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Luc De Ryck
AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
e-mail burgemeester@temse.be

Burgemeesters aan tafel met ministers
De Clerck (Justitie)

en Vandeurzen (Jeugdzorg)
Straffeloosheid, voortijdige vrijlating van delinquenten en massale 
seponering van klachten zorgen al geruime tijd voor grote verontwaar-
diging, niet in het minst bij politie, beleidsverantwoordelijken en pu-
blieke opinie. De jongste maanden kreeg deze schrijnende problematiek 
een opvallend verlengstuk in de media. Zo interviewde Radio Eén een 
aantal betrokken burgemeesters en werd minister van Justitie Stefaan 
De Clerck met hun getuigenissen geconfronteerd in de uitzending van
Peeters & Pichal. Tegelijk lanceerde de zender het idee aan een 
Rondetafelconferentie met de minister en de burgemeesters. De 
minister ging op het voorstel in en de burgemeesters lieten het zich 
geen tweemaal vragen. 
Op woensdag 6 april waren wij met een ruime delegatie present op het 
kabinet van de minister in Brussel. Naast Stefaan De Clerck en een bat-
terij adviseurs was ook minister van Welzijn Jo Vandeurzen (bevoegd 
voor Jeugdrecht) aanwezig. De ministers werden geconfronteerd met 13 
burgemeesters, afkomstig uit alle windstreken van Vlaanderen. Onder 
hen deze van Gent, Sint-Niklaas, Dendermonde, Lokeren en Temse. 
De rondetafel kende een kritisch-constructief verloop, dat een vervolg 
krijgt. 

De burgemeesters kregen de gelegenheid elk vanuit hun eigen 
invalshoek en ervaring het woord te voeren. Algemene problemen die 
werden aangekaart, waren: 
- straffeloosheid, voortijdige vrijlating, massale seponering van klachten
- procedurefouten, die leiden tot invrijheidstelling (zelfs als het om 
 grote misdaden gaat) 
- asiel- en migratiebeleid (besprekingen zijn binnen de regering aan
 de gang) 
- gebrekkig werkend systeem van het elektronisch toezicht (enkelband)
- niet-werkend snelrecht (daarover volgt op korte termijn een overleg 
 met de procureurs generaal)

In het bijzonder werd uitgeweid over de straffeloosheid, de eigenlijke 
aanleiding tot de bijeenkomst. In dat kader kwamen diverse subthema’s 
aan bod: gerechtelijke procedures, samenwerking parket - politie, uit-
breiding Gemeentelijke Administratieve Sancties (G.A.S.) tot bepaalde 
vormen van criminaliteit,  Salduz-arrest (opgelegd door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, bepaalt dat een verdachte nog vóór 
het eerste verhoor kan beroep doen op een advocaat)… Vastgesteld 
werd ook dat de versnippering van bevoegdheden over het federale 
niveau en de gemeenschappen (bvb. Jeugd) een goede werking
bemoeilijkt.  
De ministers legden een heel grote luisterbereidheid aan de dag en 
gingen geen enkele problematiek uit de weg. Zij  gaven toelichting bij 
de stand en gang van zaken van de dossiers en wezen pistes aan die 
zouden kunnen bijdragen tot oplossingen. 

Natuurlijk zijn er geen pasklare oplossingen uit de mouw geschud. Men 
kan niet in een handomdraai rechttrekken wat doorheen de jaren is 
scheefgegroeid. Er worden nu werkgroepen opgestart rond bepaalde 
items en de afspraak is dat minister De Clerck ons over enkele maanden 
opnieuw bijeenroept met het oog op een evaluatie van de evolutie. 
Zoals ik ook op Radio Eén zei: ‘Hopelijk ontspringt uit de botsing der 
gedachten het licht der waarheid!’ 
En moge dat licht over velen schijnen! 

woensdag 13 april 2011

Minister Stefaan De Clerck met 
(v.l.n.r.) de burgemeesters van 
Temse, Sint-Niklaas en Lokeren. 

Hilaire & Grace geven de fakkel door aan
Sil & Sandy Van Riet, twee zussen die afstudeerden aan

de slagerijschool “Ter Groene Poorte” te Brugge.
 Zij zullen deze bloeiende slagerij in hart en nieren

verder uitbaten.

Hilaire blijft nog een tijdje bij “Finesse”, zo kunnen
Sil en Sandy jullie beter leren kennen ! Vooral om u een 

geruststellend gevoel te geven en te behouden.

uw tafel verdient bekroonde kwaliteit...

Krijgsbaan 91 Temse   Tel 03 771 52 42

Welkomstdrink
van

Sil & Sandy

Afscheidsdrink

van
Grace & Hilaire

Topslager Finesse
organiseert op vrijdag 15 en zaterdag 16 april

een afscheidsdrink én openingsweekend !

Kom gerust even langs,

voor iedere klant ligt

er een geschenkje klaar !

Dienst voor opvanggezinnen :  
tussen 0 en 12 jaar
Kinderdagverblijf : tussen 0 en 3 jaar
Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin
Website:  www.kdv-zonnestraal.be
Algemeen directeur is Ignace Schockaert 
(03 776 96 76)

Secretariaat dienst voor opvanggezinnen:

Gladiolenstraat 10   Kleinhulst 2
Sint-Niklaas                Hamme
tel 03 776 96 76                tel 052 49 97 47

Kinderopvang in Temse, Sint-Niklaas, Waasmunster,
Lokeren en Hamme.

Gemotiveerde onthaalouders zijn steeds welkom!

Kinderdagverblijf :
Gladiolenstraat 10 - Sint-Niklaas - tel  03 776 96 76


