
D
eel 7  D

e toekom
st 2017

104  Jaarverslag 2016

Prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) 2017 

Een actieplan is een stappenplan dat de verschillende tactische en operationele activiteiten 
omschrijft om de strategische doelstellingen in het zonale veiligheidsplan te bereiken. Som-
mige 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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Criminaliteit
Drugsproblematiek (P)

De drugproblematiek onder controle houden door een geïntegreerde aanpak van handel, gebruik en 
productie van verdovende middelen.  Bij misdrijven of overlast aandacht besteden aan het onderlig-
gend problematisch drug- of alcoholgebruik.  De beeldvorming rond cocaïnegebruik en –handel en de 
illegale productie van cannabis versterken. 
Door :
- verkooppunten en productieplaatsen aan te pakken
- aandacht te hebben voor problematisch drug- en alcoholgebruik
- cannabisplantages op te sporen en te ontmantelen
- de drughandel te bestrijden vanuit een vermogensrechtelijke hoek 
 (vb. door geld of luxegoederen in beslag te nemen).

Inbraken in gebouwen (A)
 
Het aantal diefstallen in woningen en gebouwen op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau houden. 
Via een projectmatige aanpak en het samenwerken met interne en externe partners, het aantal inbraken 
in woningen en gebouwen terugdringen door :
- het verrichten van kwaliteitsvolle eerste vaststellingen
- het uitvoeren van technische vaststellingen
- het uitvoeren van een buurtbevraging (+ eventueel buurtonderzoek)
- het opstarten en opvolging van buurtinformatie netwerken (BIN)
- lokale daders in beeld te brengen
- recherchecapaciteit in te zetten bij onderzoeken waarin er concrete aanwijzingen zijn
- informatiegestuurd te patrouilleren
- het uitvoeren van vakantietoezicht
- het vrstrekken van technopreventief advies
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Verkeersveiligheid

Rijden onder invloed (P)
 
Het verhogen van de verkeersveiligheid en terugdringen van het aantal verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel, door te werken aan de problematiek “rijden onder invloed”.
Door :
- inzicht te krijgen in de problematiek naar plaats en tijdstip op basis van de 
 ongevalgegevens, meldingen en metingen
- deel te nemen aan de campagnes zoals BOB, WODCA en drugs in het verkeer.

Snelheid (A)

Een mentaliteitswijziging bewerkstelligen bij bestuurders zodat zij steeds meer de snelheidsbe-
perkingen gaan naleven. 
Door :
- het aantal overtredingen en ongevallen die een gevolg zijn van het niet naleven van 
 de snelheidsbeperkingen terugdringen door te doen aan beeldvorming, 
 sensibilisering van bestuurders en door het uitvoeren van controles.  
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Verkeersleefbaarheid

Handhaven snelheid zone 30 (P)
 
De verkeersleefbaarheid in de binnenstad bewaren en verbeteren. 
Via een projectmatige aanpak, in samenwerking met interne en externe partners, de snelheid 
van het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad te verlagen door:
- via scanning en analyse na te gaan waar er in de stad problemen zijn
- de bestuurders, bezoekers en inwoners van de stad te sensibiliseren
-	 intelligent	te	flitsen	:	op	die	plaatsen	en	tijdstippen	te	flitsen	waar	het	noodzakelijk	
 is

Parkeerhinder (A)

Het verhogen van de verkeersleefbaarheid door het terugdringen van verkeersgerelateerde 
overlast.
Door :
- inzicht te krijgen naar plaatsen en tijdstippen waarop hinderlijk geparkeerd wordt 
- bestuurders, die zich verplaatsen via de verkeersassen, te sensibiliseren
- het hinderlijk parkeren te beteugelen
- afstemming te krijgen met de vaststellers van de stad (GAS-verkeer)
- feedback te geven aan de bevolking, de overheden en het eigen personeel.
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Andere overloastvormen

Flexibele en efficiënte inzet naar evenementen en overlast (P)
 
Meewerken aan het terugdringen en beperken van de maatschappelijke overlast bij gerecht-
vaardigde klachten. 
Volgens de principes van de veiligheidsketen en een geïntegreerde en integrale aanpak, mee-
werken aan het beheersen van de maatschappelijke overlast,  door :
-	 snel	en	flexibel	in	te	spelen	op	(nieuwe)	vormen
  van overlast
- bij evenementen samen te werken en overleg te plegen met andere partners 
 zodat de manifestatie veilig kan verlopen.

Maandthema’s (A)

Naast de prioriteiten en aandachtspunten extra aandacht besteden aan de hieronder weerhou-
den thema’s
in	januari	:	de	verlichting	van	fietsers	en	het	rijden	onder	invloed
in februari : het negeren van de verkeerslichten
in	maart	:	het	fietsgedrag
in april : het gebruik van de GSM aan het stuur
in mei : de snelheid
in juni : het einde van het schooljaar en de overlast bij evenementen
in juli/augustus : de zomerevenementen en de zomerBOB
in september : de start van het nieuwe schooljaar
in oktober : de inbraken in woningen en gebouwen
in november : de kermis (toezicht en verkeersproblematiek)
in december : het kerstgebeuren en de winterBOB.
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Bovenzonale engagementen
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Organisatieontwikkeling informatie gestuurde politiezorg (IGPZ)

Wijkwerking en extremisme (P)
 
Ervoor zorgen dat relevante informatie, op het juiste moment bij de juiste persoon of dienst 
terecht komt, zodat er het gepaste gevolg aan gegeven wordt. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de vijf pijlers van de informatiegestuurde politiezorg:  doelbepalend, doelgericht, meer-
waarde biedend, uitwisseling, proactief en reactief
Een projectmatige aanpak met als uitgangspunt het geïntegreerd samenwerken, met interne en 
externe partners door :
- de dienst wijkwerking in te richten als eerste en belangrijke partner voor het 
 aanleveren en uitwisselen van informatie met andere interne en externe partners
- contacten te leggen in de verschillende wijken met allerhande personen en 
 organisaties zodat een vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden 
 (cultureel vakmanschap)
- het verhogen van de signaalfunctie en voorzien in kennis van de wijkagent inzake 
 extremisme en radicalisering.
 
Ontwikkelen interventiepolitiek ANPR en opstarten LIK (A)

Ervoor zorgen dat nuttige informatie op het goede moment bij de aangeduide persoon of dienst 
terecht komt zodat er de juiste dingen mee gebeuren en dit volgens de principes van de informa-
tiegestuurde politiezorg (doelbepalend – doelgericht – pro- en reactief – meerwaarde biedend – uitwisseling).
Door :   
- in 2017 een permanent operationeel lokaal informatiekruispunt uit te bouwen.



D
ee

l 7
  D

e 
to

ek
om

st
 2

01
7

113  Jaarverslag 2016

Organisatieontwikkeling Duurzaam Hr-beleid

Integriteit (P)
 
Binnen	de	pijlers	van	gemeenschapsgerichte	politiezorg	neemt	verantwoording	afleggen	een	
belangrijke plaats in zowel intern als extern.  Er bestaat ook een rechtstreekse link met de 
integriteit binnen de politie.  De geïntegreerde politie heeft daarvoor een instrument nl. de 
deontologische code.  Wij willen deze deontologische code en de integriteitsprincipes op meer 
permanente wijze onder de aandacht brengen.
Door : 
- in het korps een aantal initiatieven te nemen om de deontologische code en integriteit 
 levend te houden d.m.v. campagnes, discussierondes, …

Het nieuwe werken (A)
 
Een geïntegreerd en duurzaam HR beleid voeren dat gericht is op de realisatie van haar strate-
gische doelstellingen en waarin het aantrekken, ontwikkelen, en behouden van het (schaarse) 
talent centraal staat. Hierbij wordt aandacht geschonken aan sociaal maatschappelijke verant-
woordelijkheid, 
maar ook aan kostenbewustzijn en inzetbaarheid
(balans tussen privéleven en belangen van de organisatie).
Door :  
•	 flexibel	werken	naar	tijd	en	plaats	mogelijk	te	maken
• het invoeren van een leeftijdsgerelateerde HRM-
 beleid


