Steeds meer misdrijven in het station
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BRUGGE - Het aantal criminele feiten in het station van Brugge is op vier jaar tijd met 11% gestegen. En dat op een moment dat de
spoorwegpolitie tien manschappen te weinig telt. Dat achterhaalde Kamerlid Franky Demon (CD&V), na een parlementaire vraag aan
minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).
Te weinig manschappen
Normaal gezien hoort de spoorwegpolitie in Brugge 29 manschappen te tellen. Maar er zijn er effectief maar 19, het kader is niet
volzet. Uit de criminaliteitsstatistieken blijkt dat er in het station van Brugge steeds meer drugdelicten (46 feiten of +48%), inbreuken op
de vreemdelingenwet (114 feiten of +100%), dronkenschap (72 feiten of +78%), verboden wapens en springstoffen (16 feiten of +33%)
zijn.
Het station van Brugge, waar dagelijks tot 17.000 pendelaars passeren, is niet alleen het grootste maar ook het ‘meest criminele’
van de kustprovincie met 579 misdrijven in 2015. Ver daaronder bengelen Oostende (47) en Kortrijk (37). Maar : in Kortrijk is het
aantal feiten verdrievoudigd, in Oostende is er een stijging met 33%. De Koningin der Badsteden kampt met zeven keer meer betrapte
illegalen en vijf keer meer drugdealers.
In totaal werden in 2015 - de meest recente cijfers - 698 criminele feiten gepleegd in de West-Vlaamse stations. Ter vergelijking :
in 2012 ging het om 626 feiten. Die cijfers verzinken enigszins te midden van de nationale statistieken met 12.873 feiten in 2015 op
Belgische perrons en treinen. De meeste feiten vinden nog altijd plaats in Brussel. Volgens Franky Demon worden dagelijks in onze
Belgische stations en treinen gemiddeld 35 criminele feiten vastgesteld door de spoorwegpolitie.
Pickpockets
Terwijl de nationale statistieken sedert 2012 een dalende lijn vertonen, is de criminaliteit in West-Vlaamse stations in opmars.
Opvallend : het aantal minderjarige daders is met 25% gestegen. De spoorwegpolitie beschikt over gespecialiseerde teams om
pickpockets op te sporen. Diefstal en afpersing blijven de voornaamste misdrijven. In het Brugs station gaat het om 208 diefstallen en
afpersingen. Franky Demon vraagt alvast om meer te investeren in de spoorwegpolitie. (SVK)

Copyright © 2017 Roularta Media Group. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2017 gopress. Alle rechten voorbehouden

