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ANPR – netwerk (automatische nummerplaat herkenning)

Op de Grote Markt staan 2 camera’s ter bewaking van de voetgangerszone (autoluw maken van Grote 
Markt)
Aantal overtredingen Komende uit richting Florent Van Cauwenberghstraat  : 8664
   Komende vanuit richting Rechtestraat    : 4181
 
In ons vorig jaarverslag werd reeds melding gemaakt van de uitbouw van een netwerk van ca-
mera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Hoewel het de bedoeling was om 
deze camera’s in jaar 2017 in gebruik te nemen, is dit niet gelukt om redenen die vreemd zijn aan 
onze organisatie. Op het ogenblik dat u dit verslag leest zullen de eerste ANPR-camera’s hopelijk 
wel reeds in gebruik zijn. Ook uw lokale politie kijkt dus uit naar de eerste resultaten van deze 
technologische toepassing.
Inmiddels werd door de stad Lier als opdrachtgever werk gemaakt van de vernieuwing en uitbouw 
van het netwerk van beveiligingscamera’s in de stad. Zo werden de camera’s die reeds in gebruik 
zijn sedert 2007 vervangen door nieuwe camera’s met een hoge resolutie en worden er ook bijko-
mende camera’s geplaatst. Bovendien werd ook het ganse besturingssysteem vervangen volgens 
de moderne standaarden. De beelden van deze camera’s worden opgevolgd door de lokale poli-
tie Lier in het politiegebouw.  Ook de camera’s aan dit gebouw werden vervangen door nieuwe 
exemplaren.

ORBIT

Voor verschillende diensten werden diverse analyses uitgevoerd : de zonale Veiligheidsraad, het 
BIVV, trajectcontrole ANPR, evaluatie i.vm. hoedanigheid slachtoffers in aanrijdingen op Aar-
schotsesteenweg en Antwerpsesteenweg, aanrijdingen, zone 30, parkeerproblematiek
Op  het gerechtelijk vlak :  woninginbraken en fietsdiefstallen
Op het vlak van de GAS-wetgeving : aangaande overlastfenomenen.

Slachtofferbejegening en Jeugd

Er werden 169 processen-verbaal opgesteld.  Het gaat vooral over onderzoeken naar leef-en woon-
omstandigheden (moraliteitsonderzoeken), adoptieonderzoeken, tussenkomsten ingevolge feite-
lijkheden zoals slagen en verwondingen, verdwijningen, onbuigzaamheid, weigering persoonlijk 
contact/omgangsrechtregeling, familiale twisten, als aanranding van de eerbaarheid.

Wat betreft slachtofferbejegening (SOB), is onze sociale dienst gedurende 3 weken terugroepbaar 
geweest. De overige weken hebben wij overgelaten, aan de andere SOB-leden, gezien wij als 
sociale dienst voldoende de gelegenheid verkrijgen tot het voeren van gesprekken in het kader 
van slachtofferbejegening.  Naar ruwe schatting betreffen dit ongeveer een 45-tal tussenkomsten. 


