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3   Jaarverslag 2017

Frank Boogaerts, burgemeester. 

Beste stadsgenoten,

De politie in het algemeen, heeft verschillende taken 
en opdrachten. Ieder korps moet inwoners helpen bij 
oproepen, klachten en meldingen, moet hen dus zo 
goed mogelijk helpen. Deze functie houdt ook in dat 
de politie moet handhaven en sanctioneren wanneer 
de orde, rust in de stad worden verstoord en de veilig-
heid van de bewoners in het gedrang komt.  Soms is 
het voor de politie niet gemakkelijk om hierin de juiste 
middenweg te vinden, want de “belangen” liggen 
anders. Agenten zijn hier wel voor opgeleid, maar de 
praktijk is soms anders dan de theorie. Helaas moet 
ik vaststellen dat de overlastproblemen niet volledig 
verdwijnen en politieoptreden derhalve noodzakelijk 
blijft. Helaas inderdaad, want mits een inspanning van 
alle medeburgers zouden veel van deze problemen 
vanzelf opgelost worden. Respect voor de medemens 
en voor de reglementen zou wonderen doen. Ik doe 
nogmaals een oproep aan alle Lierenaars en Hooik-
tenaars om hieraan mee te werken! Ons politiekorps 
wordt ook geconfronteerd met de eis om voortdurend 
manschappen te leveren voor evenementen en pro-
blemen buiten Lier : grote assisenprocessen, stakingen 
van gevangenispersoneel, voetbalwedstrijden in Brug-
ge of Brussel, Europese en NAVO-toppen in Brussel, 
mega-evenementen zoals Tomorrowland, problemen 
aan de Belgisch-Franse grens met vluchtelingen en 
asielzoekers, ….. Dergelijke verplichtingen leggen een 
zware druk op onze eigen werking. In 2017 werden 
belangrijke stappen gezet op het vlak van veiligheid 
en het terugdringen van de criminaliteit. De installatie 
van ANPR-camera’s op de grote invalswegen werd ge-
start en zal voltooid worden binnen enkele weken. Alle 
camera’s in de stad werden vervangen (en uitgebreid) 
door nieuwe supermoderne en meer-performante 
exemplaren. Als burgemeester, verantwoordelijk voor 
veiligheid, orde en rust in de stad,  waren deze realisa-
ties één van mijn prioriteiten, en het verheugt mij zeer 
dat ze nu werkelijkheid worden. De veiligheid van onze 
medeburgers zal hiermee serieus op vooruitgaan. Een 
andere reden tot tevredenheid is het rapport van een 
inspectie van Binnenlandse Zaken over de werking van 
de dienst burgerzaken, bevolkingsregister en vreemde-
lingenregister. Ik citeer : “….uitstekende werking tussen 
gemeente en politie, de werking van de politie is uit-
gebreid, gemotiveerd en efficiënt. Er is een vlekkeloze 
interactie tussen de politie en de gemeente……….”  Met 
een dergelijk, meer dan positief, rapport kan ik alleen 
maar heel tevreden zijn.  Onze politiedienst zet zich 
volledig in voor de veiligheid van ons allen.  Ik dank 
hen daarvoor en ben ervan overtuigd dat dit in de toe-
komst zo zal blijven zodat Lier en Koningshooikt nog 
veiliger worden.

Werner Cazaerck, korpschef. 

Beste lezer, 

Andermaal nodig ik u graag uit om kennis te nemen 
van de voornaamste verrichtingen van de lokale politie 
Lier tijdens het jaar 2017 en ook even voorwaarts te 
kijken naar 2018.  Als aandachtspunt springt de perso-
neelsproblematiek er ongetwijfeld uit. Reeds meerdere 
jaren stromen er te weinig nieuwe politie-inspecteurs 
in op nationaal vlak. Dit is nochtans nodig om het 
hoofd te bieden aan de pensioneringsgolf, die door alle 
geledingen van de geïntegreerde politie in België rolt. 
Omdat meerdere korpsen in de problemen kwamen 
met het invullen van hun vacatures voor het basiska-
der, werd een nieuwe regeling in het leven geroepen 
waardoor de nieuwe politiemensen, nog tijdens hun 
opleiding, dienen te kiezen voor een politiezone waar 
men de vacatures niet ingevuld krijgt.  De lokale politie 
Lier kon tot medio 2017 steeds voldoende kandidaten 
werven, niet in het minst uit de politiescholen, maar 
diende uiteindelijk ook beroep te doen op dit nieuwe 
systeem. Het valt niet te ontkennen dat dit een impact 
had, en nog heeft, op onze werking. Op het moment 
dat u dit leest zijn we ongetwijfeld opgetogen over 
een aantal nieuwe collega’s, die na de zomer zullen 
deel uitmaken van de lokale politie Lier.  Eén van onze 
prioriteiten is én blijft de strijd tegen de inbraken. Het 
jaar 2016 was op dat vlak een schitterend jaar met een 
zeer laag aantal inbraken. Reeds in het begin van 2017 
werden we echter geconfronteerd met rondtrekkende 
daders, waardoor onze gunstige statistieken de hoogte 
in gingen. Gelukkig stabiliseerde de toestand zich na-
dien, zodat we het jaar konden afsluiten op hetzelfde 
niveau als in 2015.  De technologische evolutie zet 
zich verder. Het ANPR-project (automatische nummerplaat-
herkenning) liep vertraging op, door omstandigheden 
waar politie of stadsbestuur absoluut geen impact op 
hadden. Inmiddels is de realisatie een feit. Bovendien 
zijn ook de vernieuwde toezichtscamera’s in de stad 
ondertussen operationeel.  In samenwerking met de 
dienst bevolking van de stad, worden de zogenaamde 
bevolkingsonderzoeken bij nieuwe inschrijvingen door 
de wijkinspecteurs sedert eind 2017 met succes digi-
taal uitgevoerd d.m.v. een smartphone toepassing.  In 
2018 beginnen we reeds te denken aan de voorberei-
ding van ons nieuw zonaal veiligheidsplan, dat in 2019 
ontworpen zal worden. Eén van de essentiële zaken 
waar we dan mee starten is het uitvoeren van bevra-
gingen bij onze belanghebbenden. U bent daarvan één 
van de belangrijkste. We tekenden voor de deelname 
aan een nieuwe “veiligheidsmonitor”. Een behoorlijk 
aantal Lierenaars zullen in de loop van dit jaar verzocht 
worden om deel te nemen aan deze enquête en zullen 
zo mee helpen aan het bepalen van onze prioriteiten 
voor de volgende jaren. Ik wens hen bij deze alvast te 
bedanken voor hun medewerking.


