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Betreffende inbrakenplaag te Koolkerke

Sinds begin december 2012 is Koolkerke in de ban van een inbrakenplaag. Waar
het eind november nog leek te gaan om enkele losstaande feiten, is er tot op
vandaag sprake van ondertussen een 20-tal feiten. Ik vroeg hier op 24 december
al aandacht voor, toen nog aan de vorige burgemeester.
Ondanks de extra patrouilles, de goede samenwerking met de politiediensten, het
patrouilleren van Koolkerkse burgers, 2 preventie-avonden en het oppakken van
alvast 4 personen, houdt de plaag aan. Sterker nog, heel Brugge lijkt nu geplaagd
te worden door inbraken en diefstallen.
Ik heb uiteraard alle vertrouwen in de politie en het parket, maar ik maak me
tegelijk erg zorgen over deze ontwikkelingen en vooral dan voor wat betreft de
impact die dit heeft op het sociale weefsel binnen kleine samenlevingen zoals
wijken of een deelgemeente-dorp als bijvoorbeeld Koolkerke.
Het is het gespreksonderwerp bij uitstek, ook bij nog kleine kinderen (niet
verwonderlijk door een inbraak in de school zelf, bij een leerkracht en recentelijk
bij de directeur) en de laatste weken krijg ik verschillende vragen van ongeruste
burgers die hun woning niet meer alleen durven laten of niet meer durven alleen
thuis blijven. Het wordt steeds moeilijker hierop een ernstig antwoord te vinden.
Dat er ingebroken wordt tijdens de preventieavond zelf getuigt van een
verregaand cynisme.
Ik wens het College dan ook te vragen welke concrete maatregelen ze voorstellen
om aan de toestand en daaruit volgend aan de paniekstemming die er momenteel
heerst, een einde te maken.

In het bijzonder wens ik van U te vernemen:
- of U overweegt om , zoals ik eerder al voorstelde, de oprichting van een
buurtinformatienetwerk te ondersteunen? Het bestaande initiatief in
Koolkerke, wat is se een buurtinformatienetwerk is, kan zo als voorbeeld
dienen als de nood hiertoe ontstaat in andere buurten/deelgemeenten.
- welke andere maatregelen of stappen U zult nemen om de plaag tegen te
gaan.

