KORT NIEUWS / EN BREF

Live webinar: Burgerparticipatie: spanningen
en concrete handvaten bij het betrekken van
burgers in lokaal veiligheidsbeleid
Organisatie: CPS (Centre for Policing and Security) i.s.m. Vives Hogeschool
Wanneer? 8 maart 2022

Burgerparticipatie staat al enkele decennia hoog op de agenda van
beleidsmakers op verschillende niveaus, vanuit de idee dat het betrekken van burgers bij de beleidsvorming het beleid kan verrijken, draagvlak voor beslissingen kan vergroten, en vertrouwen in overheden kan
versterken of herstellen. Niettemin is burgerparticipatie in de huidige
context van diversiteit, polarisering en sociale media allerminst vanzelfsprekend. Op het vlak van veiligheid ontwaren we bovendien een
spanningsveld met het geweldsmonopolie van de politie; doorgedreven
burgerparticipatie, waarin burgers zelf verantwoordelijkheid opnemen,
kan immers ook ontaarden in burgers die zelf het heft in handen nemen
in de repressie van criminaliteit (cf. de zogenaamde ‘pedojagers’). Het
betrekken van burgers in veiligheid roept verschillende spanningen en
conflicten op, die we op deze studiedag in de kijker zetten. We reiken
bovendien ook concrete handvaten aan om aan de slag te gaan met (diverse groepen) burgers, en hen zo optimaal mogelijk te betrekken in de
voorbereiding, uitvoering en/of evaluatie van het beleid.

Met het begrip burgerparticipatie hebben we het hier dus over ‘beleidsparticipatie’, initiatieven waarbij burgers de kans krijgen invloed uit te
oefenen op het beleid. We focussen ons specifiek op het lokaal veiligheidsbeleid, de wettelijk verankerde bevoegdheid van de burgemeester
om toe te zien op ‘de naleving van de wetten en politieverordeningen,
de handhaving van de openbare orde, de bescherming van personen en
goederen en de hulpverlening aan al wie in gevaar verkeert’ (Omzendbrief BiZa, 8/2001). Op het lokaal niveau kristalliseert de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers zich in bv. het lokaal/zonaal
veiligheidsoverleg en diverse veiligheidsplannen. Het is ook het niveau
dat in principe dichtst bij de burger staat, en waar concrete handvaten
om participatie te organiseren meest kans op slagen hebben.
Meer info via www.policingandsecurity.be

Webinar: Evolutie rampenplanning:
rol van discipline 3
Spreker: Hans Moors
Organisatie: Politeia
Wanneer? 29 maart 2022

In deze opleiding wordt de evolutie van de nood- en interventieplanning, ook wel “rampenplanning” genoemd, door de jaren heen
besproken. De spreker gaat eveneens in op de rol van discipline 3
vanuit een mono- en multidisciplinair oogpunt. In een noodsituatie
wordt namelijk niet gesproken over brandweer, ziekenwagen of politie,
maar van discipline 1, 2, 3, 4 of 5. Bij discipline 3 gaat het over de politie
van de plaats waar de noodsituatie zich afspeelt.
Deze opleiding tracht ook om een antwoord op de volgende twee
vragen te geven:
- Welke rol vervult de politie in de verschillende stadia en niveaus?
- Is de politie mee geëvolueerd met de professionalisering van
de noodplanning?
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