“Spoorwegpolitie is noodzakelijk”
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Moet de spoorwegpolitie binnenkort vanuit Gent komen voor incidenten op of naast het spoor in Brugge? Volgens Kamerlid Franky
Demon is dat wel degelijk de bedoeling van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Het plan: de post in Brugge
afbouwen en aansturen vanuit Gent. De Brugse post van de spoorwegpolitie zou niet langer voltijds bemand worden, maar wel
fungeren als satelliet, voor Brugge en bij uitbreiding heel West-Vlaanderen. Een concreet plan, want de openstaande vacatures in
Brugge worden al even niet meer ingevuld.
“Onbegrijpelijk”, zegt Demon. “De aanwezigheid van de spoorwegpolitie is uiterst belangrijk als het gaat om veiligheid rond het
station. Denken we maar aan de vechtpartijen in de stationsomgeving. Maar denk ook aan gauwdiefstallen en fietsdiefstallen. Voor
een toeristische stad als Brugge is de aanwezigheid van de spoorwegpolitie echt noodzakelijk. Als men dit plan uitvoert, zal de
stationsomgeving onveiliger worden.”
Bovendien wijst Demon erop dat vanuit Brugge de spoorwegpolitie opereert in heel West-Vlaanderen. “Als er een incident op of naast
het spoor plaatsvindt, zullen ze dan vanuit Gent moeten komen? Nochtans heeft de spoorwegpolitie in West-Vlaanderen de voorbije
jaren haar nut bewezen”, zegt Demon, die er cijfers bij haalt: 2.360 gerechtelijke feiten de voorbije drie jaar in Brugge tegenover 1.693
in Gent.
“De post in Brugge verdient beter dan gezien te worden als een satelliet van Gent, besluit Demon.”
Het kabinet van Jambon ontkent niet dat er wat op til staat, maar zegt ook dat Demon de informatie verkeerd interpreteert. “Wat
Demon vertelt, is achterhaald en voorbarig tegelijk”, zegt Olivier Van Raemdonck. “Al een hele tijd geleden zijn er strategische keuzes
gemaakt. De spoorwegpolitie is een gespecialiseerde dienst voor het spoor en de trein, maar houdt zich tegenwoordig te vaak bezig
met taken waarvoor andere diensten meer geschikt zijn. Gauwdiefstallen, bijvoorbeeld. Of die nu in een winkelcentrum of in een
stationsgebouw plaatsvinden, dat is een taak voor de lokale politie.”
Maar dat de post van de spoorwegpolitie in Brugge een satelliet wordt van de Gentse, klopt dus wel. “Maar dat zal de omgeving er niet
onveiliger op maken, integendeel. Als de taken duidelijker omschreven worden, kan dat de veiligheid alleen maar ten goede komen.”
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