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Voetbal en openbare ordehandhaving

Openbare ordehandhaving
In 2018 vonden verscheidene evenementen in Lier centrum plaats alwaar duizenden toeschouwers 
aanwezig waren. Zoals :
- de voorstelling ‘De Passie’
- de 7 voetbalwedstrijden van de Rode Duivels op het WK en die werden uitgezonden via groot 
scherm
- de  kerstmarkt 
- hett optreden van de “Kreuners” (bij dit laatste evenement was de opkomst zo groot dat op een gegeven ogen-
blik de toegang tot de Grote Markt diende te worden gesloten).

Voetbal
Naarmate de competitie eindigde werd het duidelijk dat de club een overnemer zocht wat uiterst 
moeilijk bleek.  De laatste wedstrijden konden niet meer gespeeld worden en het faillissement was 
een feit.  Uiteraard  had dit een sterke invloed op het gedrag en de/ beleving van de supporters.
In het tussenseizoen werd een doorstart genomen via voetbalclub Oosterzonen.  Waardoor het sei-
zoen, 2018-2019, kon worden aangevat in de reeks 1 amateur.
De thuiswedstrijden, worden nog steeds gespeeld op het Lisp en worden bijgewoond door gemid-
deld een kleine 3.000 toeschouwers. Door een mindere opkomst van de bezoekers (in vergelijking 
vorig seizoen) is er minder politieinzet nodig. Gemiddeld 30 supporters hadden het voorbije jaar 
een stadionverbod.

Gemiddeld kom(t)en er 1,1 oproep(en)/uur toe op het CIC.  Er worden gemiddeld 0,7 opdrachten/
uur gegeven aan de PZ Lier.    
De gemiddelde aanrijtijd per interventie bedroeg 11’40” (2012 : 9’26’’, 2013 : 8’43’’, 2014 : 9’18”, 
2015 : 10’22”, 2016 : 10’26”, 2017 : 10’16”).
De gemiddelde afhandelingstijd van een opdracht bedroeg 43’25” (2013 : 50’25’’, 2014 : 39’56”, 
2015 : 38’30”, 2016 : 35’45”, 2017 : 38’24”).

Er werd door onze interventiedienst 11 (2017 : 15, 2016 : 19, 2015 : 20, 2014 : 26) keer steun ge-
geven aan een andere politiedienst.  Wij kregen op onze beurt 17 (2017 : 14, 2016 : 15, 2015 : 12, 
2014 : 30) keer steun van een andere zone.

ALARM Agressie MELDING A_Agress 6 
DIEREN Schade door Dieren D_Schade 5 
BIJSTAND Transporten B_Tpt 4 
VERKEER Vervoer / Transport V_Tpt 4 
Arbeid / Tewerkstelling W_Arbeid 2 
VERKEER Andere V_Andere 1 
Vreemdelingen W_Vreemd 1 
ALARM Gezondheid MELDING A_Gezond 1 
TOTAAL   9409 
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Externe steun (steun die we bieden aan andere politiezones en/of de federale 
politie, ook genaamd hycap)
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