraken.’

Meer?
Lees de volledige krant digitaal.
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