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N-VA tegen wildparkeren door politie 

 

De N-VA is niet te spreken over hoe de politie aan het hoofdkwartier in Sint-Joost het 
verkeersreglement met de voeten treedt. Lieven Tack, voorzitter van de N-VA-afdeling in 
Sint-Joost-ten-Node is duidelijk: “Het is ongezien hoe de politie al maanden het 
verkeersreglement naast zich neerlegt en onwettig parkeert langs witgele zones en op 
voetpaden en zebrapaden. Voetgangers moeten daardoor uitwijken op straat en brengen 
hun leven in gevaar. Wat als er een ongeval gebeurt?”  
 
Tack weet dat er weinig parkeerruimte is aan het kantoor van de federale politie aan de Sint-
Lazaruslaan (de oude IBM-toren) maar begrijpt niet waarom de politie systematisch de 
verkeerswetgeving naast zich neerlegt. “De politie heeft blijkbaar vrijstelling van de 
algemene verkeersregels maar het parkeergedrag heeft niets meer te maken met 
interventies of de noden van het werk. Wildparkeren is voor de politie een gewoonte 
geworden.” zegt Lieven Tack. 
 
Hij vraagt zich af hoe de autoriteiten dan willen dat de inwoners zich wel aan het 
verkeersreglement houden. De politie zou het voorbeeld moeten geven. Tack keurt verkeerd 
parkeergedrag af, of het nu om de burger of de politie gaat. 
 
Bovendien stoort de N-VA zich aan het feit dat de politie systematisch parkeerplaatsen in de 
buurt bezet. Daardoor vinden de buurtbewoners geen parkeerplaats meer en gaan ze zelf 
wildparkeren. Lieven Tack: “Misschien moet de politie zichzelf bekeuren, zodat de inkomsten 
kunnen dienen voor bijkomende parkeerplaatsen.”  
 
Dat de verhuis van de federale politie naar de nieuwbouw in het voormalige 
Rijksadministratief Centrum aan de Koningsstraat op zich laat wachten, doet de zaak geen 
goed. Eerder kwam aan het licht dat het bouwproject ruim de helft meer kost dan initieel 
begroot en dat de nieuwe huisbaas van de federale politie de centrale bank van China is. 
Lieven Tack vraagt snel duidelijkheid zodat de inwoners zelf hun parkeerplaatsen 
terugkrijgen en niet langer wildparkeren. 
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