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Eindejaarspatrouilles - Wijken onder verhoogd politietoezicht!
Sinds vele jaren mobiliseert onze politiezone haar personeel om de beveiliging van de handelszaken te versterken 
tijdens de periode van de eindejaarsfeesten. 2014 is geen uitzondering op deze regel, ondanks de aanzienlijke 
inflatie van toezichthoudende taken, of dit nu voor de 
beveiliging is van het openbaar vervoer of in het kader 
van de bedreiging verbonden aan de internationale 
actualiteiten.

De politieaanwezigheid in de commerciële wijken is eerst 
en vooral ontradend zodat zowel klanten als handelaars 
deze momenten in alle sereniteit kunnen beleven. Dit 
betekent concreet dat in aanvulling van de gebruikelijke 
interventieploegen en van de doelgerichte oriëntatie 
van de heterdaadploegen, er bijkomende voet- en 
hondenpatrouilles uitgevoerd zullen worden gedurende 
de hele feestperiode. Deze actie vat aan eind november 
en loopt tot midden januari 2015. Deze patrouilles zullen 
elke dag aanwezig zijn, ook in het weekend, met een 
speciale aandacht tijdens de sluitingstijden van de winkels.

Beveiliging van de handelszaken: de gewapende 
overvallen in vrije val! 

De afgelopen jaren, heeft de politiezone de initiatieven om het aantal 
gewapende overvallen op handelszaken te doen verminderen, op haar 
heel grondgebied verhoogd. 
Zij heeft zich toegespitst op 
het systeem van telepolice-
vision, de oprichting van 
de heterdaadeenheid, de 
versterking van een zichtbare 
politieaanwezigheid op het 
terrein en een efficiëntere 
organisatie van de 
onderzoeken uitgevoerd door 
de lokale recherche.
Belangrijk is om vast te stellen 
dat deze investeringen het 
waard zijn aangezien het aantal gewapende overvallen op handelszaken 
op het laagste punt staat.

Telepolice-vision
Onder de verschillende bestaande 
mogelijkheden om een betere 
beveiliging van de winkels te 
garanderen dient men oog te hebben 
voor het systeem van telepolice-
vision. Een vijftigtal winkels zijn 
aangesloten op dit systeem dat 
mogelijk maakt, door een simpele 
druk op de paniekknop, om in contact 
te komen met de dispatching van 
de zone die in realtime beelden en 
geluid zal ontvangen van de winkel. 
Naast het onmiskenbare preventieve 
aspect, kunnen door dit systeem 
kostbare minuten gewonnen worden 
in geval van agressie en verbetert dit 
de exploitatie van gegevens om de 
mogelijke verdachten te identificeren. 

Contact : PC Yves DESMET 
    02/5 639 690

Prettige Feesten

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VMA

INFO AAN DE HANDELAARS
xyz


