Politie verruilt Botermarkt voor nieuw station
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De politiepost verruilt zijn huidige locatie op de Botermarkt voor een stek in het nieuwe stationsgebouw. Het huidige pand voldoet
niet meer en de bestuurscoalitie vindt de aanwezigheid van de politie aan het station een meerwaarde. De oppositie ziet het anders.
Geen politie meer straks op de Botermarkt, alleen nog ambtenaren. De politiepost verhuist naar het nieuwe station en de locatie op de
Botermarkt wordt ingepalmd door stadsdiensten.
"De verhuis dringt zich op omwille van verschillende redenen", weet patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V). "De gebouwen
aan de Botermarkt zijn niet meer optimaal geschikt, een aanwezigheid in de stationsomgeving is een meerwaarde in het kader van de
werking van de politie naar de omgeving toe en de vernieuwing van het station bood een opportuniteit tot herlocalisatie en een op maat
gemaakt functioneel gebouw."
Maandagavond legde het bestuur een concessieovereenkomst met de NMBS voor aan de gemeenteraad. Die overeenkomst beslaat
een oppervlakte van 550,16 vierkante meter met beveiligd glas, aangepaste verlichting en compartimentering en nutsvoorzieningen op
maat in het nieuwe stationsgebouw, heeft een looptijd van 27 jaar en gaat in op 1 november. Kostprijs? 60.518 euro per jaar. Ook is er
600.000 euro voor de inrichting voorzien. Later wordt nog een overeenkomst met B-Parking gesloten zodat de politievoertuigen in de
ondergrondse parking terecht kunnen.
De oppositie is geen voorstander van de verhuis. Open VLD heeft problemen met het kostenplaatje. "Na 27 jaar zullen jullie 1.633.000
euro betaald hebben", berekende raadslid Francis Reynaert. "Voor dat geld kan je een nieuwbouw zetten die eigendom is."
Uitgaansuren
"Is die kost trouwens vergeleken met het kostenplaatje van een renovatie van het gebouw aan de Botermarkt?", pikt Vlaams
Belangraadslid Immanuel De Reuse in.
Zijn partij ziet wel heil in de aanwezigheid van de politie in de stationsbuurt, maar niet onder de vorm van een politiepost. "Men zal er
enkel terecht kunnen voor klachten en aangiften. De interventiedienst werkt vanuit Accent Business Park. Bovendien is de politiepost
maar open van 8 tot 18.30 wat betekent dat je tijdens de uitgaansuren en op feestdagen, als er veel volk in de buurt is, enkel een lege
politiepost hebt." Ook N-VA heeft kritiek.
"De politiepost zit weinig zichtbaar, volledig afgeschermd achter de fietsenstallingen", oordeelt raadslid Brecht Vermeulen. "Bovendien
is het qua mobiliteit zeer moeilijk om aan het station te raken."
Veiligheid prioritair
Schepen Muylle laat weten dat een renovatie van het huidig pand een veelvoud van de concessie zou bedragen. Burgemeester Kris
Declercq (CD&V) verdedigt op zijn beurt de locatie.
"Men kan niet pleiten voor én blauw op straat én zichtbare aanwezigheid van de politie en tegelijk tegen een centrale locatie zijn
midden de stad. We moeten deze opportuniteit aangrijpen, een locatie centraal in de stad. Veiligheid is prioritair. De politie is daarbij
een van de beste hoeders. We gaan hier voor een zichtbare aanwezigheid in de stad, op een vriendelijke en toegankelijke manier."
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