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Inhoudsopgave

Proficiat!

Proficiat! Als je dit leest, betekent dit dat je je wil inzetten voor een beter 
samen-leven en dat je bovendien één van de 35 Sint-Gillenaren bent die is 
uitgeloot om in de permanente burgerraad te zetelen. De komende twee jaar 
zul je op een unieke manier een bijdrage kunnen leveren aan het leven in je 
gemeente en betrokken worden bij het beheer van verschillende maatschap-
pelijke vraagstukken, waarvoor de gemeente bevoegd is. Spannend, toch? 

Je krijgt dus de kans iets bij te leren, na te denken en je mening te geven over 
de volgende vraag: «op naar een meer leefbare gemeente; welke oplossingen 
om asociaal gedrag aan te pakken? »
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1. Theoretische inleiding tot het 
thema

1.1. Asociaal gedrag: wat is dat precies?

De term «asociaal gedrag» kan op het eerste zicht no-
gal vaag lijken maar verwijst naar tal van gedragingen 
die ingaan tegen de regels van het gemeenschapsle-
ven, die we doorgaans «goed fatsoen» noemen, zoals 
respect voor anderen, beleefdheid, hoffelijkheid, enz. 
Asociaal gedrag wordt vaak in één adem genoemd 
met overlast, wanorde of onbeschoftheid. Voorbeelden 
van asociaal gedrag zijn afval of sigarettenpeuken op 
straat gooien, zwakke weggebruikers geen voorrang 
verlenen, nachtlawaai veroorzaken, eigendommen 
beschadigen of er graffiti op spuiten, op de stoep par-
keren, enz.

Met de toenemende verstedelijking en de bevolking-
sexplosie wordt ook de vraag naar het «samenleven» 
steeds urgenter. We hebben het hier voor alle duide-
lijkheid enkel over de openbare ruimte, niet over de 
privésfeer. Asociaal gedrag is weliswaar niet hetzelfde 
als fysiek geweld, toch zijn beide nefast voor de rela-
ties tussen individuen en voor het vertrouwen in het 
samenleven. Belangrijk is dus om niet weg te kijken 
en asociaal gedrag te behandelen als een volwaardig 
maatschappelijk probleem. Het fenomeen hangt ook 
nauw samen met het onveiligheidsgevoel, het verlies 
van vertrouwen in de instellingen, een individualis-
tische reflex en dadeloosheid, en bij uitbreiding dus, 
met de teloorgang van sociale banden. 

1.2. Asociaal gedrag in Sint-Gillis?

Volgens de enquête van de Veiligheidsmonitor (uitge-
voerd 2018, op een steekproef van de bevolking), er-
varen de inwoners van Sint-Gillis volgende asociale 
gedragingen als de meest problematische (in afne-
mende volgorde van belangrijkheid): 

1  Sluikstorten en afval achterlaten op de openbare 
weg;

2 Vandalisme en graffiti;
3  Wangedrag in het verkeer (agressief rijgedrag, 

onaangepaste snelheid, hinderend parkeren en 
geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer); 

4  Diefstal (van fietsen, in auto’s, zakkenrollen en in-
braak); 

5 Overlast door alcohol- en drugsgebruik; 
6  Geluidsoverlast veroorzaakt door personen op de 

openbare weg; 
7 Personen die op straat worden lastiggevallen. 

Wat het onveiligheidsgevoel betreft, zegt 20% van 
de bevraagde inwoners zich nooit onveilig te voelen, 
terwijl 15% stelt zich vaak of voortdurend bedreigd te 
voelen. Bij deze laatste groep is er een toenemende 
tendens bij vrouwen, 50-plussers en bewoners van de 
wijken rond het Voorplein en het Zuidstation. 

De Veiligheidsmonitor wijst erop dat de grote meer-
derheid van de respondenten, en vooral dan de 
jongeren ( jonger dan 35 jaar), niet op de hoo-
gte is van de diensten die hen kunnen helpen 
tegen asociaal gedrag zoals politiebijstand 
aan slachtoffers, preventie tegen inbraken in 
woningen, toezicht tijdens vakantieperiodes, 
markering van fietsen, bemiddeling tussen 
buren en samenwerkingsovereenkomsten 
tussen burgers en de politie. 
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2. Een preventieve aanpak 
Om asociaal gedrag en het onveiligheidsgevoel te 
beperken, werken tal van actoren samen binnen de 
Preventiedienst van Sint-Gillis. Het gaat hierbij om ge-
meenschapswachten en stewards, straathoekwerkers, 
lokale bemiddelaars, schoolbemiddelaars en nabi-
jheidsjuristen. De gemeenschapswachten en stewards 
staan op de eerste lijn in het omgaan met asociaal ge-
drag en alle teams werken samen met de verschillende 
doelgroepen om het onveiligheidsgevoel te verminde-
ren. 
 
De 50 in het paars geklede gemeenschapswachten in 
Sint-Gillis moeten voor een geruststellende aanwezi-
gheid zorgen en bemiddelen bij conflicten in de open-
bare ruimte, door de banden met de bevolking aan te 
halen. Ze sensibiliseren de inwoners rond de risico’s van 
inbraak/diefstal, staan in voor de veiligheid bij tal van 
evenementen in de gemeente, zien toe op de veiligheid 
van kinderen en hun ouders in de buurt van scholen, 
enz. Elke dag trekken de gemeenschapswachten en 
stewards door de straten van Sint-Gillis en brengen ze 
verslag uit over schade aan het straatmeubilair en de 
problemen met de netheid. Aangezien ze niet bevoegd 
zijn om repressief op te treden zijn dialoog, hoffelijkheid 
en nabijheid de enige wapens die ze kunnen hanteren. 
Dagelijks worden zij geconfronteerd met situaties van 
asociale gedragingen, zowel op vlak van milieu als van 
verkeer, en met de daarmee gepaard gaande conflict-
situaties. Het is hun taak om te observeren en informa-
tie door te spelen naar de bevoegde partners (zoals de 
wijkconciërgeriën en de politie). 
 
De 8 straathoekwerkers werken aan een vertrouwens-
band met het publiek en onderhouden vooral contacten 
met de daklozen en jongeren. De straathoekwerkers 
zorgen samen met de gemeentelijke partners en vere-
nigingen, voor een sociale opvolging op lange termijn. 
Ze zijn indirecte actoren in de strijd tegen asociaal ge-
drag, omdat ze werken met mensen die een groot deel 
van de openbare ruimte innemen. 

Tot slot zijn 3 lokale bemiddelaars in de openbare 
ruimte aanwezig op het terrein en doen ze aan bemid-
deling in hun kantoren. Ze werken rechtstreeks samen 
met de gemeenschapswachten, die op hun beurt si-
tuaties die ze observeren melden aan de bemiddelaars. 

Die verschillende actoren spelen een essentiële rol 
bij de bewustmaking van de bevolking rond proble-
matieken die te maken hebben met het delen en zich 
toe-eigenen van de openbare ruimte. 

2.1. Woordje van Jean Spinette, schepen 
van Preventie

Interviewer: Welke aanpak verkiest u om met aso-
ciaal gedrag om te gaan? 

J. Spinette: «De Covid-crisis heeft ons geleerd dat het 
tot de orde roepen van burgers, zelfs door de legitiem 
geïnstalleerde overheid, op vandaag vragen oproept. 
De problematiek van de toelaatbaarheid van een in-
formatie-, advies- of zelfs dwangmaatregel is moeilijk 
en vereist begeleiding. Om asociaal gedrag te kunnen 
aanpakken ben ik er daarom van overtuigd dat we in 
elke buurt, gemeenschap en leeftijdsgroep de ‘peers’ 
moeten inschakelen. Burgers regelmatig betrekken 
bij het opstellen van deze regels, zoals bij een sociaal 
contract, kan misschien wel een beter hulpmiddel zijn 
om mensen op te roepen zich aan de regels inzake 
wellevendheid te houden. Het zou interessant zijn om 
na te gaan in hoeverre het burgerpanel een breder 
draagvlak kan creëren voor het naleven van regels op 
vlak van samen-leven. Toch is het belangrijk te bena-
drukken dat er verschillende percepties bestaan tege-
nover het naleven van regels. We wonen in een bijzonder 
dichtbevolkt stedelijk gebied, met 50.000 inwoners van 
255 verschillende nationaliteiten op een oppervlakte 
van 2,5 km². Dit zorgt voor wrijvingen tussen culturen 
en generaties. Er moet dus werk worden gemaakt van 
sociale samenhang. We moeten werken aan de invul-
ling van de manier waarop we de burgers moeten be-
naderen en tot de orde roepen. Er moet daarom op drie 
niveaus actie worden ondernomen: (1) het individuele 
niveau van preventie en bestraffing van het individu, 
(2) het collectieve niveau door bijvoorbeeld uitwisse-
lings- en responsabiliseringsgroepen op te richten om 
het individu te confronteren met een collectieve den-
koefening, en (3) het gemeenschapsniveau, door een 
rol van facilitator en communicatie rond initiatieven. 
Informatieverspreiding via brochures is misschien ach-
terhaald of schiet haar doel voorbij. Eventueel kunnen 
ambassadeurs, ‘peers’ of acteurs uit het actietheater, 
de straatkunst, enz. worden ingeschakeld of kan het 
potentieel van sociale netwerken worden benut om 
met de burgers in contact te treden. »
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2.2. Interview met Marie-Charlotte  
Cardon, Intern evaluatrice van de dienst 
Preventie

«De aanpak van straatintimidatie en ongewenste 
intimiteiten is een beleidsprioriteit geworden»

Interviewer: Hoe zou u asociaal gedrag definiëren? 

M-C Cardon: «Het is belangrijk om deze term opnieuw 
te kaderen binnen de Europese context van het crimi-
nele en stedelijke beleid, dat zich in de jaren negentig 
heeft ontwikkeld. Het idee erachter is om de kleine cri-
minaliteit te decriminaliseren en op lokaal niveau aan te 
pakken maar het strafrecht blijft het referentiepunt voor 
asociaal gedrag. Bovendien ging deze verschuiving 
naar het lokale niveau gepaard met het onveiligheids-
probleem dat op 2 manieren werd herleid: (1) het herlei-
den van de problematiek tot de kwestie van de kleine 
stadscriminaliteit, waarbij abstractie werd gemaakt van 
tal van delinquentiedossiers en (2) een geografische fo-
cus die beperkt bleef tot de openbare ruimte, waarbij 
abstractie werd gemaakt van de privésfeer waar het ri-
sico om objectief slachtoffer te zijn, groot is.»

Interviewer: Hoe pakt uw dienst Preventie de pro-
blematiek van het asociaal gedrag heel concreet 
aan?

M-C Cardon: «Bij de Preventiedienst beschouwen 
we asociaal gedrag niet als het verlengde van de in-
breuken, we gaan er wel vanuit dat dit soort gedrag het 
onveiligheidsgevoel in de hand werkt. We maken werk 
van materiële (techno-preventie) en menselijke (een 
geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimte) 
beveiliging. Mede gelet op het feit dat onveiligheid 
vooral sociaal, existentieel en economisch is, ver-
richten de verschillende teams van de preventiedienst, 
in samenwerking met tal van actoren binnen en buiten 
de gemeente, sociaal-preventief werk om mensen en 
slachtoffers (kwetsbare en gemarginaliseerde groe-
pen, maar niet alleen) bij te staan. We doen er alles aan 
om van de openbare ruimte een plek te maken voor 
ontmoeting, gezelligheid en uitwisseling, en om de so-
ciale samenhang te bevorderen.»

Interviewer: Zijn er uitingen van asociaal gedrag 
waarop de dienst Preventie zich in het bijzonder 
richt? 

M-C Cardon: «De aanpak van straatintimidatie en 
ongewenste intimiteiten is op alle niveaus van de 
besluitvorming een beleidsprioriteit geworden.» Onze 
gemeenschapswachten krijgen een opleiding over 
deze problematiek maar we moeten op dit vlak ook 
nauwer samenwerken met de politie, zeker op vlak van 
opvang van de slachtoffers. Het vergt niet alleen 
tijd om tot een samenwerking te komen, de ver-
schillende actoren moeten ook een duidelijk 
beeld krijgen van de taken van de andere, 
met name wat betreft de vertrouwensrelatie 
en het beroepsgeheim die inherent zijn aan 
het werk van de medewerkers op de Pre-
ventiedienst. We willen ook de aanwezigheid 
van onze bemiddelaars in de openbare ruimte 
versterken.»
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3. Wat gebeurt er wanneer er toch 
inbreuken worden gepleegd? 

Wanneer iemand blijk geeft van asociaal gedrag, wordt 
dit op een repressieve manier aangepakt. Ook hier zal 
de gemeente Sint-Gillis eerst proberen in te zetten op 
sensibilisering en scholing, dan op een eenmalige bes-
traffing. Hoe dit in z’n werk gaat? De gemeente volgt 
het Algemeen politiereglement waarin administratieve 
(gedepenaliseerd, plassen op de openbare weg bi-
jvoorbeeld) of gemengde (in het Strafwetboek, graf-
fiti spuiten bijvoorbeeld) inbreuken staan opgesomd. 
Eens de vaststellende agenten er een pv van hebben 
opgesteld, kunnen die inbreuken worden bestraft met 
een boete van maximaal 350 euro, of met een adminis-
tratieve bemiddeling. 

3.1. Interview met Pascal Bauwens,  
politie-inspecteur van de dienst Openbare 
overlast

«Onze belangrijkste partner is de bevolking dankzij 
wie we onze operaties op touw kunnen zetten.»

Interviewer: Welke aanpak volgt u en wat voor ac-
ties zet u heel concreet op touw om asociaal gedrag 
te bestrijden?

P. Bauwens: «We kiezen eerst en vooral voor een 
aanpak gericht op informatie en inlichtingen. Vooraleer 
we bestraffend optreden, geven we een mondelinge 
waarschuwing omdat sommige personen niet altijd 
op de hoogte zijn van bepaalde regels/inbreuken. Pas 
wanneer mensen hardleers zijn, treden we bestraffend 
op. Alles hangt ook af van het soort asociaal gedrag/in-
breuken. Daarvoor moet je op het terrein staan en beoor-
delen of er al dan niet sprake is van goeie wil en inzicht. »

Interviewer: Is er volgens u asociaal gedrag dat 
storender is voor de levenskwaliteit van de Sint-Gille-
naren en dat bij voorrang moet worden aangepakt?

P. Bauwens: «Netheid verdient zeker voorrang. In 
geval van sluikstorten is er een aanzuigeffect (ook 
de buren gaan er dan bijvoorbeeld hun vuilzakken bij 
zetten). Samen met de dienst Netheid werken we op 
gemeentelijk en gewestelijk vlak. We zijn overal op het 
grondgebied aanwezig en we richten ons op de lo-
caties die voor het meest problemen zorgen. Dankzij 
onze operaties en sensibilisering, boeken we succes. 
Maar netheid is iets cyclisch. Wanneer mensen zien 
dat we op pad gaan en sanctioneren, groeit het besef 
en volgt er een daling van het aantal sluikstorten. En 
daarna flakkert het weer op ... daarom herhalen we re-
gelmatig onze acties. »

Slotwoord: «Bij burgers en bewoners moet het be-
sef groeien dat ze actoren zijn, die de levenskwa-
liteit in hun gemeente kunnen verbeteren. Samen 
kunnen we daarin slagen. Heel binnenkort gaan er 
per micro-wijk, vergaderingen van de wijkconciër-
gerieën van start. De burgers kunnen die bijwonen 
en laten weten wat de problemen in hun onmiddel-
lijke omgeving zijn.»

3.2. Interview met Alejandra Gonzalez 
Hajdu, sanctionerend ambtenaar

«De permanente burgerraad zet de deur open naar 
nieuwe dynamieken. Maar dit alles vergt tijd, er zijn 
zoveel actoren die de coördinatie bemoeilijken. »

Interviewer: Welk soort asociaal gedrag wordt mo-
menteel het vaakst vastgesteld in Sint-Gillis?

A. Gonzalez Hajdu: «De meest vastgestelde zijn niet 
altijd de meest voorkomende. Asociaal gedrag zoals 
stilstaande voertuigen zijn het meest zichtbaar en dus 
ook het makkelijkst vast te stellen. Maar dit geldt ook 
voor vuilniszakken die buiten de ophaaluren worden 
buitengezet of horecazaken die containers in de open-
bare ruimte laten staan. Wat de netheid betreft, zou-
den we graag vaker graffitispuiters kunnen vervolgen, 
of zij die sigarettenpeuken/blikjes/papier op de grond 
gooien ... maar deze inbreuken blijven zeer moeilijk op 
te sporen, betrappingen op heterdaad zijn zeldzaam.

Interviewer: Hoe gaat u concreet te werk om aso-
ciaal gedrag aan te pakken?

A. Gonzalez Hajdu: «Eerst wordt een vaststelling door 
een gemeenteambtenaar of een proces-verbaal door 
de politie opgemaakt. Daarna ontvangen de betrokke-
nen een brief, gevolgd door het proces-verbaal. Ze kun-
nen het proces-verbaal op twee manieren betwisten: 
mondeling (via een verhoor) of schriftelijk. Belangrijk is 
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om het contact met de burgers zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, en pedagogie en sensibilisering zijn daarbij 
cruciaal. Gaat het om een eerste overtreding en voeren 
de overtreders relevante argumenten aan, dan geven 
we een verwittiging. Voor zij die het proces-verbaal 
niet betwisten of als er sprake is van recidive, leggen 
we een gemeentelijke administratieve sanctie op. »

Interviewer: Welke criteria hanteert u om een be-
middeling/gemeenschapsdienst voor te stellen? 
Wat is de verhouding boetes/gemeenschaps-
dienst/bemiddeling?

A. Gonzalez Hajdu: «Bij het bepalen van de passende 
sanctie wordt elk dossier geval per geval behandeld. 
Bemiddeling krijgt de voorkeur bij conflicten tussen drie 
partijen (bijvoorbeeld bij beledigingen of bij schade aan 
eigendommen in het kader van een burenruzie) maar 
ook wanneer de overtreder bepaalde regels slecht heeft 
begrepen of er niet van op de hoogte is (bijvoorbeeld 
bemiddeling in samenwerking met de dienst Netheid). 
Bemiddelingen zijn educatieve momenten waarbij we 
de tijd nemen om een woordje uitleg te geven bij de 
wettelijke verplichtingen of verbodsbepalingen, en bij 
de bestaansreden ervan. Toch gaat het hier slechts om 
een minderheid van de dossiers. Jaarlijks behandelen 
we zo’n 10.000 dossiers, waarvan ongeveer 120 be-
middelingen en 10 gevallen van gemeenschapsdienst. 
De meeste overtreders betalen liever een boete dan 
tijd vrij te maken voor een gemeenschapsdienst. Bo-
vendien zijn gemeenschapsdiensten moeilijk te orga-
niseren. Je moet de geschikte partners vinden, die de 
burgers, vaak maar voor één dag, willen ontvangen. In 
het kader van de gemeenschapsdiensten en bemidde-
lingen zouden burgers een belangrijke rol kunnen spe-
len, als vertegenwoordiger van het algemeen belang 
(bemiddeling), of zelfs om schoonmaakacties binnen 
de wijk te begeleiden/organiseren. »

Slotwoord: «De permanente burgerraad zet de deur 
open naar nieuwe dynamieken. Maar dit alles vergt 
tijd, er zijn zoveel actoren die de coördinatie be-
moeilijken. »

3.3. Interview met Pauline Noizet,  
bemiddelaarster administratieve sancties

«[Bemiddeling] is een zeer krachtig wapen tegen 
recidive, terwijl aan iemands geld zitten, een filte-
reffect creëert …»

Waar administratieve sancties (boetes) soms tot dis-
cussies leiden, is bemiddeling een waardevol alterna-
tief om complexe situaties op te lossen en de sociale 
integratie te bevorderen. Via bemiddeling slagen we 
erin op lokaal vlak, actief en in alle vertrouwen, tot een 
overeenkomst te komen tussen de dader van het mis-
drijf en het slachtoffer (geïdentificeerd). Bemiddeling 
helpt om in geval van conflict of moeilijke communica-
tie, de relaties tussen partijen te verbeteren. 

Interviewer: Hoe gaat u concreet te werk 
om asociaal gedrag aan te pakken?

P. Noizet: «Bemiddeling is een onderdeel 
van de procedure voor de vervolging van 
strafbare feiten, maar dan gekoppeld aan dia-
loog. Het is via dit pedagogische aspect van 
de bemiddeling dat we overtreders sensibilise-
ren rond het belang van het «samenleven», omdat 
veel mensen zich niet bewust zijn van de impact van 
hun acties. Dit proces zet hen er niet alleen toe aan hun 
verantwoordelijkheid op te nemen, het zorgt er ook voor 
dat de aangerichte schade wordt gecompenseerd, wat 
een zeer krachtig wapen is tegen recidive, terwijl aan 
iemands geld zitten, eerder een filtereffect creëert ...». 
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4. Zoom op de Netheid in  
Sint-Gillis

4.1. Interview met Pascale Felix,  
verantwoordelijke Openbare netheid

«Mijn wens is dat netheid een instrument wordt 
voor de verfraaiing van de openbare ruimte, een 
plek om banden te smeden en de sociale samen-
hang te versterken.»

De dienst Netheid van Sint-Gillis bestaat uit 78 per-
sonen, waarvan 74 medewerkers op het terrein en 4 
op de administratie. Het team staat in voor de netheid 
in de openbare ruimte van de gemeente. Van de 78 
personeelsleden zijn er 32 straatvegers (6 dagen op 
7 actief); 5 medewerkers belast met de netheid van 
squares, parken en openbare ruimtes; een duo dat ins-
taat voor het verwijderen van hondenpoep (zo’n 30 à 
40kg per dag); een verantwoordelijke voor de verbali-
sering van inbreuken tegen de regels inzake openbare 
netheid; de teams die rondrijden met 2 vrachtwagens 
om sluikafval op te halen, 2 vrachtwagens om vuilnis-
bakken te legen en 3 afvalzuigers, de zogenaamde 
«Glutton». 

Interviewer: Heel concreet, voor welke aanpak kiest 
u en welke acties organiseert u om van Sint-Gillis 
een nettere gemeente te maken?

P. Felix: «We bieden heel wat diensten gratis aan: (1) 
de dienst om grof huisvuil aan huis op te halen (4 keer 
per jaar, tot 5m³); (2) afval komen ophalen wanneer je 
vertrek op vakantie niet samenvalt met de dag waarop 
het huisvuil wordt opgehaald; (3) graffiti verwijderen. 
Het beleidsniveau voorziet de nodige middelen zodat 
we onze taak kunnen uitvoeren.»

Interviewer: Zijn er in de gemeente Sint-Gillis as-
pecten rond netheid die voor meer problemen zor-
gen dan andere? 

P. Felix: «Sluikstorten is een groot probleem. Dit heeft 
o.a. te maken met de bevolkingsdichtheid in Sint-Gillis. 
Grote gezinnen die krap behuisd zijn, in kleine wonin-
gen zonder opbergruimte voor vuilniszakken of oude 
meubels. Onze vrachtwagens komen dagelijks langs 
en de bewoners weten dat, we trappen dus in onze ei-
gen val.

Interviewer: Mocht u ‘carte blanche’ krijgen, welke 
acties zou u dan op touw zetten/versterken om van 
Sint-Gillis een aangenamere gemeente te maken?

P. Felix: «Om te beginnen denk ik dat we meer moe-
ten inzetten op de samenwerking tussen diensten, 

vooral dan met de gemeenschapswachten. We zouden 
trouwens graag campagnes via de scholen organiseren. 
We hebben al tal van communicatiecampagnes gevoerd 
maar Sint-Gillis is een zeer multiculturele gemeente, het 
is dus erg moeilijk om alle inwoners te bereiken. In het 
kader van de kringloopeconomie hebben we onlangs 
een valorist in dienst genomen. Die moet ons helpen 
afval een tweede leven te geven, in samenwerking met 
de kringloopwinkel van Sint-Gillis. Tot slot hebben we 
in de verschillende wijken van de gemeente, met elk 
hun specifieke karakter, een «Burgerraad voor netheid» 
opgericht. Met dit project willen we oplossingen vinden 
om Sint-Gillis nog schoner te maken.» 

Slotwoord: «Sint-Gillis ligt er netjes bij dankzij onze 
gemeenschappelijke actie. «Mijn wens is dat netheid 
een instrument wordt voor de verfraaiing van de open-
bare ruimte, een plek om banden te smeden en de so-
ciale samenhang te versterken.» 

5. Wat denken de verkozenen 
ervan? 

5.1. Interview met Charles Picqué, burge-
meester

«Dat soort uitwisselingen […] kunnen een reële de-
mocratische meerwaarde opleveren. Het is voor de 
bevolking de kans om ons extra oplossingen voor te 
stellen, bovenop de reeds getroffen maatregelen. »

Interviewer: Welke aanpak verkiest u om met aso-
ciaal gedrag om te gaan? 

C.Picqué: «Om te beginnen moeten we rekening hou-
den met de realiteiten op het terrein. Sint-Gillis is in 
termen van inwonersaantallen, niet alleen de op één 
na de meest dichtbevolkte gemeente van het land, 
ze krijgt ook heel wat bezoekers over de vloer, vooral 
dan via het Zuidstation. De eerste aanpak is educatief. 
We moeten onze kinderen van jongs af aan universele 
waarden bijbrengen, waaronder respect voor anderen. 
De rol van de ouders is uiteraard belangrijk maar de 
overheid moet ook middelen uittrekken om gezinnen 
te ondersteunen, met name via de school. Mirake-
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loplossingen bestaan er helaas niet om asociaal ge-
drag te bestrijden. Zowel preventie als repressie zijn 
nodig. Maar willen we dat dit efficiënt verloopt, dan 
is nauwere samenwerking tussen de actoren (inwo-
ners en overheidsdiensten) nodig en moeten we werk 
maken van «op maat gesneden» oplossingen. Preven-
tie dient als herinnering aan de regel en is een soort 
waarschuwing. De sanctie is echter onvermijdelijk 
want zonder straf zijn andere genomen maatregelen 
niet geloofwaardig. Er moet echter behoedzaam mee 
worden omgesprongen, anders gaat het draagvlak om 
de collectieve regels na te leven verloren. De sanctie 
moet in verhouding staan tot de fout en tot de door de 
gemeenschap geleden schade. In tegenstelling tot wat 
men soms denkt, is de problematiek van asociaal ge-
drag zeer complex. En de bestraffing vereist veel tijd en 
speurwerk. De dader van asociaal gedrag identificeren 
is niet altijd makkelijk.»

Interviewer: Wat kan de inbreng van de permanente 
burgerraad zijn om asociaal gedrag aan te pakken? 

C.Picqué: «Om te beginnen kan de burgerraad ons 
een idee geven van wat de Sint-Gillenaren denken over 
deze problematiek en over de manier waarop zij ermee 
omgaan, om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Ik 
heb er ook op aangedrongen dat het panel representa-
tief zou zijn voor de diversiteit van de bevolking in ter-
men van leeftijd, beroep, opleidingsniveau en buurt. Ik 
ben er immers van overtuigd dat deze uitwisselingen, 
ook tussen inwoners die niet vertrouwd zijn met bur-
gerparticipatie, een echte democratische meerwaarde 
kunnen opleveren. Het is voor de bevolking de kans om 
ons extra oplossingen voor te stellen, bovenop de reeds 
getroffen maatregelen. De oefening op zich is belangrijk. 
Door hun mening te kunnen ventileren binnen een, zeg 
maar officiële instantie, groeit bij burgers het bewustzijn 
dat ze hun democratische rechten uitoefenen. Inwoners 
gaan op die manier beseffen hoe complex de proble-
men soms zijn en gaan zelf experimenteren met beslui-
tvorming. Het stemt me zeer tevreden dat Sint-Gillis het 
initiatief heeft genomen een burgerraad op te richten, 
die zich in de eerste plaats zal buigen over een concreet 
probleem dat ons allen aanbelangt. » 

5.2. De mening van de gemeenteraadsleden   

L. Radelicki (fractie Lijst van de Burgemeester): 
«De openbare ruimte moet een ruimte zijn die voor 
iedereen geschikt is. Elke vrouw of man moet zich 
daar vrij en veilig voelen, of het nu gaat om mobiliteit, 
netheid, stedelijke organisatie, milieu of wellevendheid. 
Het uitgangspunt is onderwijs vanaf de vroege kinder-
jaren, zowel op school als thuis, en dit is een werk van 
lange adem. Preventie door gemeentelijke diensten, 
in samenwerking met verenigingen, is daarom essen-
tieel. Lokale verankering kan motiveren, en helpen om 
ons «onze» openbare ruimte eigen te maken. Het is 
daarom belangrijk in te zetten op zowel een besef van 
«plicht» als van «recht». 

M. El Ghabri (fractie Ecolo – Groen): «De overheid 
heeft de plicht efficiënt op te treden om de veiligheid 
van de bewoners te garanderen en om de openbare 
rust en het samenleven te bevorderen. Essentieel is 
om de burgers te betrekken bij de ontwikkeling van 
lokale preventie- en veiligheidsstrategieën. Daar-
naast moeten de teams van straatbemiddelaars (ook 
‘s nachts) en de coördinatie ervan worden versterkt, 
om conflicten op te lossen door luisterbereidheid en 
dialoog. De strijd tegen straatintimidatie tegenover 
vrouwen moet een prioriteit zijn. Gedragingen met een 
seksuele of seksistische connotatie, die de waardi-
gheid ondermijnen omwille van de vernederende aard 
ervan, moeten worden bestraft.»

L. Fraiture: «Over welk soort asociaal gedrag heb-
ben we het? Om het netheidsprobleem aan te pak-
ken, werkt het boetebeleid niet. Onze wijken blijven 
er smerig bij liggen, in tegenstelling tot steden in het 
zuiden waar het systeem beter functioneert: dagelijks 
afval ophalen en straten schoonvegen, ondergrondse 
containers, plaatsen voor het deponeren van grof 
huisvuil, openbare vuilnisbakken, ... Sommige burgers 
krijgen onrechtvaardige boetes, anderen begrijpen de 
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regels niet, zijn zich er niet van bewust, en voor ande-
ren is het systeem niet aangepast. Gezinnen moeten 
ook oplossingen aangereikt krijgen, door het systeem 
aan te passen aan de werkelijke behoeften. Het is de 
taak van het beleid om maximale dienstverlening te 
garanderen om asociaal gedrag te voorkomen.

C. Rodriguez (MR fractie): «Onze fractie pleit voor een 
beleid gericht op scholing, burgerschapsvorming en pre-
ventie, dat de waarden van wederzijds respect maar ook 
van respect voor «collectieve» of «particuliere» goede-
ren bijbrengt, en dat zo de sociale samenhang versterkt. 
Onze voorstellen gaan gepaard met het versterken van 
de preventieteams en de nabijheidspolitie. Die moeten 
blijk geven van luisterbereidheid en zowel overdag als 
‘s nachts toezicht houden, en daar waar nodig gebruik 
maken van moderne technologie. Een betere coördina-
tie tussen de verschillende gemeentelijke en gewesteli-
jke diensten en politiezones is noodzakelijk. Ook is een 
betere opvolging van de vaststellingen noodzakelijk, 
zodat de administratieve sancties of gemeenschaps-
diensten effectief kunnen worden toegepast.

V. de Vigneral (onafhankelijke): «Niet alle asociaal 
gedrag wordt bestraft zoals het hoort. Meer middelen 
inzetten om de passende sancties ook stelselmatig te 
kunnen toepassen, moet een prioriteit zijn. Ook moet 
een preventiebeleid worden gevoerd, met een duide-
lijke communicatie over de risico’s die de daders lopen. 
Een mogelijkheid is ook het inhouden van het boetebe-
drag aan de bron (op sociale uitkeringen of terugbeta-
lingen van belastingen). Netheid en het veiligheidsgevoel 
zijn overigens nauw met elkaar verbonden. Ook het fe-
nomeen van het kopieergedrag moet worden bestreden. 
Rondslingerend afval, graffiti en andere visuele schade 
doen een wijk er als een getto uitzien. Ten slotte moeten 
de ordediensten de steun van de overheid krijgen die ze 
verdienen.» 

6. Enkele voorbeelden van oplos-
singen die men elders toepast

Je hebt nu een beeld van de verschillende manieren 
waarop asociaal gedrag in Sint-Gillis wordt aangepakt. 
Maar hoe doen ze dat buiten onze gemeente? Bestaan 
er mirakeloplossingen of inspirerende ideeën? Hieron-
der sommen we een aantal manieren op om asociaal 
gedrag te bestrijden, die ze in het buitenland hebben 
uitgetest of die door wetenschappers die het probleem 
hebben bestudeerd, worden aanbevolen. Uiteraard 
heeft elke plaats zijn specifieke kenmerken en is een 
copy/paste niet mogelijk. We kunnen er echter wel ins-
piratie uit halen. 

In 2018 heeft de stad Mechelen een plan opgesteld om 
wildplassen in de openbare ruimte aan te pakken. Via 
dit initiatief worden sanitaire voorzieningen in hore-
cazaken, met bewegwijzering er naartoe, ter beschik-
king gesteld (sensibiliseringscampagne, stickers en 
grondmarkeringen), de «smerige» hoekjes verfraaid 
(bijvoorbeeld door er kunstwerken en decoratieve 
objecten te plaatsen) en ecotoiletten geplaatst. Die 
stonden er al in Amsterdam en Parijs maar ze waren 
een première voor België. Hoe werkt dit? Het ecotoilet 
wordt in een plantenbak ingebouwd en de opgevan-
gen urine wordt gebruikt als bemesting voor planten 
(Duurzaam Actueel, 2018). 

«In Nederland zijn veel initiatieven genomen om de 
bevolking te betrekken (workshops en burgerraden) 
maar een hardnekkig probleem is om laaggeschoolden 
en kansarmen te bereiken. Zij vechten om te overleven 
en hebben geen tijd voor dat soort initiatieven. Bij de 
conclusies van deze initiatieven wordt dus vaak uitge-
gaan van de middenklasse.» (Interview met Elisabeth 
Enhus, professor aan de VUB en criminologe gespe-
cialiseerd in problematieken rond veiligheid, repressie 
en preventie)

«Het zou interessant zijn om met de groep van de PBR 
in de gemeente op stap te gaan en aan de hand van 
concrete observaties te beoordelen of wat we zien, als 
asociaal gedrag kan worden beschouwd, ongeacht de 
mogelijke oplossingen. Op het terrein zijn de menin-
gen vaak genuanceerder dan in een theoretisch debat, 
wat kan leiden tot een beter begrip van het probleem, 
de gedragingen en het onveiligheidsgevoel. Vrouwen 
bijvoorbeeld zijn ‘s nachts of ‘s avonds vaak bang in 
de stad, wat voor veel mannen onbegrijpelijk is. Door 
samen het terrein te verkennen, leren ze hoe vrouwen 
dit ervaren, waardoor mannen hun houding gaan bi-
jsturen (niet in groepjes rondlopen, niet schreeuwen, 
enz.)». (Elisabeth Enhus)
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