
Gerichte acties en concrete resultaten: 

Zone Zuid maakt balans op van de zomer 2019 in Anderlecht

Burgemeester Eric Tomas wenste een balans op te maken van de activiteiten van 

de politiezone Zuid die deze zomer in Anderlecht plaatsvonden. In de verschillende 

wijken  werden vele  gerichte  acties  uitgevoerd  rond verschillende thema's,  wat 

leidde tot meer dan overtuigende resultaten.

Zo  legden  de  agenten  van  de  politiezone  Zuid  bijna  duizend  gemeentelijke  administratieve 

sancties op (834), waarvan een groot deel betrekking heeft op het verkeer (hinderlijk parkeren, 

bellen  achter  het  stuur,....).  In  heel  de  gemeente  zijn  de  politiediensten  begonnen  met  een 

algemene inspectie  van  gebouwen  die  als  leegstaand  geregistreerd  staan  om  kraakpanden of 

gebouwen met veiligheidsproblemen op te sporen.

In  Peterbos  worden  de  acties  om  drugshandel  en  criminaliteit  te  bestrijden iedere  dag 

verdergezet.  In  de  zomer  werden  dan  ook  belangrijke  resultaten  geboekt.  Maar  liefst  13 

verdachten  werden  ter  beschikking  gesteld  van  het  parket  (voornamelijk  voor  verdovende 

middelen) en er werden 20 pv's opgesteld voor de verkoop van verdovende middelen. Daarnaast 

nam de politie 3,6 kilogram cannabis en grote sommen geld in beslag.

Verder was er een gezamenlijke actie met het arbeidsauditoraat om bussen van touroperators te 

controleren. Ook bij  deze actie werden verschillende inbreuken vastgesteld rond vergunningen, 

naleving van rusttijden, enz. In totaal werd er voor 11.248 euro aan boetes opgelegd.
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De twee Anderlechtse KOBAN's (Virtus in het historische centrum en Kuregem) waren deze zomer 

ook  bijzonder  actief  met  340  gerechtelijke  processen-verbaal (eerste  maal  of  gerechtelijke 

opvolging).

Ook  de  markt  van  de  Slachthuizen kreeg  de  nodige  aandacht.  De  politie  werkte  met  de 

organisatoren van de markt samen om de clandestiene verkoop van sigaretten aan banden te 

leggen. Enkel deze zomer werden 4208 pakjes sigaretten in beslag genomen. Daarnaast werd ook 

de strijd verdergezet tegen namaakkleding en -parfums en de clandestiene verkoop rond de markt. 

Ten slotte, voerde de poltie controles uit op de verkoop en consumptie van alcohol om mee te  

nemen, wat vooral in de buurt van de slachthuizen voor onveiligheid zorgt.

Anderlechts  burgemeester  Eric  Tomas  liet  het  volgende  optekenen: "Deze  resultaten  zijn  zeer  

concreet en tonen aan dat onze politieagenten op het terrein bijzonder actief waren deze zomer.  

Onze  politiezone  was  bijzonder  aandachtig  voor  elke  problematiek  (drugshandel,  

verkeersveiligheid, consumptie van alcohol op straat, enz.) in het belang van onze burgers.  Het is 

de bedoeling dat het aangenaam wonen is in onze gemeente en dat de mensen er zich veilig  

voelen.
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