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Prioriteiten en aandachtspunten 2019 

Een actieplan is een stappenplan dat de verschillende tactische en operationele activiteiten om-
schrijft om de strategische doelstellingen in het zonale veiligheidsplan te bereiken.
Sommige items worden, ingevolge een evaluatie en na aanpassing, steeds opnieuw voorzien.  Alle 
vermelde activiteiten worden getoetst aan de risicobeheersing  conform de CP3
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Op het vlak van criminaliteit

Aanpak drugcriminaliteit en -overlast (P)

Inbraken in woningen en gebouwen (A)

Strategische goals 
De drugproblematiek onder controle houden door een geïntegreerde aanpak van handel, gebruik 
en productie van verdovende middelen.  
Tactische goals 
Prioriteit in 2019.
De drugcriminaliteit bestrijden door:
	 dealers	op	te	sporen	en	te	vatten	
	 aandacht	te	hebben	voor	problematisch	drug-	en	alcoholgebruik	met	als	doel	de	overlast	
 hierdoor te beperken.
	 het	opsporen	en	ontmantelen	van	cannabisplantages	en	labo’s	waar	synthetische	drugs	
 worden vervaardigd.
	 de	drughandel	te	bestrijden	vanuit	vermogensrechtelijke	invalshoek.

Strategische goals 
Het aantal diefstallen in woningen en gebouwen op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau 
houden. 
Tactische goals 
Aandachtspunt in 2019.  Via een projectmatige aanpak en het samenwerken met interne en ex-
terne partners, inbraken in woningen en gebouwen bestrijden door:
	 Verrichten	van	kwaliteitsvolle	eerste	vaststellingen
	 Uitvoeren	van	technische	vaststellingen
	 Uitvoeren	van	buurtbevragingen	gevolgd	door	buurtonderzoeken	wanneer	aangewezen
	 Opstarten	en	opvolgen	van	buurtinformatie	netwerken	(BIN)
	 Beeldvorming	lokale	daders
	 Inzetten	van	recherchecapaciteit	bij	onderzoeken	waarin	er	concrete	aanwijzingen	zijn
	 Informatiegestuurd	patrouilleren
	 Uitvoeren	van	vakantietoezichten
	 Verstrekken	van	technopreventief	advies
	 Opzetten	van	preventiecampagnes
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Op het vlak van verkeersveiligheid

Rijden onder invloed (P)

Snelheid (A)

Strategische goals 
Verhogen van de verkeersveiligheid en terugdringen van het aantal verkeersongevallen, zeker 
deze met lichamelijk letsel door te werken aan de problematiek “rijden onder invloed”.
Tactische goals   
Dit is een prioriteit in het jaar 2019 met als doel:
	 inzicht	verkrijgen	met	betrekking	tot	plaats	en	tijdstip	van	het	rijden	onder	invloed	
 op basis van gegevens van ongevallen, meldingen en metingen.
	 deelnemen	aan	campagnes	zoals	BOB,	WODCA	en	drugs	in	het	verkeer.	

Strategische goals
Een mentaliteitswijziging bewerkstelligen bij bestuurders zodat zij de snelheidsbeperkingen 
gaan naleven.
Tactische goals 
Is	een	aandachtspunt	in	het	jaar	2019	met	als	doel	het	aantal	overtredingen	en	ongevallen	die	
een gevolg zijn van het niet naleven van de snelheidsbeperkingen terug te dringen door beeld-
vorming, sensibilisering van bestuurders en het uitvoeren van controles. 
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Op het vlak van verkeersleefbaarheid

Handhaven snelheid zone 30 (P)

Strategische goals 
De verkeersleefbaarheid in de binnenstad bewaren en verbeteren. 
Tactische goals 
Dit is een prioriteit in het jaar 2019 met als doel om via een projectmatige aanpak, in samenwerking 
met interne en externe partners, de snelheid van het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad te ver-
lagen door:
	 Te	doen	aan	beeldvorming
	 Het	sensibiliseren	van	de	bestuurders,	bezoekers	en	inwoners	van	de	stad
	 Infrastructurele	maatregelen	te	treffen	
	 Te	handhaven	van	de	snelheidsbeperking	(intelligent	flitsen)
	 Feedback	te	geven	aan	de	bevolking	en	overheden

Bovenzonale engagementen
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Op het vlak van organsatieontwikkeling 

Nieuwe technologieën

Strategische goals 
De lokale politie Lier inrichten als een moderne organisatie die open staat voor de nieuwste tech-
nologische ontwikkelingen zodat ze haar politietaken in de toekomst op performante wijze kan 
blijven uitoefenen. 
Tactische goals 
Nieuwe	 technologieën	 op	 regelmatige	 basis	 introduceren	 zodat	 er	 geen	 achterstand	 opgelopen	
wordt	ten	opzichte	van	de	technologische	en	digitale	(r)evolutie.	
Streven naar automatisatie waar mogelijk.
Het	counteren	van	strategieën	van	criminelen	die	gebruik	maken	van	de	modernste	technologieën	
om uit handen van politie en gerecht te blijven. 

Aanpassing werking zonaal onthaal

Strategische goals 
Het onthaal van de lokale politie Lier inrichten als een moderne dienst waar de bezoekers terecht 
kunnen om op vlotte en professionele wijze te worden geholpen.
Tactische goals 
Door	het	implementeren	van	een	systeem	van	werken	op	afspraak	en	het	ontwikkelen	van	procedu-
res en werkinstructies voor het personeel, zorgen voor een accurate afhandeling van de aangiftes.  
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Maandthema’s
Naast	de	prioriteiten	en	aandachtspunten	besteden	we	extra	aandacht	aan	de	hieronder	weerhouden	
thema’s
Dit jaar werd gekozen om iedere maand te werken rond een verkeersthema.
-	 januari	:	fietsverlichting
- februari : asociaal verkeersgedrag
- maart : hinderlijk parkeren
-	 april	:	fietsveiligheid	(met	focus	op	de	fietser)
- mei : gordeldracht
- juni : gsm aan het stuur
-	 juli/augustus	:	ZomerBOB
-	 september	:	fietsveiligheid	(met	focus	op	de	autobestuurders)
- oktober : negeren verkeerslichten
- november : hinderlijk parkeren
-	 december	:	WinterBOB


