Artikel 34-vragen “Meer politie-capaciteit in Vlissingen tijdens intelligente lock-down”
Geacht college,
De SGP-fractie heeft in de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor handhaving op het gebied
van criminaliteit en verkeersveiligheid. In de beantwoording van het college kwam telkens naar voren
dat het gebrek aan handhavingscapaciteit een reden is om overtredingen op het gebied van
criminaliteit en verkeersveiligheid niet grondig te kunnen aanpakken.
Ondanks de tijd waarin we nu leven, de intelligente lock-down vanwege het Corona-virus, blijven
plegers van criminaliteit en verkeersovertredingen, helaas, gewoon actief. Een opsomming hiervan
van de afgelopen week/weken:
- Te hard rijdende en wheelies makende motorrijders op de boulevards
- Te hard rijdende motoren, quads en auto’s in de Badhuisstraat en Aagje Dekenstraat
- Drugsdealers hebben zich verschanst op het Scheldeplein om potentiële klanten te
benaderen en aan hen drugs te verkopen, wat een groot gevoel van onveiligheid geeft bij de
bewoners op en rond het Scheldeplein
- Een bezorger is beroofd in Bossenburgh
- Een zware vuurwerkbom ontplofte in Westerzicht en beschadigde een auto.
Aangezien we nu in de tijd van de intelligente lock-down leven, evenementen, festivals en
voetbalwedstrijden niet plaatsvinden en de horeca grotendeels is gesloten, lijkt het de SGP logisch
dat er nu meer politiecapaciteit beschikbaar is en/of beschikbaar kan komen voor de Gemeente
Vlissingen.
De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
1. Is het college het met de SGP eens dat onze huidige handhavers meer politie-capaciteit nodig
hebben om hen in hun werk te ondersteunen (zie opsomming hierboven)?
2. Wat heeft het college de afgelopen weken gedaan om (tijdelijk) meer politiecapaciteit naar
Zeeland/Vlissingen te halen, aangezien nu geen politie-inzet nodig is bij festivals,
evenementen, voetbalwedstrijden en in uitgaansgebieden?
3. Om hoeveel extra politie-agenten is gevraagd bij de landelijke politie? Mocht er nu
onverhoopt niet gevraagd zijn om extra agenten, dan wil de SGP graag weten waarom dat
niet is gebeurd.
4. De SGP vraagt zeer regelmatig om meer handhaving en meer agenten. Dat is helaas nodig
omdat er niets verandert aan de veiligheidssituatie in onze gemeente. De portefeuillehouder
geeft bij de beantwoording van onze vragen altijd aan hier druk mee bezig te zijn en dat ook
in samenwerking met andere Zeeuwse gemeenten te doen. Dank daarvoor! Is het misschien
mogelijk dat het college elk kwartaal een update geeft over de stand van zaken met
betrekking tot meer capaciteit?
5. Welke escalatie mogelijkheden zijn er om op te schalen en de urgentie te laten doordringen
in Den Haag?
6. Hoe gaat het college bij de landelijke politie motiveren dat structurele extra politie-capaciteit
voor Vlissingen en omstreken hard nodig is én blijft?
Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Lilian Janse-van der Weele en Cor Tromp, Fractie SGP

