Franky Demon (CD&V) Minister Jambon moet ook dit jaar extra agenten naar de kust sturen

In het verleden kregen politiezones van kustgemeenten elk 4 extra agenten ter beschikking tijdens
de zomermaanden. Deze agenten werden vanuit de federale reserve ( het zgn.C.I.K.) overgedragen,
dit jaar zouden er echter geen extra politiemensen voorzien worden om ondersteuning te bieden
aan de lokale zones gedurende deze drukkere periode. Voor het eerst sinds jaren kunnen de
politiezones aan de kust evenmin een beroep doen op de stagedoende inspecteurs, die hun
opleiding aan de West-Vlaamse Politieschool beëindigen. CD&V Volksvertegenwoordiger Franky
Demon vroeg minister van Binnenlandse zaken, Jambon om op deze beslissing terug te komen.
“Ik dring erop aan dat de Minister dit in de toekomst wel terug mogelijk maakt. We hebben de
laatste tijd al genoeg water gezien in West-Vlaanderen, het wordt tijd dat de veiligheidskraan op
een structurele manier wordt dichtgedraaid zodat er langdurige oplossingen komen”, zegt Demon.

Er zal in samenspraak met de betrokken zones een plan opgemaakt worden met actiepunten om de
situatie aan de kust onder controle te houden. Daarin zal onder andere staan welke middelen en
hoeveel mankrachten voorzien moeten worden. Dit plan zal voorgesteld worden op 16 juni.
De minister kondigde verder aan dat er deze week een overleg plaatsvond met de kustgemeenten
omtrent de problematiek van transmigranten, die terug stijgt. “Ik pleitte eerder dit jaar al voor een
kustplan, ik ben dan ook blij dat hier eindelijk werk van wordt gemaakt. Ik drong er ook op aan dat
tijdens de zomermaanden toch extra mankrachten zouden gegeven worden aan de kustzones, zoals
in het verleden elk jaar het geval was”, aldus Demon.
“Deze periode is immers zeer druk voor onze politiemensen. Tot vorig jaar kregen de politiezones van
kustgemeenten 4 extra politiemensen per politiezone om de interventies te helpen verzorgen. De
minister heeft dit afgeschaft en wil niet antwoorden waarom” gaat Demon verder.
Het parlementslid pleit er dus nogmaals voor om deze 4 extra politiemensen ook dit jaar in de zomer
aan elke politiezone uit een kustgemeente toe te wijzen. Daarnaast kunnen ook dit jaar de
stagedoende politie inspecteurs die hun opleiding aan de West-Vlaamse politieschool beëindigden
geen stage meer doen tijdens de zomermaanden aan de kust.

