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Strategie en beleid

Beste stadsgenoten,

De politie in het algemeen, heeft verschillende taken en opdrach-
ten. Ieder korps moet inwoners helpen bij oproepen, klachten en 
meldingen te woord staan. Deze functie houdt in dat de politie 
ook moet handhaven en sanctioneren wanneer de orde, rust in 
de stad worden verstoord en de veiligheid van de bewoners in 
het gedrang komt. Soms is het voor de politie niet gemakkelijk 
om hierin de juiste middenweg te vinden, want de “belangen” 
liggen anders. Agenten zijn hier wel voor opgeleid, maar de prak-
tijk is soms anders dan de theorie. 

Helaas moet ik vaststellen dat de overlastproblemen niet volledig 
verdwijnen en politieoptreden derhalve noodzakelijk blijft. Helaas 
inderdaad, want mits een inspanning van alle medeburgers 
zouden veel van deze problemen vanzelf opgelost worden. 
Respect voor de medemens en voor de reglementen zou won-
deren doen. Ik doe nogmaals een oproep aan alle Lierenaars en 
Hooiktenaars om hieraan mee te werken!

Ons politiekorps wordt ook geconfronteerd met de eis om 
voortdurend manschappen te leveren voor evenementen en 
problemen buiten Lier : grote assisenprocessen, stakingen van 
gevangenispersoneel, voetbalwedstrijden in Brugge of Brussel, 
Europese en NAVO-toppen in Brussel, mega-evenementen 
zoals Tomorrowland, problemen aan de Belgisch-Franse grens 
met vluchtelingen en asielzoekers, ….. Dergelijke verplichtingen 
leggen een zware druk op onze eigen werking.

In 2017 werden belangrijke stappen gezet op het vlak van veilig-
heid en het terugdringen van de criminaliteit. De installatie van 
ANPR-camera’s op de grote invalswegen werd gestart en zal 
voltooid worden binnen enkele weken. Alle camera’s in de stad 
werden vervangen (en uitgebreid) door nieuwe supermoderne 
en meer-performante exemplaren. Als burgemeester, verant-
woordelijk voor veiligheid, orde en rust in de stad, waren deze 
realisaties één van mijn prioriteiten, en het verheugt mij zeer dat 
ze nu werkelijkheid worden. De veiligheid van onze medeburgers 
zal er hiermee serieus op vooruitgaan.

Een andere reden tot tevredenheid is het rapport van een inspec-
tie van Binnenlandse Zaken over de werking van de dienst bur-
gerzaken, bevolkingsregister en vreemdelingenregister. Ik citeer : 
“….uitstekende werking tussen gemeente en politie, de werking 
van de politie is uitgebreid, gemotiveerd en efficiënt. Er is een 
vlekkeloze interactie tussen de politie en de gemeente……….”
Met een dergelijk, meer dan positief, rapport kan ik alleen maar 
heel tevreden zijn.

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.

Frank Boogaerts, Burgemeester

Beste lezer, 

Andermaal nodig ik u graag uit om kennis te nemen van 
de voornaamste verrichtingen van de lokale politie Lier 
tijdens het jaar 2017 en ook even voorwaarts te kijken 
naar 2018. Als aandachtspunt springt de personeels-
problematiek er ongetwijfeld uit. Reeds meerdere jaren 
stromen er te weinig nieuwe politie-inspecteurs in op 
nationaal vlak. Dit is nochtans nodig om het hoofd te 
bieden aan de pensioneringsgolf, die door alle geledin-
gen van de geïntegreerde politie in België rolt. Omdat 
meerdere korpsen in de problemen kwamen met het 
invullen van hun vacatures voor het basiskader, werd 
een nieuwe regeling in het leven geroepen waardoor 
de nieuwe politiemensen, nog tijdens hun opleiding, 
dienen te kiezen voor een politiezone waar men de va-
catures niet ingevuld krijgt. De lokale politie Lier kon tot 
medio 2017 steeds voldoende kandidaten werven, niet 
in het minst uit de politiescholen, maar diende uitein-
delijk ook beroep te doen op dit nieuwe systeem. Het 
valt niet te ontkennen dat dit een impact had, en nog 
heeft, op onze werking. Op het moment dat u dit leest 
zijn we ongetwijfeld opgetogen over een aantal nieuwe 
collega’s, die na de zomer zullen deel uitmaken van de 
lokale politie Lier. 

Eén van onze prioriteiten is én blijft de strijd tegen de 
inbraken. Het jaar 2016 was op dat vlak een schitte-
rend jaar met een zeer laag aantal inbraken. Reeds in 
het begin van 2017 werden we echter geconfronteerd 
met rondtrekkende daders, waardoor onze gunstige 
statistieken de hoogte in gingen. Gelukkig stabiliseer-
de de toestand zich nadien, zodat we het jaar konden 
afsluiten op hetzelfde niveau als in 2015. 

De technologische evolutie zet zich verder. Het ANPR-
project (automatische nummerplaatherkenning) liep 
vertraging op, door omstandigheden waar politie 
of stadsbestuur absoluut geen impact op hadden. 
Inmiddels is de realisatie een feit. Bovendien zijn ook de 
vernieuwde toezichtscamera’s in de stad operationeel. 
In samenwerking met de dienst bevolking van de stad, 
worden de zogenaamde bevolkingsonderzoeken bij 
nieuwe inschrijvingen door de wijkinspecteurs sedert 
eind 2017 met succes digitaal uitgevoerd door middel 
van een smartphone toepassing. 

In 2018 beginnen we reeds te denken aan de voorberei-
ding van ons nieuw zonaal veiligheidsplan, dat in 2019 
ontworpen zal worden. Eén van de essentiële zaken 
waar we mee starten is het uitvoeren van bevragingen 
bij onze belanghebbenden. U bent daarvan één van 
de belangrijkste. We tekenden voor de deelname aan 
een nieuwe “veiligheidsmonitor”. Een behoorlijk aantal 
Lierenaars zullen in de loop van dit jaar verzocht worden 
om deel te nemen aan deze enquête en zullen zo mee 
helpen aan het bepalen van onze prioriteiten voor de 
volgende jaren. Ik wens hen bij deze alvast te bedanken 
voor hun medewerking.

Werner Cazaerck, korpschef
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Onze waarden

Persbericht 15/09/2017: Lier doet mee aan actie : 
“Zwerfvuil/sluikstorten blijft niet onopgemerkt’!”
Volgende week vindt de actie: “zwerfvuil /sluikstor-
ten blijft niet onopgemerkt” plaats. Deze kadert in de 
nationale zomercampagne 'Doe alsof je thuis bent, gooi 
je afval niet op de grond' gelanceerd door Mooimakers. 
Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en 
sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, wil 
Vlaanderen bevrijden van zwerfvuil en sluikstorten. Om 
dit te bereiken, roepen wij iedereen op om afval gewoon 
in de vuilnisbak te gooien, net zoals thuis, want ook daar 
gooi je geen afval op de grond!
Zwerfvuil en sluikstorten blijft een plaag! Niet alleen 
kost het handenvol geld aan onze lokale overheden ook 
de impact op het milieu mogen we niet onderschatten. 
Bovendien storen burgers zich hier heel hard aan. Zowel 
stad Lier als de politie ontvangen veel klachten over 
sluikstorten en zwerfvuil. Het ontsiert het straatbeeld , 
vergroot het onveiligheidsgevoel en wekt frustraties op.
Wij staan achter het initiatief van mooimakers en geven 
hier graag extra aandacht aan. Voor Lier zijn er 3 privé-ini-
tiatieven gelanceerd voor de Spoorweglei , Bareelstraat, 
Waversesteenweg en de omgeving van de Waterperels. 
De lokale politie van Lier zal in samenwerking met de 
gemeenschapswachten van stad Lier de komende week 
hier extra focus opleggen en indien nodig zal er ook 
repressief opgetreden worden.
Graag lanceren we nog een oproep : Wees geen viespeuk 
en gooi alsjeblieft al je afval gewoon in de vuilnisbak! 
Samen gaan we voor een leefbaar en schoon Lier!

Persbericht 12/10/2017:  
resultaten anti-inbraakactie
In samenwerking met politiezones Bodukap en Berlaar-
Nijlen hebben wij in de nacht van dinsdag 10 oktober op 
woensdag 11 oktober een anti-inbraakactie uitgevoerd. 
Er werden controles uitgevoerd in Koningshooikt en Lier. 
Politieploegen reden ook rond in inbraakgevoelige straten 
en wijken om toezicht te houden.
In totaal werden 36 auto’s en 26 personen grondig gecon-
troleerd. We stelden 3 processen-verbaal op : 1  voor het 
negeren van het rood licht , 1 voor het niet hebben van 
een geldige keuring en 1 voor het niet hebben van een 
geldige verzekering. We hebben geen inbraken vastge-
steld voor die nacht.
Met de donkere maanden in zicht doen we nog eens een 
oproep : ziet of hoort u iets verdacht ? Bel de politie via 
het noodnummer 101!

Persbericht 04/04/2017: Resultaten actie maart : fietsgedrag
Net zoals automobilisten en voetgangers begeven fietsers zich in 
het verkeer en is het belangrijk dat zij zich ook aan de verkeersregels 
houden. In de maand maart hebben wij extra toezicht gehouden en 
controles uitgevoerd op asociaal fietsgedrag.  
Fietsen in verboden richting , fietsen op het voetpad, fietsen in de 
voetgangerstunnel , fietsen en ondertussen een smartphone ge-
bruiken , niet stoppen aan een zebrapad, …. In de maand maart 
hebben wij hier verschillende acties op uitgevoerd. Deze controles 
vonden plaats aan de voetgangerstunnel, Antwerpsestraat, Berlarij, 
Rechtestraat, Schoolstraat , Antwerpsesteenweg  en Kapucijnenvest. 
Heel wat overtreders kregen een mondelinge waarschuwing. 44 per-
sonen kregen een onmiddellijke inning en 27 jongeren ontvingen een 
jongeren-proces-verbaal. De meeste fietsers negeerden het verkeers-
bord C1 en C3 ( verboden richting ).
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Medewerkers en middelen

Medewerkers
• er traden 3 personeelsleden uit dienst
• er traden 3 personeelsleden in dienst
• 1 collega maakte een interne verschuiving van interventie 

naar recherche
• de gemiddelde leeftijd binnen het korps bedroeg op 

31/12/2017 : 44 jaar. Voor de interventiegroep was dit 39 
jaar. In 2016 was dit respectievelijk 42 en 35 jaar.

• het goedgekeurd personeelskader bedraagt 96 operationele 
personeelsleden en 21 administratieve en logistieke mede-
werkers (Calog). Eind 2017 waren er effectief 86 operationele 
en 18 Calog medewerkers aan het werk. Er konden 6 ope-
rationele functies binnen de groep interventie, niet ingevuld 
worden (zie voorwoord korpschef. De invulling van deze 
functies kan ten vroegste gerealiseerd worden in oktober 
2018 = datum wanneer de aspiranten afstuderen).

• er waren 6 personeelsleden die langdurig arbeidsongeschikt 
waren/zijn (langdurig = + 1 maand) (in 2016 was dit slechts 
1 personeelslid)

• het aantal personeelsleden dat voor deeltijds werk kiest, 
neemt jaar na jaar toe. 7 personeelsleden genoten één of 
ander specifiek verlofstelsel en 22 personeelsleden werk-
ten in de vierdagenweek.

Onze 7 basisfunctionaliteiten
In 2017 presteerden we met zijn allen 143 546 uren (2016 : 
161 127 uren).
Het totaal aantal gepresteerde uren ligt beduidend lager dan 
het vorige jaar. De oorzaak is o.a. het niet invullen van ver-
schillende functies en de toename van het aantal langdurige 
afwezigheden.

...% van onze tijd werd besteed aan

Personeelskosten
• stegen met 1,96%
• De verhoging van de personeelskosten is het gevolg van:

-  de aanpassing van het vakantiegeld
-  een toename van de werkgeversbijdrage ingevolge een 

stijging van de brutoloonkost
-  de jaarlijkse verhogingen m.b.t. anciënniteit

Middelen
Gewone uitgaven
• de werkingskosten stegen met 1.45%
De toename van de uitgaven heeft twee hoofdredenen.  
Enerzijds de jaarlijkse huurlast van het politiegebouw en de 
parkeerplaatsen in de ondergrondse parking en anderzijds de 
toename van de informaticakosten om te voorzien in nieuwe 
technologieën.

Buitengewone uitgaven
• stijgen met 22% 
De stijging is vooral het gevolg van de uitgaven voorzien 
voor onderhoud van de gebouwen. Zo werden gelden 
voorzien voor de aanpassing van de fietsenstalling, schil-
derwerken en de aanpassing van het onthaal, waarvan de 
werking en inrichting niet meer voldeden aan de elementaire 
veiligheidsvereisten.

33%
interventie

10%
verkeer

11%
recherche

8%
wijkwerking

8%
onthaal

4%
openbare ordehandhaving

1%
slachtofferbejegening (= cijfer buiten reguliere werking)

Andere taken
De overige tijd werd besteed aan ondersteunende- en 
beleidstaken, het uitvoeren van de actieplannen, sociale 
problematiek, hycap, deelname bovenlokale acties, 
opleiding,….
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Actieplannen

Drugs
Doel : de drugproblematiek onder controle houden door een 
geïntegreerde aanpak

Enkele opmerkelijke resultaten
• Op 24/02 ontstond er brand in een woning. Het bleek te 

gaan om een grote professionele weedplantage. De planta-
ge, allemaal jonge plantjes die men aan het potten was, had 
een capaciteit van 1080 planten.

• Tijdens 3 huiszoekingen werden in juli in een café 3 personen 
gearresteerd in het kader van handel in drugs. 1 Persoon 
bleef aangehouden en verschillende soorten drugs werden 
in beslag genomen. Het café werd door de burgemeester 
administratief gesloten voor 1 maand.

Snelheid : sensibiliseren – beeldvorming – repressie
Doel : streven naar een mentaliteitswijziging bij de bestuur-
ders zodat ze de snelheidsbeperkingen naleven.

2017 2016

Onbemande camera’s

Aantal opgestelde pv’s negeren 
rood licht

317 204

Aantal opgestelde pv’s snelheid 6805 3213

Bemande camera’s

Aantal opgestelde pv’s snelheid 5632 6988

Er werden door onze dienst verkeer 334 bemande snelheids-
controles uitgevoerd.

Zone 50 .................. 100 controles of 30 % van de controles
De meeste vaststellingen werden op de Mechelsesteenweg, 
Waversesteenweg en Berlaarsesteenweg uitgevoerd. 
In Koningshooikt was dit in de Beukheuvel en op de 
Mechelbaan. De overgrote meerderheid van de overtreders 
had een snelheid tussen de 61 en 70 km/u

Zone 70 .................. 81 controles of 24 % van de controles.
De meeste vaststellingen gebeurden op de Ring t.h.v. het 
winkelcentrum waar de vastgestelde snelheid zich vooral 
situeerde tussen de 81 en 90 km/u.

Handhaven snelheid zone 30
Doel : de verkeersleefbaarheid in de binnenstad verbeteren.

Zone 30 .................. 153 controles of 45 % van de controles
De meeste vaststellingen werden in de Frederik Peltzerstraat, 
Mechelsestraat en de Berlaarsestraat verricht. In 
Koningshooikt was dit vooral in de Dorpsstraat. Bij meer dan 
de helft van de overtredingen lag de vastgestelde snelheid 
tussen de 36 en 45 km/u.

PRIORITEITEN IN 2017 (DE AANDACHTSPUNTEN ZIJN TE VINDEN OP ONZE WEBSITE)

Flexibele en efficiënte inzet naar evenementen en 
overlastfenomenen 
Doel : Meewerken aan het voorkomen van overlast

Autoluwe Grote Markt
In 2017 halveerde het aantal vaststellingen : van 25 416 
vaststellingen in 2016 naar 12 856 vaststellingen in 2017. Er 
werden door het stadsbestuur een aantal infrastructurele 
maatregelen getroffen waardoor de bestuurders extra gewe-
zen worden op het verbod om de Grote Markt op te rijden.

GAS pv’s
De meeste vaststellingen deden zich voor in de wijk Centrum 
en waren op het vlak van wildplassen, nachtlawaai, sluikstor-
ten en aanplakkingen.

Wijkwerking – extremisme en radicalisering
Doel : ervoor zorgen dat relevante informatie op het juiste 
moment bij de juiste persoon of dienst terecht komt, zodat 
gepast gevolg kan gegeven worden.
• Alle wijkinspecteurs volgden opleidingen rond islam, extre-

misme en radicalisering .
• Met de Lierse maatschappij voor huisvesting en het Sociaal 

verhuurkantoor werd regelmatig een overleg georganiseerd. 
• Er werden 21 dossiers en 8 informatierapporten opgestart 

met het oog op beeldvorming. Er waren geen concrete 
aanwijzingen naar radicalisering. 

• Een speciaal opgericht team binnen het politiekorps kwam 
meer dere keren samen om dossiers te bespreken en over-
leg te plegen.

• Er werden geen aan- en/of afwezigheid van “vertrekkers of 
terugkeerders” gesignaleerd.

Integriteit
De deontologische code en de integriteitsprincipes op een 
meer permanente wijze onder de aandacht brengen van onze 
medewerkers.

Thema rond alcohol- en drugbeleid
Door :
• een campagne te voeren tegen verslavingen. 

Thema rond gedrag in het verkeer
Door :
• posters op te hangen waarbij onze medewerkers gewezen 

werden op het correct gedrag in het verkeer;
• een cursus “prioritair rijden” (rijden met sirene en zwaailicht 

wanneer, hoe,….) te voorzien. 

Thema rond gedrag sociale media
Door : 
• een uiteenzetting te geven door onze consulent informatie-

veiligheid en privacy; 
• de privacycode intern te communiceren.

DE RESULTATEN VAN DE MAANDTHEMA’S ZIJN TE LEZEN OP WWW.POLITIELIER.BE
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Criminaliteit

EVOLUTIE VAN DE CRIMINALITEIT 

Bron: criminaliteitsbarometer

2.820 2.736

2.335

Facebookbericht

Facebookbericht

Twitterbericht

Het totaal aantal misdrijven daalde van 2736 naar 2335 feiten. 
Als we de vergelijking maken met 5 jaar geleden daalde het 
aantal geregistreerde feiten met ruim 20%.

 De criminaliteitsbarometer wordt opgesteld door 
de nationale gegevensbank en geeft een beeld van de 
geregistreerde feiten voor onze zone. In de nationale 
gegevensbank komen de misdrijven terecht die bij de politie 
worden aangegeven of waarvoor klacht wordt neergelegd. 
Ook de misdrijven die de politie zelf vaststelt naar aanleiding 
van onze acties op het terrein komen in dezelfde statistiek 
terecht. Verder neemt ook soms de aangiftebereidheid toe 
als gevolg van sensibilisering. Dit alles betekent dat men 
voorzichtig moet zijn met de interpretatie van dalende 
of stijgende cijfers omdat deze effecten elkaar kunnen 
versterken maar ook elkaar kunnen neutraliseren.

Top 5 van de inbreuken op nationaal niveau  
en toegespitst naar Lier

2017 2016

1 Diefstal en afpersing 752 825

2 Verdovende middelen 211 229

3
Misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit

179 208

4
Gewelddadige misdrijven tegen 
eigendommen

173 240

5 Dronkenschap en alcohol 105 135
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Verkeersveiligheid

ONBEMANDE CAMERA’S BEMANDE CAMERA’S

RIJDEN ONDER INVLOED  
VAN ALCOHOL

317 5632
Aantal opgestelde  

processen-verbaal rood licht
Aantal opgestelde processen-verbaalAantal opgestelde  

processen-verbaal snelheid

6805

31
Aantal opgestelde pv’s 

‘A’ (alarm)
Aantal opgestelde pv’s 

‘P’ (positief)

109

RIJDEN ONDER INVLOED  
VAN DRUGS OF ANDERE STOFFEN

64 35
Aantal afgenomen  

speekseltesten
Aantal opgestelde 
processen-verbaal

VEILIGHEIDSGORDEL EN ANDERE 
BEVEILIGINGSMIDDELEN

139
Aantal geverbaliseerden 
 gordel en kinderzitjes

Aantal geverbaliseerden 
helmdracht

4

ONVEILIG EN HINDERLIJK PARKEREN

3372
Aantal geverbaliseerden Aantal opgestelde processen-

verbaal mindervalidenplaatsen

257

ANDERE INBREUKEN VERKEERSONGEVALLEN

284 329

75

Gsm-gebruik

110
Inschrijving voertuigen

13 5
Goederen- en 

personenvervoer
Waarschuwingen

Technische eisen

Niet verzekerd voeren

Bron: verkeersbarometer

Lier TOTAAL

Ongevallen met doden 2

Ongevallen met lichamelijk letsel (*) 106

Doden 30 dagen (**) 2

Doden ter plaatse 1

Dodelijk gewonden 1

Zwaar gewonden 17

Licht gewonden 111

(*) Ongevallen met lichamelijk letsel =  ongevallen met gewonden en/of doden
(**) Doden 30 dagen = Doden ter plaatse + Dodelijk gewonden (personen die 
overlijden binnen de 30 dagen na het ongeval, ten gevolge van het ongeval, maar 
niet op het moment van het ongeval zelf)

Jaarverslag 2017 - 7



De toekomst 2018

PRIORITEITEN (P) EN AANDACHTSPUNTEN (A)

“
“

U heeft onze 
aandacht!

Hoe pakken we onze prioriteiten aan?
(de aanpak van de aandachtspunten zijn te vinden op 
onze website)

Op het vlak van criminaliteit : inbraken in woningen en 
gebouwen
Door : 
• kwaliteitsvolle vaststellingen uit te voeren;
• technische vaststellingen te doen;
• buurtbevragingen, buurtonderzoeken en buurtinformatienet-

werken op te zetten;
• afwezigheidstoezichten (bv.bij vakantie) uit te voeren;
• technopreventief advies te geven;
• te patrouilleren op de juiste plaatsen en op de tijdstippen 

dat het nodig is.

Op het vlak van verkeersveiligheid : rijden onder invloed
Door :
• inzicht te krijgen in het waar en wanneer bestuurders onder 

invloed rijden;
• deel te nemen aan de nationale campagnes zoals BOB en 

WODCA.

Op het vlak van verkeersleefbaarheid : handhaven 
snelheid zone 30
Door : 
• het sensibiliseren van bestuurders, bezoekers en inwoners;
• inzicht te krijgen in het waar en wanneer bestuurders te 

snel rijden in de binnenstad;
• intelligent te flitsen (daar flitsen waar de problemen zich 

voordoen).

Op het vlak van de ontwikkeling van de organisatie : 
implementatie van nieuwe technologieën
Door : 
• te investeren in nieuwe technologieën en materialen, zodat 

we op een efficiënte en performante manier ons werk kun-
nen blijven uitvoeren, daarbij oog hebben voor innovaties;

• in werking te stellen van onze nieuwe mobiele digitale ca-
mera (het grote voordeel van deze camera is dat snelheids-
controles efficiënter kunnen uitgevoerd worden en dat deze 
ook op technisch moeilijkere plaatsen gebruikt kan worden);

• al onze operationele mensen uit te rusten met een Tactical 
First Aid kit. Met deze kit kan je levensreddend hande-
len bij bijvoorbeeld een aanslag of bij levensbedreigende 
verwondingen;

• een nieuwe firewall te voorzien en mobiel-office te ont-
plooien. Zo kunnen interventieploegen ook op het terrein 
toegang krijgen tot onze informaticatoepassingen. 

Op het vlak van organsatieontwikkeling – integriteit
Door :
• initiatieven te nemen op het vlak van deontologie en col-

legialiteit, met als doel te komen tot betere relaties, zowel 
extern met de bevolking als intern met de collega’s.

Maandthema’s
Elke maand geven we extra aandacht aan een ander thema
• januari : rijden onder invloed en verlichting van fietsers
• februari : negeren van de verkeerslichten, met ex-

tra aandacht voor het negeren van de lichten aan de 
spooroverwegen

• maart : gedrag van fietsers en bestuurders die fietsers in 
gevaar brengen

• april : gebruik van de gsm aan het stuur
• mei : overdreven snelheid
• juni : alle mogelijke vormen van overlast bij evenementen 

en het einde van het schooljaar
• juli/augustus : alle mogelijke vormen van overlast bij eve-

nementen en de ZomerBOB campagne
• september : alle facetten rond de start van het nieuwe 

schooljaar
• oktober : inbraken in woningen en gebouwen
• november : toezicht en de eventuele verkeersproblemen 

n.a.v. de kermis
• december : al wat te maken heeft met de feestdagen en 

de WinterBOB campagne.
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