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Inleiding door de burgemeester

Beste Lierenaars en Hooiktenaars,

Opnieuw brengen wij jullie het jaarverslag 2019 over de werking van onze lokale Politie.

Het verheugt mij te kunnen vaststellen dat de criminaliteit in onze stad weer daalt. Vergeleken 
met 5 jaar geleden is er een daling met ruim 20%. Te noteren dat de informaticacriminaliteit 
op de derde plaats staat in de “hitparade”. Wees dus voorzichtig op dit vlak!

Ook het aantal woninginbraken (ondanks een piek in Koningshooikt) daalde over het ganse 
grondgebied met 9,3%, en er werden merkelijk meer verdachten op heterdaad betrapt of ge-
ïdentïficeerd na onderzoek.

In het verslag lees je dat de snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s  in de 
verschillende zones over het ganse grondgebied in grote getalen worden verdergezet en dat 
ook andere verkeersinbreuken niet aan de aandacht van onze Politie ontsnappen.

Het ANPR-cameranetwerk is nu op 10 plaatsen geïnstalleerd en heeft reeds zijn nut bewezen. 

Het personeel is het voorbije jaar verjongd (vooral de interventiedienst ) en tegelijkertijd fel 
vervrouwelijkt. Wij voorzien onze personeelsleden permanent van de modernste technische 
mïddelen om hun werk te vergemakkelïjken en hen toe te laten efficïënter te werken.

Het doel van ons korps blijft de inwoners te helpen op alle mogelijke vlakken, en ik maak 
van de gelegenheid gebruik om de Lierenaars en Hooiktenaars te wijzen op het bestaan van 
het systeem van burenbemiddeling door de Politie, en waarvan nog te weinig gebruik wordt 
gemaakt.

Beste stadsgenoten, ons korps is begaan met uw veiligheid op alle gebied. Ik dank hen van 
harte voor hun inzet om dit zo optimaal mogelijk te verwezenlijken en om te zorgen voor een 
aangenaam, veilig en rustig Lier.

Frank Boogaerts, burgemeester.
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Voorwoord door de korpschef
Beste medeburger,

Het doet me genoegen om u andermaal het jaarverslag versie 2019 van de lokale politie Lier te 
kunnen voorstellen.

In 2019 bleef de geregistreerde criminaliteit in onze politiezone verder dalen. Ook op het vlak 
van één van onze prioriteiten - de inbraken in woningen en gebouwen – konden we positieve 
resultaten vasthouden. Ondanks een barslecht weekend op dat vlak voor de inwoners van Ko-
ningshooikt begin november, sloten we toch nog lager af dan het jaar tevoren.

De digitale evolutie binnen de maatschappij zet zich sterk door. Dit heeft ongetwijfeld vele 
voordelen die we sedert kort noodgedwongen ondervinden tijdens de Coronacrisis, waarbij 
onze mensen, dankzij deze evolutie, van thuis uit kunnen werken. 
De schaduwzijde valt echter ook op. Voor het eerst zien we het fenomeen van de “informa-
ticafraude” in de top 5 van onze criminaliteitscijfers staan. Ondanks de vele waarschuwingen 
en sensibiliseringscampagnes blijft het moeilijk voor velen om hieraan te ontsnappen en de 
schade is vaak zeer groot. Zeer voorzichtig zijn met een gezonde dosis wantrouwen, blijft hier 
de boodschap!

De inspanningen op het vlak van rekrutering en werving van nieuwe collega’s werden onver-
minderd verder gezet en werpen vruchten af. Ondanks de zeer kleine vijver waaruit alle korp-
sen dienen te vissen, werd de getalsterkte toch op niveau gehouden en zelfs aangevuld.  Voor-
al in de dienst interventie mochten we meerdere jonge collega’s verwelkomen.  Bovendien 
merken we een toename van het aantal vrouwelijke collega’s tot 41% van de getalsterkte.

We blijven werken aan de verdere uitbouw van de technologische mogelijkheden die ons 
helpen bij ons werk, zoals de uitbouw van het netwerk van bewakingscamera’s in de stad en 
het ANPR netwerk (automatische nummerplaatherkenning). Ook op dat vlak werken we in de 
toekomst aan verfijning en uitbreiding volgens noodzaak en mogelijkheden. Beide systemen 
bewezen immers vaak hun meerwaarde en versterken elkaars werking.

Inmiddels werd het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025 - goedgekeurd door onze 
hogere overheden.  De grootste nieuwigheid bestaat uit het toepassen van de zogenaamde 
“agile-methode”.  In plaats van actieplannen die een heel jaar lopen zal er gewerkt worden 
met kortlopende acties.  Deze werkwijze laat toe om snel in te spelen op veranderende om-
standigheden.  Onze samenleving evolueert immers zeer snel. Het is dan ook moeilijk om te 
ver in de toekomst te kijken en plannen te maken.  Net als de samenleving evolueren ook de 
criminaliteitsfenomenen waarmee we geconfronteerd worden. Voor een politieorganisatie is 
het dan ook van belang om snel te kunnen inspelen op nieuwe fenomenen die zich voordoen. 
Dit willen we graag samen doen met andere partners die elk hun eigen rol opnemen, integraal 
en geïntegreerd dus en op een zeer flexibele , zeg maar wendbare wijze.

Werner Cazaerck, korpschef.


