MAATREGELEN

1

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten
om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

5.1

De zichtbare en ontradende aanwezigheid van
veiligheidspersoneel in de openbare ruimte en op

len en delen van informatie tussen de tech-

het netwerk van het openbaar vervoer verder opti-

nopreventie-adviseurs van de verschillende

maliseren om fenomenen als diefstal, afpersing en

gemeenten en politiezones van het BHG.

schade aan roerende en onroerende goederen te

Ze biedt de kans te werken aan projecten

voorkomen.

of tools (checklist, tablet) die zich toespitsen op de fenomenen van inbraak, diefstal

5.2

De organisatie van de openbare ruimte verbeteren

met list, gauwdiefstal, diefstal uit een auto,

om de daders van eigendomsdelicten te ontmoedi-

fietsdiefstal.

gen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de

Ze speelt ook een belangrijke rol in de perma-

burgers te verhogen.

5.3

nente vorming van de technopreventie-adviseurs door het organiseren van bedrijfsbe-

De verdere uitrol en de versterking van het aanbod

zoeken, symposia en bijscholingen van de

aan multidisciplinaire opleidingen over de ver-

technopreventie-adviseurs.

schillende fenomenen van eigendomsdelicten om
voort te bouwen op de bestaande expertise binnen

BPV, SLIV, GIP en verschillende commerciële

het Gewest en bij te dragen tot de uitwisseling van

ondernemingen komen er hun innovaties op

goede praktijken tussen de actoren uit het werkveld.

het vlak van beveiligingsmateriaal en -oplossingen voorstellen (slotenmaker, fabrikant

5.4

5.5

De organisatie van bewustmakings- en voorlich-

van luiken, installateur van alarmsystemen of

tingscampagnes om de burgers nauwer te betrekken

beveiligingsmateriaal enz.).

bij de preventie van specifieke fenomenen van aan-

Het beantwoordt hoofdzakelijk aan de maatre-

tastingen van goederen.

gelen

5.3 5.4

en

5.5

.

Een sterkere gecoördineerde aanpak van fietsendiefstal.

5.6

De verdere uitbouw van het digitaal meldingssysteem voor eigendomsdelicten om de drempel voor

TRANSVERSALE OPDRACHT

het indienen van een klacht te verlagen, de proac“Instaan voor de coördinatie van de actoren

tieve follow-up van ingediende klachten te verge-

rond preventie, veiligheid en hulpdiensten

makkelijken en een grotere professionaliteit van

(preventie, crisisbeheer en handhaving van

de slachtofferhulp mogelijk te maken. Hierbij wordt

de openbare orde) en de administratieve

ook de geolokalisatie van de fenomenen, de modi

aanpak van de georganiseerde misdaad

operandi en de risicogebieden verbeterd.

ontwikkelen”

5.7
Rondetafel van de technopreventie-adviseurs

eigendomsdelicten verfijnen en analyses uitvoeren

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

om het overheidsbeleid bij te sturen.

De rondetafel, beurtelings georganiseerd door
de leden, vormt een netwerk voor het uitwisse-
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De beeldvorming van tendensen op het vlak van

GLOBAAL VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

