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Inleiding door de burgemeester

Beste stadsgenoten,
Ik heb het genoegen u het jaarverslag over 2018 van onze lokale politie te mogen voorstellen. 
Ieder korps heeft verschillende taken en opdrachten : inwoners helpen bij oproepen, klachten 
en meldingen, preventief optreden, en wanneer het moet ook repressief.                       
Iedere inwoner van Lier en Koningshooikt heeft recht op rust en veiligheid. Wanneer die ver-
stoord wordt moet de politie optreden.
Veel problemen, en derhalve ook het optreden van de politie, kunnen vermeden worden wan-
neer de inwoners meer respect voor de medemens en voor de reglementen zouden opbrengen. 
Ik doe nogmaals een oproep aan alle Lierenaars en Hooiktenaars om hieraan mee te werken!

Het verheugt mij te kunnen vaststellen dat het aantal inbraken in 2018 weer merkelijk daalde 
(-10,5%), dat er opmerkelijke resultaten werden geboekt door het oprollen van een cannabis-
plantage en controles op drugs, en dat de criminaliteit in het algemeen opnieuw daalde : in 
vergelijking met 5 jaar geleden daalde het aantal geregistreerde feiten met ruim 20%.

De bewering dat er in Lier weinig gecontroleerd en beboet wordt, vooral op snelheid, wordt 
tegengesproken door de cijfers. Controles in de zones 70, 50 en 30 worden veelvuldig uitge-
voerd en gevolgd door processen-verbaal : 17 739 processen-verbaal snelheid met onbemande 
camera’s en 5632 processen-verbaal snelheid met bemande camera’s. Niet dat ik mij hierover 
verheug.  Integendeel, het zou aangenamer zijn dat iedereen zich aan de voorgeschreven snel-
heid zou houden; maar snelheid is en blijft een prioriteit voor onze politie.

De installatie van camera’s met automatische nummerplaat herkenning (ANPR) op de grote 
invalswegen is bijna voltooid.  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 realisaties één van mijn prioriteiten.  Het 
verheugt mij zeer dat ze nu werkelijkheid zijn. Er werden reeds goede resultaten geboekt waar-
door de veiligheid van onze medeburgers er serieus op vooruit is gegaan.

Onze politiedienst zet zich volledig in voor de veiligheid van ons allen. Ik dank hen daarvoor 
en ben ervan overtuigd dat dit in de toekomst zo zal blijven zodat Lier en Koningshooikt nog 
veiliger worden. De uitbreiding van het korps en de vele nieuwe hypermoderne technische 
hulpmiddelen die we installeerden, zullen dat positieve werk alleen nog maar verbeteren, ten 
bate van onze inwoners.
Frank Boogaerts,
Burgemeester.
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Voorwoord door de korpschef

Beste lezer,

Het doet me veel plezier om u het jaarverslag van de lokale politie Lier over te maken wat het wer-
kingsjaar 2018 betreft. 
Op het vlak van personeelscapaciteit hebben we, zoals verwacht, een zeer moeilijk jaar achter de 
rug. Door het feit dat er enerzijds een groot aantal personeelsleden dienden vervangen te worden 
wegens pensionering, bevorderingen of wegens het opnemen van een andere gespecialiseerde func-
tie en er anderzijds een nieuwe regeling bestaat (1) waardoor politiezones weinig of niet op een 
snelle manier kunnen werven, ontstond er een groot tekort bij de dienst interventie. Daardoor moes-
ten ook de andere diensten mee inspringen in de interventie, hetgeen ook een impact had op hun 
werking. Ik ben dan ook trots op onze medewerkers die meer dan eens met het water aan de lippen 
stonden en hun taak vaak in moeilijke omstandigheden dienden uit te voeren.  Opgelucht kan ik u 
nu melden dat de interventiedienst inmiddels 12 nieuwe jonge medewerkers telt, wat goed is voor 
meer dan 30% van de totale capaciteit van deze dienst.  Als ik hier zo op terugkijk, besef ik dat het 
haast niet anders kan dan dat dit hier en daar voor wrevel gezorgd heeft bij u als onze klanten. Indien 
dit het geval was, wil ik u bij deze graag danken voor uw begrip en/of geduld.  
Op technologisch vlak werden het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Het netwerk van be-
wakingscamera’s in onze stad werd vernieuwd en uitgebreid. Een 70-tal hoge resolutie camera’s 
leveren inmiddels hoogwaardige beelden en stelden ons reeds in staat om meerdere feiten op te 
helderen. Dit gebeurde al dan niet in samenwerking met het inmiddels opgestarte ANPR-syteem 
(Automatische nummerplaat herkenning) op 9 locaties op ons grondgebied.
Inmiddels werd ook de “Mobile office” toepassing uitgerold waardoor onze medewerkers ook op 
afstand en op het terrein  kunnen werken met de politie informatica toepassingen.
Terwijl we in 2017 een stijging van het aantal inbraken noteerden, ben ik blij met u te kunnen vast-
stellen dat het aantal inbraken in 2018 terug daalde tot het op één na beste resultaat in de laatste 7 
jaren.  
In 2019 werken we aan een nieuw zonaal veiligheidsplan. Uit de veiligheidsmonitor, een enquête 
die begin 2018 werd afgenomen en waaraan bijna 500 Lierenaars deelnamen, weten we inmiddels 
dat het vooral overlastproblemen, in de brede zin van het woord, zijn die als bijzonder storend er-
varen worden. Een gegeven dat we dan ook meenemen in de bepaling van onze prioriteiten voor de 
volgende jaren.

Alvast veel leesplezier.
Werner Cazaerck, korpschef

1Door de zogenaamde “aspirantenmobiliteit”, dienen politie inspecteurs reeds bij aanvang van hun opleiding te kiezen 
voor een vacature in een politiezone die in aanmerking komt om uit deze aspirantenmobiliteit te kunnen werven en om 
dit te kunnen doen, moeten eerst de andere vormen van mobiliteit vruchteloos geweest zijn. Door deze regeling lopen 
de vervangingstermijnen op omdat de aspiranten nog eerst hun opleiding dienen af te werken.


