Vraag voor het bulletin van politieraadslid Pieter Soens.
Op woensdag 26 oktober 2016 om 20.30 uur vond de voetbalwedstrijd plaats in KORTRIJK
tussen KV KORTRIJK en KAS EUPEN.
Tijdens de wedstrijd werden door onbekenden aan de fietsenstallingen ter hoogte van de ingang
van Sportcentrum Wembley aan de Moorseelsestraat verschillende fietsen van hun slot ontdaan
en verplaatst in het struikgewas op de terreinen van het sportcentrum Wembley, alwaar de daders
vermoedelijk de fietsen achteraf zouden komen ophalen.
Een alerte burger heeft het misdrijf net na de wedstrijd vastgesteld en kon de desbetreffende
fietsen terugvinden in het struikgewas. De eigenaars konden aldus de fietsen gelukkig nog
recupereren.
Navraag leert dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt tijdens een voetbalwedstrijd van KV
KORTRIJK.
Vandaar mijn volgende vragen:
1.a.

Hoeveel gelijkaardige feiten van tijdens voetbalwedstrijden van KV KORTRIJK
zijn er bij de Politiezone gekend?

Alle fietsdiefstallen in de Moorseelsestraat werden uit de database gehaald vanaf juli 2015 t.e.m.
oktober 2016.
Er waren 23 fietsdiefstallen in deze periode, van 8 kon de datum niet gelinkt worden met de data
uit de voetbalkalender, van 15 andere wel.
Wedstrijd

Fietsdiefstallen

08-08-2015 18:00

1

27-09-2015 20:00

1

18-10-2015 20:00

1

29-10-2015 20:30

1

07-11-2015 20:30

1

31-07-2016 20:00

2

26-10-2016 20:30

8

(blank)

8

Total

23

1.b.

Zijn er bij andere sportmanifestaties al gelijkaardige feiten gebeurd in de
Politiezone?

Met uitzondering van de KVK, heeft de politiezone VLAS geen weet dat het aantal
fietsdiefstallen significant gestegen was tijdens of na sportmanifestaties.
2.

Gelieve mij de data en plaats te bezorgen van eventuele reeds voorgaande
gelijkaardige feiten.
Men heeft in de zone geen weet van voorgaande gelijkaardige feiten.

3.

Zijn er reeds vermoedelijke daders opgepakt of verhoord ?
In dit specifiek geval zijn er geen daders gekend. Maar indien (vermoedelijke) daders van
fietsdiefstallen door de politie worden opgepakt, verhoort men deze steeds.

4.

Gelieve mij mee te delen welke stappen er door de Politiezone VLAS zullen
worden ondernomen om deze fietsdiefstallenplaag voorgoed de wereld uit te
helpen. Zal de Politiezone in contact treden met de stad KORTRIJK en KV
KORTRIJK om samen deze vorm van criminaliteit in te dijken? Wordt voorzien in
extra controle aan de fietsenstallingen tijdens de voetbalwedstrijden ?
Omdat er in het verleden (2015) nog diefstallen geweest zijn is er in de fietsenstalling tijdens
iedere thuiswedstrijd permanent toezicht door een aangestelde van de KVK. Er wordt
gewerkt met een beurtrol. De persoon in kwestie kan steeds in real time telefonisch contact
opnemen met de commandopost via de veiligheidsverantwoordelijke KVK. De politie
houdt één ploeg stand by om onmiddellijk ter plaatse te gaan.
Anderzijds beschikt de zone over een digitale tool, infoPOP, waar toezichten in opgenomen
worden op plaatsen waar zich bepaalde feiten voordoen, zoals fietsdiefstallen.
Vanuit de stad Kortrijk worden heel wat initiatieven genomen om fietsdiefstal te voorkomen
en dit vaak in samenwerking met de politiezone VLAS bijv. het labelen van fietsen,
cameratoezicht, de gemeenschapswachten die gestolen fietsen die gemerkt zijn trachten terug
te vinden, het voorzien van veilige fietskettingen aan de fietsstallingen aan het station…

