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Opvolging inbrakenplaag Koolkerke
Geacht raadslid,
Als antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij u het volgende melden.
In Koolkerke en Sint-Jozef werden in 2013 42 inbraken gepleegd, waaronder 38
woninginbraken, 2 inbraken in handelszaken, 1 inbraakpoging in een openbaar gebouw en
1 inbraakpoging in een ander gebouw.
Bij de 38 woninginbraken waren er 15 pogingen (39 %) en 23 effectieve inbraken.
Als antwoord op het aantal overvallen is een telling gemaakt van “diefstallen met geweld
zonder wapen”. De lokale politie registreerde 3 feiten op het grondgebied Koolkerke –
Sint-Jozef.
De bijzondere aanpak – conform het stadsbestuur- laat zich momenteel als volgt vertalen:
- werk maken van goede vaststellingen na een inbraak en samenwerking met de
gerechtelijke politiediensten, waaronder het labo
- onderzoek van feiten om daders te vatten
- opvolgen van de feiten met een snelle reactie bij reeksen (alarmbelprocedure waarbij een
tijdlang intensiever wordt gepatrouilleerd)
- uitvoeren van zonale acties en medewerking aan zone-overschrijdende acties
samenwerking met de bevolking door het geven van technopreventief advies reeds bij de
(ver)bouwplannen van een woning en het stimuleren tot waakzaamheid
en meldingsbereidheid
- aandacht voor het slachtoffer en het geven van beveiligingsadvies na een inbraak.
De burgemeester vroeg de politie om ook in Brugge open te staan voor samenwerking met
de burger. Om de meldingsbereidheid en de communicatie tussen burgers en politie te
verbeteren wordt daarom momenteel gewerkt aan een raamkader voor het opzetten van
BIN’s (Buurtinformatienetwerken).
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

stadhuis, burg 12, b-8000 brugge | t +32 50 44 81 13 | f +32 50 44 81 49 | www.brugge.be
burgemeester@brugge.be

Met vriendelijke groeten,

Renaat LANDUYT
Burgemeester
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