TAKENPAKKET DIENST GEMEENSCHAPSWACHTEN

Algemeen:
De dienst gemeenschapswachten werd opgericht in de gemeenteraad van 29 januari
2008 en heeft in het algemeen een dubbele opdracht. Dit werd door de gemeenteraad zo
bepaald.1
Ten eerste moet de dienst streven naar een maximale aanwezigheid van
gemeenschapswachten in de Mechelse wijken voor het versterken van het
preventieve toezicht en het optimaliseren van de signaalfunctie.
Ten tweede moet de dienst ervoor zorgen dat gemeenschapswachten een
beperkte vaststellende bevoegdheid krijgen om de normstelling ten overstaan van
een welbepaald aantal inbreuken op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening
te verhogen.
Bijkomend heeft de dienst de opdracht andere stadsdiensten op een efficiënte manier te
ondersteunen in de uitvoering van hun taken. Doormiddel van een werking gesteund op
tablet pc’s wordt hierbij de administratieve last tot een minimum beperkt
Kerntaak 1: WIJKTOEZICHT
Gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig zijn en toezicht houden op risicoplaatsen
en –tijdstippen om de sociale controle te verhogen 2










Mensen actief aanspreken op hun normovertredend gedrag
Mensen informeren over de bestaande regels en voorschriften (in het bijzonder
de bepalingen binnen de ABP).
Preventieve aanwezigheid tijdens evenementen: deze opdracht houdt ten alle
tijden rekening met de bevoegdheden van de lokale politie en de private
bewakingsfirma’s. Specifieke opdrachten in dit kader worden omschreven via
‘opdrachtenmemo’s’.
Doorgeven
van
meldingen:
gevaarlijke
situaties
die
door
de
gemeenschapswachten worden vastgesteld tijdens hun toezichtrondes worden
via een efficiënt meldingssysteem doorgegeven aan de bevoegde instanties. De
gemeenschapswachten gaan na of de situaties opgelost zijn.
Geschakeld optreden: rond bepaalde thema’s (vooral in verband met netheid
en verloedering) worden gemeenschapswachten ingeschakeld binnen een
ketengerichte aanpak. De precieze opdracht die ze in dit kader moeten
uitvoeren wordt omschreven in ‘opdrachtenmemo’s’.
Tegengaan van overlast en vandalisme op verschillende speelpleinen,
stadsparken, tuinen edm, inclusief het openen en afsluiten van de poorten.
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GR 30 maart 2010: herorientering dienst gemeenschapswachten.
In het weekend patrouilleren de gemeenschapswachten aan de Egleghemvijver. Ze sensibiliseren bezoekers
om hun afval op te ruimen en spreken hen aan op regelovertredend gedrag (zwemmen, bbq, …).
Gemeenschapswachten zijn preventief aanwezig en nemen contact op met de lokale politie wanneer nodig
(extra opdracht - GR 26 april 2011).
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Controle op leegstand van handelspanden door
o Periodieke screenings op leegstand
o Ondersteuning van de dienst economie door behandeling/opvolging van
concrete leegstanddossiers
Houden van toezicht op specifieke plaatsen, omwille van een specifieke
problematiek/thema/doelgroep:
o Toezicht op het woonwagenpark De Schans
o Toezicht in residentie Goswin De Stassartstraat (residentie in het
beheer van Woonpunt Mechelen).

De gemeenschapswachten ACTIVA die voldoen aan de wettelijke vereisten worden door
de gemeenteraad aangesteld tot vaststellende ambtenaar. Dit betekent dat ze een aantal
inbreuken die in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening zijn opgenomen, kunnen
vaststellen.
 Gemeenschapswachten komen NIET in rechtstreeks contact met de overtreder!
 De gemeenschapswachten worden bevoegd voor de volgende limitatieve lijst van
inbreuken:
o Art 7 omtrent sluikstorten
o Art 8 omtrent het onderhoud van het voetpad
o Art 9 omtrent de goede staat van onbebouwde terreinen
o Art 19-23 omtrent beplakking en graffiti
o Art 31 omtrent huisvuil deponeren in de openbare ruimte
o Art 35/5-6-7-24-32-33-43-44-52 omtrent huisvuilophaling
o art. 111 tot en met 120 omtrent privatieve ingebruikname van de openbare
ruimte3
o Art. 138 omtrent de verplichting inzake sneeuw- en ijsvrij maken van
voetpaden
o Art. 143 omtrent de verplichting inzake huisnummers
o Art 61 rond brandwegen
 Binnen deze vaststellende bevoegdheid wordt extra nadruk gelegd op
o Controle op het belastingsreglement betreffende inname van het openbaar
domein naar aanleiding van werken
o Sluikstorten aan glasbollen via een concrete samenwerking met Manus vzw
o Sluikstorten in publieke vuilnisbakjes via een concrete samenwerking met
de uitvoeringsdiensten
Kerntaak 2: SENSIBILISATIE






Inbraakpreventie:
gemeenschapswachten
staan
in
voor
het
afwezigheidstoezicht in de Mechelse wijken. Dit gebeurt bij voorkeur door de
gemeenschapswachten die vast aan de wijk verbonden zijn.
Fietsdiefstal: gemeenschapswachten houden toezicht aan fietsenstallingen in
hun wijk, organiseren fietsenstallingen tijdens evenementen en staan in voor
het graveren van fietsen.4 Met de opstart van het project fietszenders staan de
gemeenschapswachten mee in voor verspreiding en registratie van deze
zenders.
Gauwdiefstal: gemeenschapswachten zijn aanwezig op de wekelijkse
marktdag om mensen te wijzen op mogelijk risicogedrag; tijdens evenementen
worden gerichte campagnes inzake gauwdiefstal georganiseerd.
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GR 26 juni 2012
Fietsenstallingen worden voorzien op de evenementen: Posse Leest, 21 juli viering, Ottertrotter, Maanrock,
Parkpop, kinderspeeldag, autoloze zondag en in de Nekker. De gemeenschapswachten graveren tijdens het
weekend per jaar 14 keer op de zaterdagmarkt, op Posse Leest, op de autoloze zondag en tijdens de
Oogstfeesten en de Dag van het Park (GR 26 april 2011).
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Diefstal van en in auto’s: gemeenschapswachten gaan na of er waardevolle
voorwerpen in wagens worden achtergelaten (PIA-acties). Dit gebeurt bij
voorkeur door de gemeenschapswachten die vast aan de wijk verbonden zijn.
Steaming: aan de schoolpoorten zijn de gemeenschapswachten extra
aandachtig voor feiten van steaming, vooral voor en na schooltijd.

Kerntaak 3: VERKEERSVEILIGHEID




Gemachtigde opzichters: gemeenschapswachten worden op bepaalde
punten ingezet als gemachtigde opzichter om bepaalde doelgroepen te helpen
bij het veilig oversteken. Ze doen dit volgens de richtlijnen die tijdens de
opleiding van de lokale politie worden aangeleerd.
Ondersteuning acties gericht naar scholen: sensibilisatieacties inzake
verkeersveiligheid die door de lokale politie worden georganiseerd, kunnen
door gemeenschapswachten ondersteund worden. Daarnaast staan de
gemeenschapswachten in voor de jaarlijkse fietscontroles in de scholen.

Kerntaak 4: EXTERNE ORGANISATIES
De stad Mechelen heeft een overeenkomst met een aantal provinciale domeinen waarin
de inzet van de gemeenschapswachten wordt bepaald:
 De Nekker: toezichten op het domein zoals bepaald in overleg tussen de directie,
de private firma, de stad en de lokale politie. Daarnaast wordt de fietsenstalling in
De Nekker steeds bewaakt.
 Biesieklette: de gemeenschapswachten bieden ondersteuning aan de klassen die
het verkeerspark in het Vrijbroeckpark bezoeken. Ze zorgen ervoor dat het nodige
materiaal klaarstaat.
 De Lijn: in het kader van het convenant sociale veiligheid tussen de stad en De
Lijn kunnen gemeenschapswachten gericht in gezet worden voor toezicht en
aanwezigheid op risicolijnen. De gemeenschapswachten houden ook toezicht op
het schoolvervoer De Beemden.
 Child Focus: assistentie in het kader van verdwijningen van personen door
middel van verdeling van vignetten onder de gemeenschapswachten alsook
verspreiding van vignetten en affiches, en deze terug verwijderen
ONDERSTEUNING andere diensten





Bedelen van brieven: binnen het kader van de gemaakte afspraken kunnen
gemeenschapswachten ingezet worden voor het bedelen van brieven (1200
werkuren per jaar)
Om de werking van andere stadsdiensten efficiënt te laten verlopen, voldoen
we aan vragen wanneer deze passen in de werking. Voornamelijk binnen de
kerntaak van het wijktoezicht kan de dienst gemeenschapswachten hier een
belangrijke bijdrage leveren (vb. efficiënte screenings via de tablet pc,
bevragingen bewoners, …).
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