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Interpellatie van mevr. Van Offelen en Culer: Veilig oud worden.
Mevr. Van Offelen en Culer geven aan dat het onveiligheidsgevoel de laatste tijd is gestegen bij vooral de
oudere Ukkelaars (inbraak, diefstal met list, diefstal van handtassen, …). De recente stijging van het aantal inbraken en diefstallen met list is onrustwekkend. Senioren zijn thuis vaker het slachtoffer van diefstal met list en door
deze erg traumatiserende ervaringen gaan ze zich sneller afzonderen.
Ter herinnering: Ukkel en Watermaal-Bosvoorde hebben het grootste aandeel senioren: 20% van hun bevolking is 65+, waarvan een groot gedeelte 80+ en 90+, waarvan de meerderheid vrouwen (hogere levensverwachting). De bestrijding van criminaliteit is een prioriteit van de algemene beleidsverklaring. De veiligheid van
senioren is ook een prioriteit van het veiligheidsplan van de politiezone.
Ingevolge een vraag van mevr. Van Offelen (16 december 2019) had de korpschef bevestigd dat diefstal
met list vaker voorkomt, vooral bij 80+ (grotere kwetsbaarheid). Er werden maatregelen getroffen, er zijn lopende
onderzoeken en er werden verdachten geïdentificeerd. De politie wil samenwerken aan sensibiliserings- en preventiecampagnes van de gemeente Ukkel. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en
de politiezone voor gezamenlijke campagnes, in het bijzonder inzake criminaliteit bij senioren.
Mevr. Van Offelen en Culer vragen het college om samen met de politie nog meer inspanningen te leveren om de veiligheid van senioren te verbeteren omdat zij talrijker zijn in Ukkel en ook kwetsbaarder. Ze stellen
voor om een (twee)jaarlijkse grote campagne te organiseren rond diefstal met list, inbraak, diefstal van handtassen in samenwerking met de lokale politie, de FOD Binnenlandse Zaken en verenigingen die zich inzetten voor
senioren. De communicatie moet ook aangepast zijn omdat zij minder vertrouwd zijn met het internet (brochure,
flyer, affiche, gepersonaliseerde brief, …). Deze campagne kan de titel "Veilig oud worden" krijgen.
Mevr. Van Offelen en Culer stellen eveneens voor om het bedrag van de gemeentelijke beveiligingspremie (terugbetaling van een gedeelte van mechanische inbraakwerende investeringen) te verhogen. De gemeente
ontvangt hiervoor subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (momenteel €
15.000). Tot 2016 was de tussenkomst max. € 250. Door de daling van de criminaliteit werd dit verlaagd tot €
150, wat onvoldoende is. Het budget wordt bovendien slechts gedeeltelijk gebruikt. De tussenkomst in Oudergem
bedraagt € 400 en in Schaarbeek € 500 sinds 2018. De verhoging van de premie voor individuele woningen kan
gepaard gaan met voorwaarden, zoals in Elsene (leeftijd 60+, niveau van het KI).
De burgemeester antwoordt dat de gemeente een bijzondere aandacht heeft voorh dit fenomeen omwille van de demografische toestand binnen de gemeente. De politie heeft onderzoeken gevoerd naar valse agenten en beambten. Er wordt vooral bij valavond (meer kans op diefstal met list) gepatrouilleerd en er wordt gericht
gewerkt in wijken op basis van objectieve statistieken. De inzet van de dienst Slachtofferhulp is eveneens van
groot belang. De FOD Binnenlandse Zaken voert bovendien preventieve acties gericht aan senioren die minder
vertrouwd zijn met de moderne communicatiemiddelen, ook al zitten steeds meer senioren op sociale media.
Schepen Lambert-Limbosch bevestigt de plotselinge stijging van diefstal met list in de gemeente. Dit fenomeen, en in het algemeen oplichting, is niet nieuw maar het ontwikkelt zich eveneens in het kader van de cybercriminaliteit. De schepen heeft vorig jaar contacten gehad met de politie om procedures rond cyberpreventie
te voorzien omdat slachtoffers op internet vaak senioren zijn. Het is jammer dan ze het internet als communicatiemiddel laten vallen na een slechte ervaring op dit vlak.
Het college heeft al inspanningen geleverd, zoals artikels in het magazine Allo Senior, en er zal in februari
een workshop over dit probleem gegeven worden. De politie en de preventiediensten zullen nog nauwer samenwerken. De schepen zal ook informatie verspreiden in recreatiecentra voor senioren.
Door de stijging van diefstal met list zouden er meer aanvragen voor premies kunnen komen. Het college
zal een verhoging van de beveiligingspremie onderzoeken en zal hierbij rekening houden met sociale aspecten.

De statistieken geven wel aan dat er minder aanvragen zijn omwille van de daling van de criminaliteit en
niet omwille van het premiebedrag.
Mevr. Van Offelen benadrukt dat er concrete acties moeten komen zoals gepersonaliseerde brieven, infostands in gemeentegebouwen, sensibilisering van paramedisch personeel, deelname aan de Europese dag tegen inbraak in woningen in juni, … Omdat de preventiedienst een budget ontvangt van de FOD Binnenlandse Zaken en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet de gemeente geen bijkomende uitgaven voorzien.
Mevr. Culer geeft aan dat het college dringend moet reageren.
Schepen Lambert-Limbosch verzekert mevr. Van Offelen en Culer dat het college zich volledig zal mobiliseren.

