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woensdag 30 maart 2011

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

Wase burgemeesters aan tafel
met minister van Justitie De Clerck 

 
In een recente uitzending van het radioprogramma ‘Peeters & Pichal’ werd 
minister van Justitie Stefaan De Clerck geconfronteerd met verontwaar-
digde burgemeesters, die heel wat kritiek uitten op het veiligheidsbeleid in 
ons land, vooral inzake straffeloosheid en snelle vrijlating van delinquenten. 
Onder hen ook 3 Wase burgemeesters, met name, Filip Anthuenis (Lokeren), 
Christel Geerts (Sint-Niklaas) en Luc De Ryck (Temse). Tijdens de uitzending 
lanceerde de radioredactie het initiatief voor een rondetafelgesprek met 
de minister en de burgemeesters. De minister is op het voorstel ingegaan. 
Het rondetafelgesprek vindt plaats op zijn kabinet in Brussel op woensdag 
6 april. In totaal zijn 21 burgemeesters uitgenodigd. Naast de 3 Wase o.m. 
ook Piet Buyse (Dendermonde), Louis Tobback (Leuven) en Daniël Termont 
(Gent). In de confrontatie wil de minister overleggen op welke wijze politie, 
justitie en lokale overheden optimaal kunnen samenwerken om efficiënt de 
delinquentie te bestrijden. Op de vergadering zal ook Vlaams minister Jo 
Vandeurzen aanwezig zijn.

Motie Gemeenteraad
De gemeenteraad keurde eenparig de onderstaande motie goed. Zij werd 
verzonden naar premier Leterme, minister van Justitie Stefaan De Clerck, 
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, de voorzitters van 
de Vlaamse partijen, de gouverneur en de procureur des konings. 

Hier volgt de letterlijke tekst: eerst de aanhef, daarna de eigenlijke motie.
Aanhef
De gemeenteraad van Temse, vergaderd in zitting van 28/2/2011, besliste 
tot het stemmen van een motie m.b.t. het veiligheidsbeleid in ons land. 
Oorzaak is de vaststelling dat het veiligheidsbeleid aanzienlijke leemten 
vertoont. Aanleiding is de vrijlating van 3 misdadigers, ‘goede bekenden’ 
bij het gerecht. Zij ontvoerden en bewerkten hun slachtoffer, sloegen 
hem bewusteloos en lieten hem naakt achter in de prostitutiebuurt van 
Brussel. Al na een paar dagen waren de daders vrij. De motie werd een-
parig goedgekeurd door alle raadsleden van alle fracties (CD&V, Open VLD, 
Vlaams Belang, SP.a, Groen!). 

Motie
De gemeenteraad stelt met groeiende onrust vast dat het federaal 
veiligheidsbeleid aanzienlijke leemten inhoudt, die ontwrichtend zijn voor 
de maatschappij. 
Misdadigers moeten al een effectieve straf van ten minste 3 jaar krijgen, wil 
men ze nog opsluiten. 
Er is een wanverhouding tussen het aantal gevangenissen/cellen en de groei-
ende criminaliteit. Gevangenen van bij ons zijn opgesloten in Nederland…
Een procedurefout, hoe bescheiden ook, maakt een vonnis ongedaan en 
leidt tot vrijlating, hoe erg ook de misdrijven.
Is de straffeloosheid op zich een flagrante onrechtvaardigheid, ook de con-
sequenties zijn bijzonder bezwarend:
• misdadigers die nagenoeg onmiddellijk vrijkomen, doen verder. 
 Straffeloosheid vermenigvuldigt de misdaad;
• de vrijheid van misdadigers vormt een gevaar voor de bevolking
 en doet tegelijk het onveiligheidsgevoel toenemen;
• deze gang van zaken is frustrerend en demotiverend voor de politie-
 mensen (die vaak ernstige risico’s moeten nemen) en vormt een storende 
 factor in de uitvoering van hun opdracht; 
• het is evenzeer frustrerend en demotiverend voor de beleidsverantwoor-
 delijken, voor al wie zich inzet voor een rechtvaardige maatschappij – 
 en bovenal voor de gemeenschap. 
De gemeenteraad klaagt deze wantoestanden aan. Hij pleit ervoor dat het 
veiligheidsbeleid onmiddellijk absolute prioriteit krijgt en wordt afgestemd 
op de feitelijke realiteit. 

2000. Stefaan De Clerck met 
burgemeester Luc De Ryck en 
adviseur Miet Deckers.
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LENTE ACTIE APRIL

Met : Melissa, Jonas en Thomas Osselaer, Jorik Rosseau,
Marijke Hayoun, Lise en Mario De Vos, Cassandra en Johan De Ryck, 
Patricia Andries, Marleen Van San, Carine De Schrijver en
Kristy Van Strydonck.

Reservatie :
Patricia en Mario - tel 03 711 25 00
reservatie@oberon-puck.be
www.oberon-puck.be

Zaterdag 9 en 16 april om 20 u
Zondag 10 en 17 april om 15 u
Vrijdag 15 april om 20 u

Zaal:

Parochiaal Centrum
Christus Koning

Prinsenlaan 6
9140 Temse

vvk : E 7,00
kassa : E 8,00

speelt voor u
Toneelkring Oberon-Puck

van Marie Goossens - Regie : Riet Waltens
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Tel 0486 50 23 60

Franky
VAN CLEEMPUT

Algemene elektriciteitswerken

www.vancleemput-elektriciteit.be


