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“Kleine veiligheidsingrepen in
rechtbanken kunnen al veel leed
voorkomen”
Roeselare - De schietpartij in Brussel roept ondertussen vragen op
over de onveiligheid in gerechtsgebouwen, vooral bij de vrederechter.
In het Vredegerecht van Roeselare is er alvast geen enkele
beveiliging, zegt vrederechter Jan Nolf. “Je komt hier aan, er is geen
drempel, je gaat recht naar binnen. Het is altijd opendeurdag bij ons.
De eerste deur die je ontmoet is de vrederechter.”

Kleine oplossingen 

Zware veiligheidsmaatregelen komen er
niet, dat heeft de federale regering
vanmorgen beslist. “Hoeft ook niet,“ zegt
Jan Nolf. Hij pleit er ook voor dat het
vredegerecht heel toegankelijk blijft, en
stelt goedkope oplossingen voor, zoals
enkele alarmknoppen die bij het indrukken
onmiddellijk de politie verwittigen. 

(JV/BS) 

Meer hierover in het nieuws op WTV vanaf 18u00. Focus-WTV: nieuws van
hier!
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