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3   Jaarverslag 2016

Voorwoord
Door Frank Boogaerts, 

burgemeester

Beste Lierenaars en Hooik-
tenaars,

De taken van de Politie, 
zowel in Lier als elders, 
zijn er niet eenvoudiger 
op geworden. Ze zijn uit-
gebreider en complexe , 
mede door de algemene 

toestand op het vlak van de veiligheid. Die situatie 
vraagt ook regelmatig een grote inzet van Lierse poli-
tiemensen buiten onze stad. Ook de vele evenementen 
die in Lier worden georganiseerd vereisen een extra 
inzet.  De middelen die ter beschikking worden gesteld 
groeien echter niet in het zelfde ritme.  Ook hij de Po-
litie geldt de regel : meer doen met minder middelen.  
Onze politie blijft werken aan de veiligheid van de inwo-
ners en aan de bestrijding van alle overlastproblemen. 
Daartoe wordt zwaar geinvesteerd in extra middelen 
en in ultramoderne apparatuur die ons toelaat meer te 
controleren en sneller en efficiënter te werken zodat 
de vrijgekomen manschappen en uren beter kunnen 
ingezet worden.  In 2016 werd beslist tot de plaatsing 
van camera’s met nummerplaatherkenning op de grote 
invalswegen, en de volledige vernieuwing en uitbrei-
ding  van de bewakingscamera’s in de stad. Verder in dit 
verslag kunt u lezen hoe  dit concreet zal gebeuren.  De 
veiligheid van onze inwoners zal er fel op vooruit gaan!  
Uit dit verslag blijkt ook duidelijk dat de criminaliteit en 
de overlastproblemen in Lier en Koningshooikt blijven 
dalen.  Zo werden er schitterende resultaten geboekt op 
bepaalde domeinen zoals drugs en drugsplantages.  Dit 
is ongetwijfeld mede het resultaat van de inzet van ons 
politiekorps, waarvoor ik hen oprecht dank.  Die inzet 
zal niet verminderen, integendeel.  De nieuw middelen 
zullen het werk moderniseren en efficiënter  maken om 
de overlastproblemen zoals inbraken, de snelheid  (niet 
alleen in de zone 30), en de parkeerhinder blijvend aan 
te pakken.  Onze politie werkt verder aan een veilig en 
aangenaam Lier en Koningshooikt!

Door Werner Cazaerck, korpschef

Beste lezer,

Het zal u niet verbazen dat 2016 ook voor de lokale po-
litie Lier in belangrijke mate gedomineerd werd door 22 
maart en de nasleep ervan. Dit betekent o.m. dat tot op 
heden het politiegebouw nog steeds onderhevig is aan 
verhoogde veiligheidsmaatregelen die wellicht minder 
uitnodigend overkomen, tot spijt van ons allen. Het 
betekent ook dat de capaciteit die het lokale korps afge-
lopen jaar diende te leveren in het kader van bv. de bij-
zondere toestand aan de luchthaven van Zaventem, de 
stakingen in verschillende gevangenissen enz, een hoog-
te bereikte die sedert de hervorming van de politiedien-
sten nooit gezien was en de maximum drempel met 30% 
overschreed.  Er werden bovendien in het kader van de 
gewijzigde wetgeving en de specifieke omstandigheden 
grote – doch noodzakelijke – inspanningen geleverd op 
het vlak van opleiding en training van het personeel.  
De plannen om eind 2016 te beginnen met de voorbe-
reiding van ons volgend zonaal veiligheidsplan dat zou 
ingaan op 01 januari 2018, werden op halt gezet omdat 
de termijn werd verlengd t.e.m. 2019. Het volgende 
zonaal veiligheidsplan 2020-2025 zal aangepast zijn aan 
de lokale beleidsplanning die eveneens in perioden van 
6 jaar verloopt. Ondertussen werden er in het voorjaar 
van 2017 wel een aantal aanpassingen aan het huidig 
plan gedaan, in lijn met de prioriteiten uit het nationaal 
veiligheidsplan. Informatie is cruciaal voor de politie. Zij 
wordt er als het ware door gedreven (informatiegestuur-
de politiezorg). Een belangrijke bijdrage hieraan wordt 
echter geleverd door de technologie en daarom spreekt 
men ook wel eens van technologie-gestuurde politie-
zorg. Deze technologie evolueert razend snel en ook als 
politie moeten we ten volle van deze evolutie gebruik 
maken in onze werking. 
Op dat vlak worden in 2017 belangrijke inspanningen 
en investeringen gedaan door o.m. de uitbouw van een 
netwerk van camera’s met automatische nummerplaat-
herkenning, de vernieuwing- en uitbreiding van het net-
werk van bewakingscamera’s in de stad, de aankoop van 
hardware en software die de politie moet toelaten om 
op het terrein en dus draadloos van de meeste infor-
maticatoepassingen gebruik te maken, de aankoop 
van een nieuw systeem om overdreven snelheid 
te meten en vast te stellen.  Als politie zijn we ook 
intern bezig om onze organisatie voor te bereiden 
op deze nieuwe technologie, zodat we er maximaal 
gebruik van kunnen maken om onze bijdrage te 
leveren aan een aangename en veilige stad.


