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Voorwoord 

 

Het zonaal veiligheidsplan is het strategisch beleidsplan van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 

Nieuwerkerken. In dit plan bepalen wij samen met onze partners onze globale veiligheidsdoelstellingen 

voor de volgende vier jaar  

Onze topprioriteit is dat de inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zich veilig voelen in 

hun stad, gemeente, buurt, wijk of straat. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij wij graag onze 

stadsdiensten van Sint-Truiden, de gemeentelijke diensten van Gingelom en Nieuwerkerken en onze 

preventiedienst actief betrekken.  

Zich veilig voelen heeft niet alleen te maken met het bestrijden van criminaliteit ook met alles wat de 

leefbaarheid kan verstoren in een buurt. Ik denk daarbij aan een vuile straat, een slecht aangelegde stoep, 

defecte straatverlichting, een overhangende haag,… .  

Deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en leefbaarheid is het fundament van het 

integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid dat wij samen met alle andere partners in veiligheid verder 

willen uitbouwen en versterken. 

Bij het bepalen van de veiligheidsprioriteiten voor de volgende jaren werd rekening gehouden met: 

 De geregistreerde criminaliteitscijfers binnen onze stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom 
en Nieuwerkerken; 

 De verwachtingen die  bewoners ons meedelen via de meldingskaarten, de leefbaarheidsbabbels 
en tal van andere (informele) ontmoetingen; 

 De noden en verwachtingen van het Parket Hasselt 

 De noden en verwachtingen van de bestuurlijk directeur coördinator (DirCo) en de gerechtelijk 
directeur (DirJud) van het arrondissement Hasselt 

 De knowhow en professionaliteit van onze eigen administratieve medewerkers en 
politiemedewerkers. 

Bij dit alles is het belangrijk om aandacht te hebben voor de specifieke noden van elke buurt en de 

politionele aanpak hierop af te stemmen. 

 

Binnen onze politiezone besteden wij de volgende 4 jaar aandacht aan: 

 

 Intrafamiliaal geweld 

 Illegaal verblijf en illegale tewerkstelling: mensenhandel, huisjesmelkerij en schijnhuwelijken 

 Prostitutie 

 Diefstallen: woninginbraken, werfdiefstallen en gauwdiefstallen 
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 Drugs 

 Verkeersongevallen met lichamelijke letsels 

 Overlast 

 

Om een antwoord te kunnen bieden aan dit alles is het noodzakelijk dat onze medewerkers beschikken 

over de nodige professionele kennis en vaardigheden en dat de noodzakelijke werkingsmiddelen aanwezig 

zijn.  

 

Wij vertrouwen de uitvoering van dit nieuwe veiligheidsplan met volle overtuiging toe aan onze nieuwe 

korpschef - hoofdcommissaris Steve Provost die dit samen met al zijn medewerkers in het korps en met 

alle collega’s op lokaal, supralokaal en federaal niveau zal uitwerken. 

 

 

Veerle Heeren 

Voorzitter lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 

12 november 2013 
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Leeswijzer 

 

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) en de hierin geformuleerde strategische doelstellingen beogen een 

kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle belanghebbenden. Het trachten te streven naar excellente 

politiezorg waarbij onze organisatie in al zijn aspecten continu wenst te verbeteren en te vernieuwen 

vormt de rode draad door heen heel dit ZVP. De kapstok in het streven naar excellente politiezorg is het 

EFQM Pol.be (European Foundation for Quality Management) model. Dit vormt de basis, het fundament 

waarop het huis, de organisatie, wordt opgebouwd. 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met de filosofie van de ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ alsook 

met de principes van ‘informatiegestuurde politiezorg’ en ‘optimale bedrijfsvoering’. 

Dit laatste geeft ons de onder andere de mogelijkheid om 

- te balanceren tussen de gefundeerde verwachtingen van alle belanghebbenden (intern en 
extern); 

- problemen integraal en geïntegreerd te benaderen; 

- zelf invulling te geven aan het hoe, waar en wanneer bepaalde aspecten, aangepast aan de 
locale noden, zullen gerealiseerd worden. 

 

Het ZVP van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bestaat uit 6 hoofdstukken.  

Elk hoofdstuk begint met de getrokken lessen uit het vorig ZVP . 

- De missie, visie waarden van onze politieorganisatie vormen het vertrekpunt van dit plan en worden 

om deze redenen dan ook in het begin van dit plan opgenomen in het eerste hoofdstuk. 

- Om een zicht te krijgen op de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wordt in het 

tweede hoofdstuk een beschrijving gegeven van de zone. Daarnaast wordt het beeld van veiligheid 

en leefbaarheid beschreven en worden de verwachtingen van onze belanghebbenden opgenomen. 

Daarbij wordt er weergegeven hoe de politiezone zich organiseert om tegemoet te komen aan de 

gestelde minimale werkingsnormen. 

- In hoofdstuk 3 worden de strategische doelstellingen geformuleerd zowel inzake criminaliteit, 

verkeer en overlast alsook inzake de basisfunctionaliteiten.  

- In hoofdstuk 4 worden de strategische doelstellingen inzake communicatie naar de 

belanghebbenden toe alsook naar de eigen medewerkers toe omschreven. 

- De goedkeuring over dit plan in zijn totaliteit wordt gegeven in hoofdstuk 5 en tot slot wordt in het 

laatste hoofdstuk verwezen naar de actieplannen die nog verder geconcretiseerd moeten worden. 

- In de bijlagen wordt een opsomming gegeven van alle documenten en nuttige en aangewende 

documentatie ter verklaring van de gemaakte keuzes.  
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Namens het korps wensen de beleidsmedewerkers u veel leesgenot. 

 

     

 

Johan Gielen          Christa Poosen  Sarah Daems  Alexander van Liempt 
commissaris van politie         commissaris van politie adviseur van politie adviseur van politie 
korpschef a.i. 
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Hoofdstuk 1. Visie, missie en waarden 

 

1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
 

Het vorige zonaal veiligheidsplan had tot doel de geplande integrale werking van de lokale politie Sint-
Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor te stellen en toe te lichten en dit zowel wat de normale 
dagelijkse (reguliere) werking betreft alsook de extra inspanningen die worden geleverd in het domein van 
specifieke veiligheidsfenomenen. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wenst haar 
ketengerichte werking met alle partners maximaal verder te zetten om zodoende maximale veiligheid en 
openbare rust te kunnen waarborgen aan alle inwoners van de zone. 
 
Werken vanuit de principes van een gemeenschapsgerichte politiezorg vergt een dagelijkse sturing en 
motivering van alle medewerkers en vereist tevens een gedegen opvolging, evaluatie en bijsturing.  
Dankzij onze dagelijkse inspanning, samen met alle partners, kunnen wij vaststellen dat deze visie de 
werking van ons korps stimuleert en dat dit daarenboven drempelverlagend werkt naar de bevolking toe. 
 
De gemaakte keuzes inzake misie-visie-waarden van het vorige zonale veiligheidsplan zijn zeker nog 
actueel en bieden een blijvende uitdaging en perspectief in de volgende veiligheidscyclus 2014-2017.  
 
Vanuit een gedrevenheid tot continue verbetering heeft de beleidscel in de voorbereiding van dit nieuwe 
zonale veiligheidsplan gestreefd naar een nog meer herkenbaarheid en transparantie van haar rol als 
partner in veiligheid. Deze oefening heeft geresulteerd in een vernieuwde omschrijving van haar missie-
visie-waarden die korpsbreed wordt uitgedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pagina 8 

 

1.2. Visie - Missie - Waarden 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wenst zorg te dragen voor de veiligheid en 
leefbaarheid van alle burgers en wil zich daartoe maximaal engageren. Vandaar dat de lokale politie Sint-
Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken haar dienstverlenende taak kernachtig bundelt als: ‘Uw veiligheid is 
onze zorg!’ en hierbij rekening houdt met de individuele rechten en vrijheden van elke burger. 
 

1.2.1. Visie 
 
Onder het gezag van de bevoegde overheden draagt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken, op lokaal niveau en als bevoorrechte partner, bij tot de maatschappelijke veiligheid door het 
streven naar een excellente basispolitiezorg. 
 

1.2.2. Missie 
 
Als lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken willen wij een extern georiënteerde, 
dienstverlenende politieorganisatie zijn met kwaliteitsvolle medewerkers en een positief imago.  
Hierbij streeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken naar een excellente politiezorg door: 

 Invulling te geven aan een gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde werking vanuit een 
korpsbrede, procesgerichte benadering; 

 Interne en externe communicatie centraal te stellen; 
 Een optimale en transparante bedrijfsvoering te ontwikkelen met aandacht voor en een grote 

betrokkenheid van alle medewerkers; 
 Vanuit de gerechtvaardigde verwachtingen van alle belanghebbenden, maximaal te anticiperen op 

veranderingen en uitdagingen. 
 

1.2.3. Waarden 
 
Bij de uitvoering van onze opdrachten en het handhaven van de veiligheid is een gezaghebbende en 
betrouwbare politiedienst vereist. Het vertrouwen in de politie staat en valt met integriteit en waarden die 
de politie hoog in zijn vaandel schrijft. Binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
symboliseren de letters van de patroonheilige Sint Trudo deze waarden. 
 

 Te samen werken 
 Responsabiliserend en probleemoplossend werken 
 Uitmuntendheid en integriteit 
 Dienstverlening en respect 
 Openheid en transparantie 
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Hoofdstuk 2. Scanning en analyse 
 

2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
Tijdens de beleidscyclus 2009-2013 werd het principe van de integrale veiligheid nog verder 
doorgetrokken. Integrale veiligheid loopt dan ook als een rode draad doorheen de politiewerking van de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.  
 
De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken heeft in het kader van de scanning steeds een 
beroep kunnen doen op cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Het was dan ook steeds 
de betrachting om te zorgen voor een strikte opvolging van de feiten en een vatting van deze feiten in de 
ANG. Op deze wijze kan men dan ook kort op de bal spelen om bepaalde fenomenen te analyseren. Bij de 
scanning en de analyse wordt vaak voor elk plan een nieuwe en andere manier opgelegd om de gegevens 
te verzamelen en te analyseren. De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken heeft dan ook 
steeds getracht om steeds op eenzelfde wijze cijfers te integreren voor de opmaak van zowel de 
politieplannen, de leefbaarheidsplannen, actieplannen en het strategische veiligheidsplan in het kader van 
de preventiecontracten. Daarbij is het belangrijk dat er steeds kan gebruik gemaakt worden van de analyse 
door het CSD-Hasselt dat op een efficiënte en duidelijke wijze een veiligheidsbeeld geeft van de criminele 
feiten in de politiezones. Toch zijn er nog steeds belangrijke pijnpunten die heden ten dage nog steeds niet 
zijn opgelost zoals de analyse van de verkeersongevallen, waarvoor nog geen globale en diepgaande 
analyse wordt aangeleverd. Er is geen éénvormig systeem om overlastproblemen te registreren, …  
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft sterk haar best gedaan om al de 
vooropgestelde doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan te verwezenlijken. Hierbij werd er een 
verhoogde inspanning gevraagd van het politiepersoneel. Zo werd er meer aandacht geschonken aan de 
uitvoering van de actieplannen en aan de interne en externe verantwoording.  
Met betrekking tot de externe verantwoording werd de open communicatie met de bevolking versterkt 
door een frequenter onderhoud van de website, het aanmaken van een facebookpagina en een 
twitteraccount waardoor de burgers de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken gemakkelijk 
kunnen volgen en nog meer berichtgeving via de pers. 
De interne verantwoording is eveneens belangrijk bij het uitvoeren van de interventies en op het gebeid 
van handhaving. Het perfectioneren en evalueren van het veiligheidsbeleid gaat hier onvermijdelijk mee 
gepaard. Het vorige zonaal veiligheidsplan werd jaarlijks geëvalueerd en wordt verder opgevolgd in 2013. 
(zie bijlage meetplannen zonaal veiligheidsplan 2009-2013). 
 

2.2. Socio-demografische beschrijving van de zone 
 

2.2.1. Geografische situering 
De politiezone omvat het grondgebied van de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. De 
totale oppervlakte van het ambtsgebied bedraagt 18.585 ha 8 are. 
 

2.2.2. Demografische aspecten1 
De totale bevolking in de zone bedraagt op 31 december 2012 54.677 inwoners, waarvan 39.741 in Sint-

Truiden, 8.323 in Gingelom en 6.691 in Nieuwerkerken.  45% van het totaal aantal inwoners van Sint-
Truiden maakt deel uit van een gezin. De meeste gezinnen wonen in het centrum van Sint-Truiden. Eén op 
vier inwoners van de stad Sint-Truiden zijn kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar. 

                                                           
1 Zie hiervoor ook: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokaal_gemprofiel_pdf.htm  
 

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokaal_gemprofiel_pdf.htm
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Op 31 december 2012 waren er in de zone 1.909 vreemdelingen 
ingeschreven in het bevolkingsregister en 623 in het wachtregister. 
Hiervan waren er op 31 december 2012 273 vluchtelingen 
ingeschreven in het wacht- en vreemdelingenregister die op een 
privéadres wonen. Honderden illegalen verblijven verspreid over het 
grondgebied van de politiezone. Vooral tijdens het fruitseizoen van 
juni tot oktober zijn er opmerkelijk meer illegalen op ons grondgebied.  
 
 
 
 

 
2.2.3. Wonen en bijzondere verblijfplaatsen2 
 
Asielcentrum 
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken  is een open asielcentrum, 
beheerd door Fedasil met 2 vestigingen ( een 
vestiging in Borlo en een vestiging in Sint-Truiden) 
gelegen met in totaal een wooncapaciteit van 498 
personen. Deze personen hebben 52 verschillende 
nationaliteiten waarvan 12% uit Europa, 60% uit 
Azië, 25% uit Afrika en 3% onbekend.   
 

 
Woonwagenpark  
 
In de politiezone is er 1 woonwagenterrein gelegen in de Groenstraat 99 in Sint-Truiden. Het telt 18 
standplaatsen en is opgedeeld in twee clusters. Eén stuk voor de woonwagenbewoners en één stuk voor 
de foorreizigers. Alle mensen zijn gedomicilieerd op het woonwagenterrein. Er wonen doorgaans een 40-
tal personen.  
 
CV Nieuw Sint-Truiden 

CV Nieuw Sint-Truiden is een sociale huisvestingsmaatschappij 
die (op 1 januari 2013) 1458 huurwoningen beheert in onze 
politiezone. Vaak gaat het om hele flatgebouwen of woningen 
die gegroepeerd zijn in wijken. In het stadsgedeelte van Sint-
Truiden worden er 1052 woningen verhuurd en in de 
randgemeenten van Sint-Truiden zijn dit er 252. In Gingelom 
verhuurt de woonmaatschappij 117 woningen en  in 
Nieuwerkerken zijn er dit 37. 
 

 
Asster 
De twee psychiatrische campussen (Melveren en Stad) van Asster zorgen voor onder andere de opvang 
van gedwongen opnames van psychiatrische patiënten. De vzw Bewust begeleidt psychiatrische patiënten 
die buiten de instelling woonachtig zijn in Sint-Truiden.  
 

                                                           
2 Deze elementen hebben een bijzondere weerslag op de politonele werking; vooral in het kader van onrustwekkende 
verdwijningen. 
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Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen 
Sint-Truiden beschikt over één ziekenhuis3. 
Ook “Atlantis4”, een belangrijk centrum waar wekelijks 
gemiddeld 52 minderjarigen met leermoeilijkheden (meestal 
vanuit Duitsland) op consultatie komen, is in Sint-Truiden 
gevestigd. Er zijn ook heel wat verschillende rusthuizen in de 
zone gelegen.  
 

2.2.4. Culturele aspecten 
Gebedshuizen5  
Op het grondgebied van Sint-Truiden zijn er buiten 25 parochies van de Rooms-Katholieke kerk 
(http://www.kerkeninvlaanderen.be/provincie/limburg/sint-truiden.htm) een 7-tal gebedshuizen 
aanwezig. (http://www.truineer.be/nl/sint-truiden/opendag-bij-de-gebedshuizen) 
In de Haardstraat in Sint-Truiden ligt er een moskee van de vzw Moslims van Sint-Truiden. Het gebedshuis 
van de Ahmadiyya moslim gemeenschap is gelegen in de Kazernestraat in Sint-Truiden. In diezelfde straat 
bevindt zich ook nog het huis van de mens van de vrijzinnige gemeenschap. Een andere gemeenschap die 
hier aanwezig is, zijn de sikhs. Zij hebben een gebedshuis  vzw Gurdwara Sangat Sahib Sikhs, gelegen te 
Halmaal-Dorp in Sint-Truiden. Het gebedshuis van de Nepalese gemeenschap van het Boeddhisme en 
Hindoeïsme is te vinden achter het museum De Mindere. In ditzelfde gebouw in de Capucienessenstraat 
vinden we de Pinkstergemeenschap terug met hun Rhema Pinksterkerk. De evangelische gemeenschap 
wordt ook vertegenwoordigd door de evangelische kerk “de rots” en er is een gebedshuis Jehova’s 
Koningsrijkzaal op de Tiensesteenweg te Sint-Truiden. 
Het samenleven met de verschillende gemeenschappen kan eventueel spanningen met zich mee brengen. 
Het is belangrijk om te situeren waar deze zich bevinden om zo de openbare orde  en veiligheid beter te 
kunnen handhaven. 
 

2.2.5. Economische aspecten 
Landbouw en fruitteelt  
De zone kent een intensieve landbouw en fruitteeltbeoefening. Sint-Truiden beschikt over +/- 7.000 ha 
cultuur- en landbouwgrond en over +/- 500 bedrijven. Nieuwerkerken heeft +/- 1600 ha cultuur- en 
fruitgrond en +/-125 bedrijven. In Gingelom zijn landbouw, fruitteelt en veldgewassenteelt de grootste 
tewerkstellers van de gemeente. Gingelom heeft +/- 3.900 ha cultuur- en fruitgrond en +/-125 bedrijven.  

 
De fruitteelt heeft een rechtstreekse weerslag op de aanwezigheid 
van vreemdelingen en hun -al dan niet illegaal- verblijf, de 
tewerkstelling, de seizoensarbeid, etc. Er zijn een 500-tal 
seizoensarbeiders waarvan de voornaamste nationaliteiten Polen, 
Portugezen, Indiërs en Afrikanen zijn. De asielzoekers zijn al een 
25-tal jaren aanwezig. Zij worden tewerkgesteld in de fruitsector. 
Op die manier kunnen zij bij zichzelf en ook bij het thuisfront 
financiële vooruitgang boeken. Verschillende personen hebben 

gebruik gemaakt van die situatie om hun aanwezigheid te vergemakkelijken in onze zone. 
 
 
 
 

                                                           
3 (http://www.sint-trudo.be/nl/Home.htm) 
4 http://www.atlantis-vzw.com/home-be.html 
5 http://www.archiefkaart.erfgoedcelsint-truiden.be/archiefkaart 
 

http://www.kerkeninvlaanderen.be/provincie/limburg/sint-truiden.htm
http://www.truineer.be/nl/sint-truiden/opendag-bij-de-gebedshuizen
http://www.sint-trudo.be/nl/Home.htm
http://www.atlantis-vzw.com/home-be.html
http://www.archiefkaart.erfgoedcelsint-truiden.be/archiefkaart
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Industrie 
Industrie In de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken heerst een bedrijvige industrie. 
In Sint-Truiden zijn er een 150-tal bedrijven op 266 ha met een tewerkstelling van ongeveer 4150 
werknemers. Verschillende kleine en grotere bedrijven stopten hun werkzaamheden wegens de slechte 
economische toestand. Hierbij vielen afdankingen. Er is thans een groot industrieterrein in ontwikkeling op 
de voormalige militaire basis van Brustem.  
Nieuwerkerken heeft een KMO-zone van +/- 15 ha met een 30-tal bedrijven in de handel, de nijverheid, 
fruit- en veeteelt waar een 400-tal werknemers tewerkgesteld zijn.  
In Gingelom werden twee KMO-zones aangelegd met een oppervlakte van ongeveer +/- 25 ha. Op het 
gebied van tewerkstelling in de industrie is er een status quo ten opzichte van voorgaande jaren. 
Niettemin blijft de industrie een belangrijke werkgever. Die bedrijven moeten verder gevolgd worden door 
de groeiende economische concurrentie op de wereldmarkt om in de toekomst stakingen, afdankingen en 
sluitingen van bedrijven te voorkomen. 

 
Andere vormen van dienstensector 
In de zone wordt een volwaardig dienstenassortiment aangeboden. In Sint-Truiden zijn er circa 500 
werknemers, in Gingelom circa 80 en in Nieuwerkerken circa 50. 

 
Winkelcentra 
Sint-Truiden kent een uitgebreid winkel- en horecacentrum 
dat in het centrum van de stad en langs de expresweg (N80) 
ligt. Ook langs de invalsweg Tiensesteenweg en 
Hasseltsesteenweg ontwikkelt zich een winkelcentrum met 
heel wat bezoekers. Nieuwerkerken en Gingelom hebben 
een kleiner winkelcentrum, doch de infrastructurele 
aanpassingen zorgen er voor dat dit voor de gemeenten 
belangrijke locaties vormen. 
 
Wekelijks vindt ook op zaterdag een markt plaats in het 
centrum van Sint-Truiden waar in de zomer een 4.500 
bezoekers naartoe komen en in de winter ongeveer 2.250 
bezoekers. Op dezelfde dag vindt een grote antiek- en rommelmarkt plaats op de terreinen van de 
Speelhofparking. Hier komen in de zomer ongeveer 4.000 bezoekers naartoe en in de winter ongeveer 
2.000.  

 
Prostitutie 
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken waren er op 31 december 2012 41 
geregistreerde huizen gevestigd waar de prostitutieactiviteit uitgeoefend wordt en werden er 203 
diensters geregistreerd die werkzaam zijn in de prostitutie. 

 
Werkloosheid 
Het gemiddeld aantal werklozen van de zone ligt lager dan dat van Limburg. Op 31 december 2012 waren 
er in de zone Sint-Truiden (7,16%) – Gingelom (5,19%) - Nieuwerkerken (5,4%) slechts 6,64 % werklozen 
(http://wegwijs.vdab.be/#) Het werkloosheidscijfer in Limburg bedraagt 7,1%. 

 
2.2.6. Onderwijs 
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken beschikt over heel wat onderwijsinstellingen 
waarvan het grootste deel gelegen is in Sint-Truiden namelijk het kleuter- en lager onderwijs met circa 
3997 leerlingen, het middelbaar onderwijs met 4151 leerlingen. Nieuwerkerken heeft alleen kleuter- en 
lager onderwijs met 605 schoolgangers, evenals Gingelom met 904 leerlingen. 
 

http://wegwijs.vdab.be/
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Militairen 
De Koninklijke School voor Onderofficieren 
”Saffraanberg” (KSOO) is de grootste technische 
school van Defensie geworden en herbergde op 31 
december 2012 959 personen waarvan 460 
beroepsmilitairen en 499 leerlingen. De aanwezigheid 
van de militairen heeft ook een invloed op het drukke 
verkeer op de invals- en toegangswegen en op het 
maatschappelijk- en uitgaansleven leven in Sint-
Truiden. 
 

 
2.2.7. Mobiliteit 
 
Wegennet 
De Stad Sint-Truiden heeft het grootste grondgebied van de provincie Limburg. Dit betekent ook dat er in 
de politiezone een zeer groot wegennet aanwezig is. De gewestwegen omvatten enkel de verbindingen 
naar de deelgemeenten. Er is geen onmiddellijke ontsluitingsweg naar de E40 vanuit Sint-Truiden. De 
autosnelweg E40 loopt over het grondgebied van Gingelom en heeft daar een op- en afrit. 
Vanuit Sint-Truiden is er snel openbaar vervoer naar Hasselt, Tongeren en Bilzen. 
Op de N80 van Sint-Truiden naar Gingelom is vanaf de zomer 2013 een omleiding voor het verkeer dat van 
Gingelom naar Sint-Truiden komt voor de aanleg van een nieuw fietspad (http://www.wegenwerken.be/). 
Aangezien deze werken langer dan één jaar duren heeft dit een impact op het verkeer. 

 
Spoorwegen 
Het huidige station van Sint-Truiden dateert uit de jaren 1970. Het verving een vroeger stationsgebouw 
dat gebouwd werd in 1882 en dat afgebroken werd in 1975. In 2005 werd het station vernieuwd, samen 
met het stationsplein en de rest van de stationsomgeving. Er kwamen extra fietsenstallingen en het 
comfort voor de treinreizigers werd verhoogd.  
Het Station van Sint-Truiden is gelegen langs spoorlijn 21 die Sint-Truiden met Hasselt en Landen verbindt. 
Binnen afzienbare termijn komen er op de Gazometerssite (waarvan het station deel uitmaakt) onder 
meer nog een jongerencampus, een school en een welzijnscampus. Op het stationsplein, gelegen voor het 
stationsgebouw zijn ook de bushaltes van De Lijn voorzien. De spoorlijn Luik-Brussel passeert over het 
grondgebeid van Gingelom waarbij naast personenvervoer (incl. HST) ook veel goederentransport 
plaatsvindt. 

 
2.2.8. Limburg Regional Airport 
 
Het burgerlijk vliegveld, dat een deel van de vroegere luchtmachtbasis van Brustem inneemt is 
tegenwoordig beter bekend als Limburg Regional Airport (LRA). 
LRA werd opgericht te Sint-Truiden op 22 december 2008. LRA is een vliegveld van klasse 2 waar toestellen 
kunnen landen met een maximum startgewicht van negen ton. Van de vroegere startbaan van 3.300 m 
wordt slechts 1.199 m gebruikt, de rest van baan 06/24 werd afgesloten met grote roodwitte blokken. Ter 
plaatse is er een Vlarem-2 goedgekeurde brandstofbevoorrading (Jet fuel en Avgas). 
 
Met de stad Sint-Truiden werd een luchtvaartprotocol afgesloten, zodat rekening gehouden wordt met de 
noden van de omwonenden. Na 20 uur worden geen doorstartlandingen meer uitgevoerd, in het 
toeristisch seizoen zijn de helivluchten beperkt en de vliegtuigen mogen de grens van 85 decibel niet 
overschrijden.  
Op de LRA worden ook commerciële activiteiten georganiseerd. Zo is er scholing, brandstofbevoorrading 
en onderhoud. 

http://www.wegenwerken.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
http://nl.wikipedia.org/wiki/1882
http://nl.wikipedia.org/wiki/1975
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_21
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2.2.9. Toerisme 
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is een historische streek met tal van 
landschappelijke waardevolle gebieden. Het toerisme heeft onvermijdelijk een weerslag op de 
verkeersdrukte op de invalswegen en de plaatsen van de gebeurtenissen zelf. De televisieserie “Katarakt” 
bracht in 2008 bovendien heel wat bezoekers naar Zuid-Limburg. Dit had en heeft nog steeds een weerslag 
op de verkeersdrukte en de verkeersveiligheid in de politiezone. In Sint-Truiden waren er in heel 2012 
24.890 aankomsten van toeristen, met een totaal van 54.649 overnachtingen. Het aantal musea bezoekers 
steeg in 2012 tot 32.745. Verder waren er 51.182 baliebezoekers aan de dienst toerisme. In heel 2012 
waren er ook 154.121 digitale bezoekers van de dienst toerisme-sint-truiden.be. 
Op het hele grondgebeid komen er de laatste jaren vele logeerformules bij (semi)particulieren bij onder 
vorm van bed&breakfast. 

 
2.2.10. Recreatie 
 
Openbare orde 
De politiezone is gekenmerkt voor een hoog aantal evenementen en activiteiten. Deze worden 
georganiseerd door de gemeenten, maar ook door privé-initiatieven. Vooral in Sint-Truiden en met 
mindere mate in Gingelom en Nieuwerkerken werd in 2012 in totaal 16.594 uren capaciteit besteed aan 
de lokale openbare orde. De  bijstand van de lokale politie aan de Sint-Truidense Voetbal Vereniging had 
hier het grootste aandeel in met  28% van de bestede uren in totaal. 

 
Sint-Truidense Voetbal Vereniging (STVV) en site Stayen 

 
De vernieuwde site Stayen herbergt niet alleen het stadion van tweedeklasse voetbalclub STVV, maar is 
ook een sport,-hotel en winkelcomplex. Daarnaast zijn er ook appartementen ondergebracht in dit nieuwe 
complex. Eens alle lokalen en winkeloppervlakten zijn ingevuld biedt Stayen aan ruim 1.000 personen 
werk. 
 
Uitgaansleven 
Sint-Truiden kent vooral in het weekend een druk uitgaansleven in het centrum van de stad en op de 
invalswegen. Tal van evenementen trekken het ganse jaar door veel publiek. Er zijn in totaal meer dan 300 
drankslijterijen op ons grondgebied aanwezig. 
Gingelom en Nieuwerkerken kennen geen echt uitgaansleven, maar ook hier gaan vooral tijdens de 
zomermaanden heel wat evenementen door (zoals rommelmarkten, fuiven,…). De vele activiteiten in de 
zone hebben een weerslag op de verkeersproblematiek (ongevallen, verkeershinder, omleidingen, 
verkeersregeling, toezicht en vaststellingen en op de veiligheid, vandalisme, maatschappelijke overlast, 
autodiefstallen, ...). Er wordt heel wat politiecapaciteit besteed aan de lokale openbare orde. 

 
2.2.11. Nacht- en belwinkels 

In Sint-Truiden bevinden zich zes nachtwinkels . Gingelom 
heeft één nachtwinkel en Nieuwerkerken heeft er twee.  
 
 

(http://www.vvsg.be/economie_en_werk/documents/cijfermateriaal%20nachtwinkels.doc) 
 

http://www.vvsg.be/economie_en_werk/documents/cijfermateriaal%20nachtwinkels.doc
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2.2.12. Station 
Sint-Truiden heeft een drukbezocht station. Dagelijks pendelen er ongeveer 2200 mensen naar en van het 
werk, vinden scholieren een aansluiting per bus en/of trein om één van de vele scholen in Sint-Truiden aan 
te doen en komen toeristen en anderen er om Sint-Truiden te bezoeken, al dan niet naar aanleiding van 
een van de talrijke evenementen. 
De asielzoekers en psychiatrische patiënten beschikken soms niet over eigen vervoer en maken dan ook 
regelmatig gebruik van het openbaar vervoer. Omdat deze personen doorgaans samen reizen, wordt hun 
aanwezigheid in de stationsbuurt door omstanders soms verkeerd ingeschat. 
 
De stationsomgeving is tevens een drukke invals- en uitvalsweg van en naar het centrum van de stad. 
In de onmiddellijke omgeving van het stationsplein liggen een fitnesscentrum, een rusthuis, een 
verzorgingscentrum voor kinderen en volwassenen met een leer- of gedragsprobleem, een drukbezochte 
krantenwinkel, een bowlingcentrum en enkele horecazaken, waaronder cafés, een frituur en een pitazaak.  
De bussen van De Lijn hebben er hun stelplaats en vertrekbasis.  
 
Het station is uitgerust met een  kiss-and-ridezone en taxi’s hebben een eigen wachtzone op het 
stationsplein.  Er is ook een parkeerplaats voor 180 voertuigen en 140 fietsen. 
 

 
 
Aan het station is ook het Fietspunt gevestigd, waar kleine herstellingen kunnen worden uitgevoerd aan de 
fietsen van reizigers en fietsen gehuurd/gekocht kunnen worden.  Het Fietspunt biedt tevens een 
bewaakte fietsenstalling aan. 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft in februari 2008 een bevraging gedaan bij 
de buurtbewoners en handelaars in de stationsomgeving en in 2009 bij de stationgebruikers om te weten 
hoe de bewoners en reizigers zich voelen in het station6.  
 

2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid 
 

Het veiligheidsbeeld voor de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wordt bepaald door zowel 
objectieve als subjectieve gegevens betreffende criminaliteit, verkeer en overlast.  
De objectieve brongegevens worden aangeleverd in de vorm van de criminaliteitsbarometer door de directie 
van de operationele politionele informatie van de federale politie. Deze cijfers worden geëxtraheerd uit de 
lokale ANG-databank en hebben betrekking op de criminaliteit die geregistreerd wordt op het grondgebied 
van de politiezone. Feiten gepleegd op het grondgebied van de politiezone, maar aangegeven of 
geregistreerd in een andere politiezone, ontbreken. 
Cijfers in het kader van verkeer- en verkeershandhaving worden weergegeven in de verkeersbarometer, 
waarin de verkeersongevallen en -inbreuken op het grondgebied van de politiezone zijn opgenomen. De 

                                                           
6 Het onderzoeksrapport van deze stationsbevraging kan worden opgevraagd via beleid@poltrudo.be 
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directie van de operationele politionele informatie van de federale politie stelt deze barometer op aan de 
hand van gegevens uit het ANG van de zone. 
Alle meldingen van overlastvormen worden geregistreerd in het ISLP via het systeem van mondelinge 
opmerkingen (MO). Dat systeem impliceert naast de registratie, ook de aanpak en de opvolging van 
buurtverstorende elementen die niet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt maar die wel overlast 
veroorzaken. Als sluitstuk van de bestuurlijke aanpak van overlastelementen zet de lokale politie Sint-Truiden 
- Gingelom - Nieuwerkerken al sinds 2006 in op de gemeentelijke administratieve sancties. Sedert 2008 is 
hiervoor een uniform reglement opgesteld op zonaal niveau. Vanaf 1 januari 2014 zal dit reglement verder 
worden verfijnd en aangepast aan de nieuwe GASwet van 20137. 
Het subjectieve veiligheidsgevoel van de inwoners van de politiezone wordt bevraagd via de lokale 
veiligheidsbevraging die in 2011 werd afgenomen. Deze enquête werd ingevuld door een selectie van 
burgers, wonende in onze zone. Er werd gepeild naar hun subjectieve veiligheidsgevoelens, de tevredenheid 
over de politiediensten, het buurtniveau, etc. Verder werd hun tevredenheid over de werking van de 
politieambtenaren onder de loep genomen.  
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft ook specifieke bevolkingsbevragingen 
georganiseerd op buurtniveau. Daarnaast werden er leefbaarheidsbabbels voor de hele zone georganiseerd. 
Dit zijn gespreksavonden waarbij alle inwoners van de zone de gelegenheid krijgen om over 
veiligheidsproblemen te praten en om samen met het bestuur verbeterpunten voor te stellen. Zo waren er 
tussen 2009 en 2013 al 12 leefbaarheidsbabbels.  
 

2.3.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
Hieronder wordt een bondig overzicht gegeven van de bereikte strategische doelstellingen 2009-2013 

 Stabilisatie van de verkeersongevallen (geborgd) op de Luikersteenweg (grens Heers) te Sint-Truiden 
en stijging van de verkeersongevallen op de Luikersteenweg (vervat in het actieplan). De meest 
voorkomende oorzaken zijn de onoplettendheid en de verkeersongevallen tegen de 
weginfrastructuur; 

 Daling van de verkeersongevallen te Gingelom op de Steenweg vervat in het actieplan en daling van 
deze op de Borgwormsesteenweg (borging); 

 Daling van de verkeersongevallen te Nieuwerkerken op de Diestersteenweg vervat in het actieplan; 
 Daling van het aantal bestuurlijk aangehouden illegale vreemdelingen en een lichte stijging van het 

aantal aangetroffen illegale tewerkgestelden in de fruitsector, alsmede inzake huisjesmelkerij en 
schijnhuwelijken (vervat in het actieplan). De oorzaak is de meer gerichte controles in samenwerking 
met externe partners; 

 Daling van het aantal aangetroffen illegale diensters in de prostitutiesector (vervat in het actieplan); 
 Daling van het aantal woningdiefstallen te Sint-Truiden vervat in het actieplan evenals deze te 

Gingelom langs de Steenweg (borging); 
 Globale daling van het aantal fietsdiefstallen, doch stijging van deze aan het station vervat in het 

actieplan. Hier is de oorzaak vooral de minder goede infrastructuur van de fietsenstalling. 
 Stijging van het aantal vastgestelde jeugdmisdrijven. Deze stijging wordt verklaard door de 

opgedreven controles en de afspraken met de scholen in het kader van het scholenprotocol. Er zijn 
dus niet noodzakelijk meer jeugdmisdrijven gepleegd gedurende de vorige cyclus ZVP, doch er 
werden meer van deze misdrijven vastgesteld. 

 Stijging van het aantal gauwdiefstallen en evenaring van deze op de Grote Markt te Sint-Truiden 
vervat in het actieplan. 

 Daling van de misdrijven inzake intrafamiliaal geweld meer bepaald tegen de familie en stijging van 
de feiten psychologische en economische mishandeling binnen de familie. De grotere 
aangiftebereidheid is hiervoor één van de oorzaken van deze stijging; 

                                                           
7 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, B.S. 1 juli 2013. 
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 Stijging van het aantal geregistreerde heroïnomanen en daders van drugsdelicten en daling van de 
drugsmisdrijven (cumulatief, met voorgaande jaren); 

 Daling van het aantal meldingen van buurtoverlast en persisterende hoge oplossingsgraad van deze 
meldingen. 

 

2.3.2. Objectieve gegevens 
 

2.3.2.1. Criminaliteit 
 
In België werden in 2012 1 073 773 misdrijven geregistreerd, zo’n  3.4 % minder dan 
in 2011 maar ongeveer evenveel als in 2010 (1 072 011) en slechts een 0.5 % hoger dan in 2009. 
(993.703 feiten).  
In Vlaanderen werden in 2012 535 437 misdrijven geregistreerd. Dat is 1.7% minder dan het jaar ervoor, 
doch 1.4% en 1.6% meer dan in 2009. 
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werden in 2012 4720 misdrijven geregistreerd, 
wat een daling is van 1.5% tegenover 2011, een daling van 5% tegenover 2010 en een daling van 5.5% 
sinds 2009. 
 
 

Aantal geregistreerde misdrijven 2009 2010 2011 2012 

Nationaal 1 067 295 1 072 011 1 110 972 1 073 773 

Vlaanderen 527 083 528 123 544 333 535 437 

PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 4983 4965 4789 4720 

 

Bevolkingsaantal 2011   

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 1 138 854 

Vlaams Gewest 6 350 765 

Waals Gewest 3 546 329 

Pz Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 54683 

 
Als we de cijfers voor 20118 afzetten tegen de bevolkingsaantallen van de gewesten, kunnen we de 
‘criminaliteitsgraad’ (aantal misdrijven per 1.000 inwoners) berekenen. Zo werden in 2011 in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 163 misdrijven geregistreerd per 1.000 inwoners, in het Waals Gewest 104 en in 
het Vlaams Gewest 86. In onze politiezone werden 88 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. 
Voornoemde cijfers zeggen op zich niet zoveel gezien het gaat om heel verscheiden inbreuken die 
daarenboven sterk in ernst variëren. Ook is de aangiftebereidheid voor het ene misdrijf groter dan voor 
het andere. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest geregistreerde feiten (gegroepeerd per 
hoofdrubriek) weer in onze PZ tijdens de voorbije 4 jaren.9 
 

  2009 2010 2011 2012 

Diefstal en afpersing 1528 1598 1682 1690 

Beschadiging van eigendom 591 624 575 537 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 374 355 383 364 

Drugs 375 326 283 265 

Vreemdelingenwetgeving 241 217 210 192 

Misdrijven tegen de openbare veiligheid 262 206 193 192 

                                                           
8 De cijfers van 2011 worden gebruikt aangezien er nog geen recentere gegevens beschikbaar zijn voor wat betreft de 
bevolkingsaantallen op gewestelijk niveau. 
9 Volgens de criminaliteitsbarometer. Alle cijfergegevens uit dit plan zijn gebaseerd op de ANG (tenzij anders aangegeven). 
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Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens 230 203 173 161 

Wapens en springstoffen 245 280 90 68 

Bedrog 154 129 164 176 

Bevolkingsregister 120 138 147 177 

 
Hierna wordt nader ingegaan op de misdrijven die in onze statistieken binnen deze hoofdrubrieken 
sterk(er) vertegenwoordigd zijn en misdrijven die deel uit maken van de prioriteiten van het vorig ZVP 
en/of feiten die niet binnen één van de top-10 hoofdrubrieken vallen, maar zich toch laten opmerken door 
een flinke stijging. 
 
Diefstal en afpersing (G.I.) 
 
Diefstal en afpersing maakt de afgelopen jaren meer dan een derde uit van alle geregistreerde feiten. 
Binnen de rubriek diefstallen en afpersing kunnen een aantal criminele figuren worden geplaatst. 10 Deze 
worden hieronder  toegelicht. 
 

 Fietsdiefstal (C.F.) 
Fietsdiefstal werd opgenomen als één van de prioriteiten in het ZVP 2009-2012(2013). Ondanks de vele 
(preventieve) acties zien we dat het aantal fietsdiefstallen de laatste jaren opnieuw gestegen is, nadat er 
een daling was in 2010.  In 2012 werden op één na evenveel fietsdiefstallen gepleegd als aan het begin van 
de beleidscyclus. 
Vooral aan het station worden fietsen ontvreemd, de andere fietsdiefstallen gebeuren zeer verspreid in 
Sint-Truiden en in veel mindere mate in Gingelom en Nieuwerkerken . 
 

Fietsdiefstal
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10 Deze rapportage-nomenclatuur, die een weergave is van de gerechtelijke inbreuken, volstaat echter niet steeds om bepaalde 

specifieke verschijningvormen van criminaliteit weer te geven. Veel feiten waarmee men in de politiepraktijk wordt 
geconfronteerd zijn immers niet als dusdanig in het Strafwetboek opgenomen. Zo omvat het Strafwetboek wel een hoofdstuk 
inzake ‘Diefstal en afpersing’ maar wordt er bijvoorbeeld nergens melding gemaakt van woninginbraak of autodiefstal. Om deze 
leemte op te vangen werden de zogenaamde ‘criminele figuren’ gecreëerd die de lezer vaak meer concretere informatie 
verschaffen dan die is opgeslagen onder bijvoorbeeld de meer algemene noemer ‘Diefstal en afpersing’. Criminele figuren (C.F.) 
worden opgebouwd uit de combinatie van een gerechtelijke inbreuk (G.I.) (bv. diefstal) met bijvoorbeeld het voertuig waarop dit 
misdrijf betrekking heeft (bv. autodiefstal) of de plaats waar dit misdrijf is gepleegd (bv. woninginbraak). Hierbij dient tevens te 
worden opgemerkt dat criminele figuren niet opgeteld mogen worden gezien eenzelfde feit meerdere criminele figuren kan 
genereren. Zo bijvoorbeeld is een carjacking per definitie ook altijd een autodiefstal. 
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 Autodiefstal (C.F.) 
Het aantal autodiefstallen is spectaculair gedaald gedurende de beleidscyclus (-35% van 42 in 2009 naar 28 
in 2012, in 2011 was er wel een stijging). 

Autodiesftal
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 Diefstallen aan/uit voertuigen (C.F.) 
Het aantal diefstallen aan/uit voertuigen is in 2012 35% gedaald, nadat er in 2011 een stijging was van 8 % 
en in 2010 een stijging van 30%. Over de afgelopen beleidscyclus is er dus toch een daling voor wat betreft 
het aan diefstallen aan/uit voertuigen van 9%. 

Diefstal aan/uit voertuig
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 Woninginbraken (C.F.) 
Woninginbraak werd opgenomen in het ZVP 2009-2012 (2013) 
 
Wat betreft deze feiten is onze PZ één van de weinigen die in 2012 een daling had binnen het 
arrondissement. In 2012 werden er bijna 25% minder woninginbraken geplaagd dan in 2011, maar was er 
nog steeds een stijging van 15% tegenover 2009. 
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Woninginbraak (strikt)
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In Sint-Truiden waren er in 2012 93 effectieve woninginbraken en 43 pogingen. In Gingelom 34 effectieve 
woninginbraken en 21 pogingen en in Nieuwerkerken 10 effectieve en evenveel pogingen. Nog steeds zijn 
er geen vaste pleegplaatsen te voorspellen. 
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De gekende invalswegen, Luikersteenweg, Tiensesteenweg, Hasseltsesteenweg, Diestersteenweg en 
Tongersesteenweg te Sint-Truiden en de Naamsesteenweg te Gingelom, blijven een geliefd terrein voor 
inbraken. 
De verbindingswegen naar Luik-Brussel-Waremme en Hannuit zijn uitstekende vluchtwegen naar de 
Waalse, Brusselse en Vlaams-Brabantse regio’s. 
De aanpak van de rondtrekkende dievenbenden is een nationale prioriteit. Door de uitbreiding van de 
Europese gemeenschap en het wegvallen van de grenscontroles kunnen malafide bendes zich nu 
gemakkelijker bewegen, wat de aanpak van het fenomeen bemoeilijkt. 
 

 Winkeldiefstallen (C.F.) 
Het aantal winkeldiefstallen is globaal gezien met 19% gedaald afgelopen beleidscyclus (van 159 feiten in 
2009 naar 130 feiten in 2012). In 2011 was er echter een stijging waar te nemen tegenover 2010. 
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Winkeldiefstal
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 Werfdiefstallen (C.F.) 
Het aantal werfdiefstallen nam in 2011 een vlucht en verdrievoudigde bijna in vergelijking met de 
voorgaande jaren. Hoewel er in 2012 een daling was van het aantal werfdiefstallen, werden er nog steeds 
dubbel zoveel gepleegd als in 2009 en 2010. 
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 Zakkenrollerij (C.F.) 
 
In 2012 was er opnieuw een stijging van het aantal feiten zakkenrollerij. Na een kleine daling (-6%) van het 
aantal feiten in 2010, steeg in 2011 het aantal feiten naar 143 (+15%) en in 2012 naar 180 feiten (nog eens 
+26%). 
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Beschadiging van eigendom (G.I.) 
Binnen de rubriek beschadiging van eigendom werden vooral feiten van vandalisme geregistreerd (92% 
van 520 feiten). In het totaal is sinds 2009 het aantal geregistreerde feiten binnen deze rubriek met 15% 
gedaald. 

Vandalisme
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Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (G.I.) 
Opzettelijke slagen en verwondingen binnen (215 feiten of 61%) en buiten (100 feiten of  28%) de familie 
maken het merendeel uit van de rubriek misdrijven tegen de lichamelijke integriteit. 
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Drugs (G.I.) 
Onder de rubriek drugs, tevens één van de prioriteiten uit het ZVP 2009-2012, werden in 2012 265 feiten 
geregistreerd. Dat is zo’n 6% minder dan het jaar ervoor en zelf 19% minder dan in 2010 en 29% minder 
dan in 2009.  Concreet ging het in 2012 over 204 feiten van bezit, 41 feiten van handel, 7 feiten van in- en 
uitvoer, 6 feiten van fabricage, 4 van gebruik en 3 andere druggerelateerde feiten.  
De sterke daling van het aantal feiten aangaande druggebruik kent echter een technische oorzaak. Door 
het afschaffen van de feitcode voor individueel gebruik worden deze feiten nu immers enkel nog 
geregistreerd als drugsbezit, in het verleden werden dergelijke feiten vaak gevat als zowel drugsbezit als 
drugsgebruik gezien het gebruik impliceert dat men de drugs ook bezit. 
 
Drugsinbreuken zijn een typische vorm van ‘haalcriminaliteit’ waarbij de rechercheurs 
zelf actief op zoek moeten gaan naar de feiten, dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot een 
woninginbraak die door het slachtoffer zelf ter kennis van de politie wordt gebracht. De 
vastgestelde evoluties betreffende deze proactieve fenomenen zijn dan ook eerder een reflectie 
van de opsporingsinspanningen van de politiediensten. 
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Drugs
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In 2012 waren er 309 heroïnomanen gekend in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken: 
228 uit Sint-Truiden, 34 uit Gingelom, 14 uit Nieuwerkerken en 33 van buiten de zone. (Cumulatief) 

Heroïnomanen
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Vreemdelingenwetgeving (G.I.) 
 
Feiten inzake de vreemdelingenwetgeving werden in het ZVP 2009-2012(2013) weerhouden als één van de 
prioriteiten. Als gevolg van de seizoensarbeid in de streek en de aanwezigheid van een Indische tempel in 
Sint-Truiden is er een grote aanwezigheid van Indiërs, doch ook van allochtonen uit Oost -Europa en 
Afrika. Deze personen worden vaak illegaal getransporteerd, tewerkgesteld en ondergebracht op illegale 
verblijven. Vooral tijdens het fruitseizoen duiken meer vreemdelingen op in het straatbeeld en worden ze 
aangetroffen in en rond fruitplantages, evenals rond de tempel 
Men treft de illegale vreemdelingen vooral aan in Indische winkels, in het centrum van Sint-Truiden, in de 
Fabriekstraat, in de Tiensesteenweg, in Halmaal-Dorp, in de Rijschoolstraat en in de Senselberg. 
Illegale fruitplukkers treft men daarentegen vooral aan op de plantages, die verspreid liggen over heel het 
grondgebied van onze politiezone. 
 
Onder de rubriek vreemdelingenwetgeving treffen we vooral feiten van illegaal verblijf aan. Dit aantal is 
tijdens de beleidscyclus gestaag gedaald van 150 feiten in 2009 tot 92 feiten in 2012, wat daling inhoudt 
van ruim 39%. 
Het aantal inbreuken betreffende de toegang tot het grondgebied daalde gedurende de beleidscyclus met 
20%. 
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Het aantal schijnhuwelijken nam in der loop der jaren toe met 25%. 
 
 

Vreemdelingenwetgeving
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In het kader van het ZVP 2009-2012(213) worden er door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken regelmatig controleacties inzake illegaal verblijf en illegale tewerkstelling op het 
grondgebied georganiseerd in samenwerking met externe partners zoals de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorzieningen (RVA) en de Sociale Inspectie.  
In 2012 waren er 12 vreemdelingenacties: 6 bestuurlijke controles, 5 fruitcontroles en 1 winkelcontrole. In 
totaal werden hierbij 64 plaatsen en 274 personen gecontroleerd. Er werden 9 personen bestuurlijk 
aangehouden, 11 personen kregen het bevel het land te verlaten.  
Het aantal feiten dat gepleegd werd door bewoners van het opvangcentrum voor asielzoekers is sinds het 
begin van de vorige beleidscyclus sterk gestegen. In 2009 werden er slechts 13 feiten geregistreerd, in 
2010 59, in 2011 82 en in 2012 waren het er 87. Dit is een stijging van +670%. 
 
Misdrijven tegen de openbare veiligheid (G.I.) 
Ook de rubriek misdrijven tegen de openbare veiligheid behoort tot de top 10 van meest geregistreerde 
feiten in 2012.  In deze rubriek werden 181 feiten geregistreerd waarvan maar liefst 174 (96%) 
bedreigingen waren. Sinds 2009 zijn het aantal geregistreerde feiten binnen deze rubriek met 30% 
gedaald. 

Misdrijven tegen openbare veiliheid
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Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens (G.I.) 
 
In de rubriek misdrijven tegen andere morele waarden worden hoofdzakelijk feiten van belaging 
geregistreerd. Daar waar in het begin van de beleidscyclus nog 151 feiten van belaging werden 
geregistreerd, daalde het aantal feiten geleidelijk aan tot 96 feiten in 2012 (-37%). Het aantal andere feiten 
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dat onder deze rubriek valt (zoals schending van de eer en de persoonlijke levenssfeer), bleef gedurende 
de beleidscyclus stabiel. 
 

Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens
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Wapens en springstoffen (G.I.) 
 
Het aantal feiten van illegaal wapenbezit is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. In 2009 werden er nog 
189 feiten geregistreerd en in 2010 216, maar in 2011 daalde dat aantal naar 52 (-76%) en naar 40 feiten in 
2012 (-23%). 
Het aantal feiten van illegale wapendracht bleef nagenoeg stabiel. 
In 2011 en 2012 werden er beduidend minder feiten van illegale wapenhandel geregistreerd dan de twee 
voorgaande jaren. (ongeveer -75%) 
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De invloed van de nieuwe wapenwet was goed zichtbaar in de geregistreerde inbreuken. De wapenwet 
van 2006 is strenger dan zijn voorganger uit 1933, onder meer op het vlak van het verkrijgen van 
vergunningen. Hoe strenger een wet, hoe meer inbreuken er kunnen op zijn. 
Sinds de invoering van de nieuwe wapenwet in 2006 kende het aantal geregistreerde feiten inzake het 
illegaal bezit van wapens (dit betreft naast vuurwapens ook blanke wapens zoals messen) dan ook een 
behoorlijke stijging. Een mogelijke verklaring voor de sterke toenames in 2009 en 2010 is gelegen in het 
einde van de regularisatieperiode op 31 oktober 2008. Tot die datum kon iedereen zich in regel stellen 
met de nieuwe wetgeving, nadien maakt men zich schuldig aan het illegaal bezit van wapens.  
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Aangezien er in de loop van 2013 weer provinciale acties gepland zijn betreffende dit thema, kan me zich 
volgend jaar weer verwachten aan een stijging 
van de cijfers. 
 
Bedrog (G.I.) 
 
In de rubriek bedrog worden voornamelijk feiten van oplichting, misbruik van vertrouwen en 
flessentrekkerij geregistreerd. 
Feiten van oplichting zijn tegenover 2009 met 57% gestegen in 2012. Het aantal feiten van flessentrekkerij 
is in 2012 opnieuw gedaald naar 15 incidenten, nadat er in 2011 een verdubbeling van het aantal  feiten 
werd vastgesteld tegenover 2009 en 2010 met elk 15 feiten. 
Het aantal feiten van misbruik van vertrouwen daalde tijdens de beleidscyclus eerst met 20% (van 45 naar 
36 feiten), om nadien weer met 20 % te stijgen in 2011 en in 2012 toe te nemen met 43%. 
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Bevolkingsregister (G.I.) 
 
Sinds 2009 is er een stijging van het aantal feiten betreffende het bevolkingsregister. In 2010 steeg het 
aantal feiten met 15%, in 2011 met 6.5% en in 2012 , nog eens met 20%. 
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Fenomeen IFG 
 
Intrafamiliaal geweld is als prioritair criminaliteitsfenomeen opgenomen in het NVP 2012- 
2015 en was tevens een prioriteit in het ZVP 2009-2013. 
 
Sinds 2009 was er in onze PZ jaarlijks globaal gezien een stijging van het aantal gevallen IFG.  
In 2012 was er een daling, waardoor de uiteindelijke stijging binnen de beleidscyclus 32% bedraagt. 
Het aantal feiten van fysisch geweld is gedaald van 135 feiten in 2009 tot 104 feiten in 2012, wat een 
daling van 23% is.  
Het aantal feiten van psychisch geweld is sinds 2009 elk jaar gestegen. In 2012 werden 232% meer feiten 
van psychisch geweld binnen de familie geregistreerd dan in 2009.  
Ook het economisch geweld binnen de familie is gestegen. In 2009 werden er 12 feite geregistreerd, 
terwijl dit in 2010 en 2011 reeds 19 feiten waren en in 2012 20. 
Het aantal feiten van seksueel geweld is gedurende de afgelopen jaren stabiel gebleven. 
Voor wat betreft bovenvermelde cijfers dient opgemerkt te worden dat in bepaalde gezinnen meermaals 
moet worden opgetreden. 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
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Informaticacriminaliteit (G.I.) 
 
Informaticacriminaliteit kent op nationaal vlak sinds jaren een explosieve toename wat betreft het aantal 
geregistreerde inbreuken en werd als prioriteit opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan 2012 -2015. 
De term informaticacriminaliteit slaat enkel op aanslagen op de veiligheid van een systeem of de 
integriteit van de in een informaticasysteem opgeslagen gegevens en niet op het gebruik van informatica 
als middel voor het plegen van andere misdrijven (bv. de verspreiding van kinderporno gebeurt veelal via 
de computer en het internet, maar wordt niet meegeteld als zijnde informaticacriminaliteit). 
De invoeging van een specifieke strafbaarstelling in het Strafwetboek vond plaats op 28 november 2000 
(inwerkingtreding: 13 februari 2001). De misdrijfcodes op basis waarvan de politiediensten dergelijke 
feiten registreren bestaan sinds 2002. 
 
Ook in onze PZ werden in 2012 opvallend veel feiten in de rubriek ‘informaticacriminaliteit’ geregistreerd 
(+250% t.o.v. voorgaande jaren).  
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Informaticacriminaliteit
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Jeugdbescherming (G.I.) 
Jeugdbescherming was één van de prioriteiten uit het ZVP 2009-2012(2013). In de afgelopen beleidscyclus 
was er een stijging van het aantal problematische opvoedingssituaties (POS) van 30 in 2009 tot 52 in 2012, 
oftewel + 73%. Ook het aantal zedenfeiten waarbij minderjarigen betrokken waren, steeg van 42 in 2009 
tot  64 in 2012, wat een stijging betekent van 52%. Het aantal feiten met betrekking tot de leerplicht steeg 
van 50 in 2009 tot 62 in 2012 (+24%). Het aantal als misdrijf omschreven feiten (MOF) steeg van 93 feiten 
in 2009 tot 116 in 2010 om in 2011 opnieuw te dalen tot 110. In 2012 was er een spectaculaire stijging tot 
173 feiten. Deze laatste stijging is vooral te wijten aan het aantal tussenkomsten inzake verdovende 
middelen aangevraagd door scholen: in 2011 waren dat er 154 en in 2012 203. 
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Fenomeen prostitutie11 
 
In Sint-Truiden is op de as Brussel - Sint -Truiden - Luik ter hoogte van de Luikersteenweg een belangrijke 
aanwezigheid van “ raamprostitutie”. Deze weg wordt ook wel de ‘Chausee d’amour’ genoemd.  
Vooral de illegale tewerkstelling in de prostitutie van jonge vreemde en (geregeld) illegale meisjes onder 
pooierschap blijft ons zorgen baren. Ook de opkomst van privéadressen inzake prostitutie en 
straatprostitutie trekt de aandacht. 

                                                           
11 Prostitutie dient hier gezien te worden als fenomeen en niet enkel als gerechtelijke inbreuk. Het betreft allerlei inbreuken die de 
aanwezigheid van de bars op de Luikersteenweg met zich meebrengen. 
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Bovendien is prostitutie maar al te vaak verbonden met vrouwenhandelaars die deel uitmaken van 
criminele bendes van meestal vreemde origine (Oost-Europees en Afrikaans milieu). De huidige 
plaatselijke zelfstandige uitbaters worden bovendien meer en meer vervangen door georganiseerde 
firma’s met verdachte achtergrond en doelstellingen. 
 
Wij houden in samenwerking met externe partners regelmatig controle-acties (zowel gerechtelijk als 
bestuurlijk) die voornamelijk tot doel hebben het in kaart brengen van het prostitutielandschap en het 
terugdringen van het onveiligheidsgevoel rond de bars. Hierbij dient gezegd te worden dat sommige bars 
meermaals gecontroleerd worden, al dan niet in samenwerking met andere diensten. 
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In 2012 waren er 23 barcontroles waarbij 125 plaatsen en 138 personen  gecontroleerd werden. Hierbij 
werd overgegaan tot 6 bestuurlijke aanhoudingen. Twee gecontroleerde personen kregen een bevel om 
het grondgebied te verlaten. 
In 2012 werden eveneens enkele bars tijdelijk bestuurlijk gesloten: 17 omdat de uitbatingsvergunning niet 
in orde was en 2 na incidenten. 
Voorts werden er slechts 4 GAS-PV’s kledij opgesteld (te wijten aan de hernieuwde formulering in het 
politiereglement, waardoor 2-delige kledij toegelaten is). 
 

2.3.2.2. Verkeer en verkeershandhaving  
 
Verkeersongevallen 
 
Het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade is de laatste jaren gedaald met in totaal  21% van 
631 in  2009 naar 575 in 2010 (-8%) tot 547 (-5%) in 2011 en 497 in 2012 (8%).  
 
Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is in 2012 licht gestegen tot 253 (+7%) tegenover 
2011 (236). Sinds 2009 was het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel nochtans afgenomen van 
251 ongevallen in 2009 naar 239 in 2010 (-5%) en 236 in 2011. 
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VKO PZ Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken
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In Sint-Truiden werden er in 2012 431 ongevallen met stoffelijke schade vastgesteld (87% van alle 
ongevallen  met stoffelijke schade in de zone ) en 225 ongevallen met lichamelijk letsel (89% van alle 
ongevallen met lichamelijk letsel in de zone). Bij de ongevallen met lichamelijk letsel werden in 2012 309 
mensen licht gewond, 26 zwaar gewond en stierven er 6 personen ter plaatse. 
De meeste verkeersongevallen gebeurden in 2012 op de Luikersteenweg , de Tiensesteenweg, de 
Hasseltsesteenweg , de N80 en de Naamsesteenweg in Sint-Truiden.  
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In Gingelom werden er in 2012 42 ongevallen  met stoffelijke schade vastgesteld (8% van alle ongevallen  
met stoffelijke schade in de zone ) en 18 ongevallen met lichamelijk letsel (7% van alle ongevallen met 
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lichamelijk letsel in de zone). Bij de ongevallen met lichamelijk letsel werden 16 mensen licht gewond en 
stierven er 2 personen ter plaatse. 
In Gingelom deden zich in 2012 verschillende ongevallen voor op de Steenweg en de 
Borgwormsesteenweg. 
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In Nieuwerkerken werden er in 2012 24 ongevallen met stoffelijke schade vastgesteld (5% van alle 
ongevallen  met stoffelijke schade in de zone ) en 10 ongevallen met lichamelijk letsel (4% van alle 
ongevallen met lichamelijk letsel in de zone). Bij de ongevallen met lichamelijk letsel werden 9 mensen 
licht gewond en 3 zwaar gewond. In Nieuwerkerken vielen er in 2012 geen dodelijke verkeersslachtoffers. 
In Nieuwerkerken werd er meermaals gebotst op de Diestersteenweg en in de Kerkstraat. 
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Weekendongevallen 
 
Weekendongevallen omvatten de ongevallen die zich voordoen tussen vrijdagavond 22.00 uur en 
maandagochtend 06.00 uur. In 2012 werden er in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
147 weekendongevallen met stoffelijke schade geregistreerd (-18% t.o.v. 2011 en -24% t.o.v. 2010) en 78 
weekendongevallen met lichamelijk letsel (+16% t.o.v. 2011 en +7% t.o.v. 2010). 

Weekendongevallen PZ
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In Sint-Truiden werden er in 2012 131 weekendongevallen  met stoffelijke schade vastgesteld (89% van 
alle weekendongevallen  met stoffelijke schade in de zone ) en 67 weekendongevallen met lichamelijk 
letsel (86% van alle weekendongevallen met lichamelijk letsel in de zone). Bij de weekendongevallen met 
lichamelijk letsel werden 93 mensen licht gewond, 9 zwaar gewond en stierf er 1 persoon ter plaatse. 
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In Gingelom werden er in 2012 8 weekendongevallen met stoffelijke schade vastgesteld (5% van alle 
ongevallen  met stoffelijke schade in de zone ) en 7 weekendongevallen met lichamelijk letsel (9% van alle 
weekendongevallen met lichamelijk letsel in de zone). Bij de weekendongevallen met lichamelijk letsel 
werden 7 mensen licht gewond. 
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In Nieuwerkerken werden er in 2012 8 weekendongevallen met stoffelijke schade vastgesteld (5% van alle 
weekendongevallen met stoffelijke schade in de zone ) en 4 weekendongevallen met lichamelijk letsel (5% 
van alle weekendongevallen met lichamelijk letsel in de zone). Bij de weekendongevallen met lichamelijk 
letsel werden 4 mensen licht gewond en 1 persoon zwaar gewond. 
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Verkeersinbreuken 
 
Sinds 2009 is er in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een sterke stijging van 
verkeersinbreuken waar te nemen. In 2012 was er opnieuw een stijging tot 25103 inbreuken. Het ging 
hierbij om inbreuken op het vlak van snelheid, alcoholgebruik, druggebruik, parkeren, gsm-gebruik, 
helmdracht, gordeldracht, gebruik kinderzitje, negeren van rood licht, inschrijving van het voertuig, 
bezitten van een rijbewijs, bezitten van een keuringsbewijs, verzekering van het voertuig en zwaar 
vervoer. De meest vastgestelde verkeersinbreuken zijn deze op vlak van snelheid (22484), parkeren 
(16810). 
De stijging van het aantal verkeersinbreuken  is een gevolg van de aandacht die naar verkeersveiligheid 
gaat. Bovendien werd het aantal controles opgevoerd en werd de ademanalyse bij ongevallen voor alle 
partijen verplicht. 
 
Alcoholcrontoles 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert een zeer actief verkeersbeleid. Om de 
verkeersveiligheid op het grondgebied te kunnen handhaven, worden er permanent controles uitgevoerd, 
waaronder ook alcoholcontroles. Deze controles worden op eigen initiatief uitgevoerd, maar lopen ook 
vaak samen met de acties van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), het parket van de 
procureur de Konings te Hasselt, het provinciebestuur, … 
In 2012 werden 3233 voertuigen gericht gecontroleerd in het kader van alcoholgebruik. Tijdens deze 
controles  werden 323 ademtesten afgenomen, waarvan 274 (85%) negatief waren. Het aantal alerte 
ademtesten bedroeg 9 (3%) en het aantal positieve ademtesten 40 (12%). In 1 geval werd bloed 
afgenomen en 8 rijbewijzen werden ingetrokken. 
Er werden in 2012 ook 449 niet-gerichte controles uitgevoerd, waarvan 386  in het kader van een 
verkeersongeval. In totaal ging het om 407 (91%) negatieve ademtesten, 9 (2%) alerte ademtesten en 33 
(7%) positieve ademtesten. Er waren 3 bloedafnames en 17 rijbewijzen werden ingetrokken. 
 
Drugcontroles 
 
In 2012 werden 1961 voertuigen gericht op drugs gecontroleerd. 1955 (99.5%) speekseltesten waren 
negatief, 6 (0.5%) positief. Er waren 6 bloedafnames en er werden 6 rijbewijzen ingetrokken. 
Tijdens niet gerichte drugcontroles werden 242 voertuigen gecontroleerd (waarvan 46 bestuurders buiten 
een ongeval). Alle controles waren negatief. 
 
Snelheidscontroles 
 
In 2012 werden er 6.172.475 voertuigen op snelheid gecontroleerd door een onbemande camera. 10917 
bestuurders van de gecontroleerde voertuigen reed te snel (0.2%) en kregen een pv. Met de bemande 
camera werden 91427 voertuigen gecontroleerd, waarvan 11567 (13%) in overtreding waren.  
 

2.3.2.3. Overlast 
 
MO’s 
 
Dagelijks worden burgers geconfronteerd met niet-strafrechtelijke feiten die een inbreuk plegen op de 
samenleving (doorgaans op buurtniveau) en waardoor het onveiligheidsgevoel van de burger verhoogt. 
Voorbeelden hiervan zijn sluikstorten, een defecte straatlamp, loslopende dieren, etc. Tot enkele jaren 
geleden werd er weinig aandacht besteed aan deze vorm van veiligheid omdat het geen strafrechtelijke 
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inbreuk12 vormde. Maar deze buurtverstorende elementen bepalen evenwel in grote mate de leefbaarheid 
van de omgeving.  
Om deze vorm van subjectieve onveiligheid op een professionele wijze aan te pakken gebruikt de lokale 
politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken het systeem van mondelinge opmerkingen. Aan de hand 
van het ISLP worden alle meldingen, komende van gemeenschapswachten, burgemeesters, lokale politie, 
burgers, etc., over buurtverstorende elementen geïnventariseerd, geregistreerd en beantwoord. Met het 
oog op geïntegreerde aanpak van deze buurtverstorende elementen wordt met verschillende partners 
samengewerkt (stadswerkhuis, groendienst, lokale politie, milieudienst, wegen en verkeer, brandweer, 
etc.) om snel en efficiënt de meldingen te behandelen. 
Verder krijgt de bestuurlijke overheid een beter zicht op de kenmerken van de overlastvormen op 
buurtniveau zodat er gezocht kan worden naar aangepaste structurele oplossingen. 
Sinds de start van het project gecontroleerde opmerkingen in 2003 is het aantal meldingen zeer sterk 
gegroeid. De laatste jaren bleef het aantal meldingen min of meer stabiel rond 5000 meldingen per jaar, in 
2012 was er een daling tot 3422 meldingen. Er kunnen jaarlijks rond de 90% van deze meldingen worden 
opgelost! 
De meest voorkomende onderwerpen van de mondelinge opmerkingen in de zone zijn: aanvraag 
vakantietoezicht (607), schade wegdek (304), sluikstorten (283), onverzorgde ruimten (244), openbare 
verlichting (229) en zwerfvuil (167). 
Van deze 3422 overlastproblemen werd 88% afgehandeld op het einde van 2012. 
 
GAS 
 
In 2012 werden 250 GAS-pv’s opgesteld. Naast deze voor opsluiting ordeverstoring (78), betroffen de 
meeste GAS-pv’s onderhoud gronden (38), afval/sluikstorten (35) en aanplakkingen (30). 
In 159 dossiers werd een boete opgelegd; 57 pv’s werden geseponeerd. In 40 dossiers werd de 
verweerprocedure opgestart, in 26 gevallen werd het verweer ook ontvankelijk en gegrond verklaard, in 
14 andere dossiers was het verweer wel ontvankelijk maar ongegrond. 
In 2012 werden 8 bemiddelingsdossiers opgestart. 
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12 Bij de opstart van dit project waren veel van de buurtverstorende elementen die met het systeem gecontroleerde (nadien: 
mondelinge) opmerkingen worden behandeld niet-strafrechtelijk vervolgbaar. Maar de laatste jaren zijn enkele van deze 

inbreuken (terug) opgenomen in het strafwetboek. 
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Burenbemiddeling 
 
In 2012 werden 102 dossiers aangemeld bij de dienst burenbemiddeling. In 67 dossiers werd succesvol 
bemiddeld, in 11 gevallen kwamen de buren niet tot een overeenkomst  en 22 dossiers werd afgewezen. 
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2.3.3. Subjectieve Gegevens 
 

2.3.3.1. Lokale veiligheidsbevraging 2011 
 
Sinds 1997 werd er met hulp van de federale politie om de twee jaar een veiligheidsmonitor afgenomen bij 
een representatief bevolkingsstaal in onze politiezone. De laatste editie (2008) werd in 2009 afgenomen. 
Dit onderzoek naar het (on)veiligheidsgevoel en slachtofferschap in de lokale politiezones en de 
tevredenheid over de werking van de politie is sinds 2011 ‘vervangen’ door de lokale veiligheidsbevraging. 
Deze lokale veiligheidsbevraging gebeurde via een schriftelijke vragenlijst terwijl de veiligheidsbarometer 
telefonisch werd afgenomen. Daarnaast werden er ook enkele andere vragen gesteld (o.a. inzake 
buurtproblemen). Hierdoor zijn vergelijkingen tussen beide instrumenten zeer moeilijk. 
De lokale veiligheidsbevraging is een bevraging die gehouden werd door de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken (praktische organisatie) in samenwerking met de federale politie (data-
analyse). Tussen november 2011 en januari 2012 werden 1778 inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en 
Nieuwerkerken van 15 jaar en ouder ondervraagd. 
De thema’s die aan bod komen in de lokale veiligheidsbevraging zijn gelijklopend (maar strikt 
methodologisch gezien niet volledig vergelijkbaar) met die van de veiligheidsmonitor: buurtproblemen, 
het onveiligheidsgevoel, slachtofferschap, de melding en aangifte van een misdrijf en de tevredenheid 
over de werking van de politiediensten. 
 
 Buurtproblemen 
Uit de enquête blijkt dat inwoners vooral wakker liggen van volgende problemen in de buurt: 
onaangepaste snelheid, sluikstorten en zwerfvuil, wildparkeren en agressief verkeersgedrag.  
Op de vraag ‘hoe vindt U dat de buurt eruit ziet’, antwoordt 78.7% van de ondervraagden ‘heel verzorgd’ 
of ‘eerder verzorgd’. Slechts 3.8% antwoordt dat de buurt heel onverzorgd is.  
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  scoort dus zeer goed op het vlak van het uitzicht 
en de netheid van de buurt. 
 
 Onveiligheidsgevoel 
De resultaten van de veiligheidsbevraging 2011 tonen ook aan dat 56,7% van de ondervraagden zich nooit 
of zelden onveilig voelen en 32,3% zich soms onveilig voelen. 
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 Mijdgedrag 
Zo’n 35.8% van de ondervraagden geeft aan dat er vermeden wordt om de kinderen ergens naar toe te 
laten gaan; 33.1 % van de bewoners in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet de 
deur niet open voor onbekenden, 27.7% vermijdt om bij duisternis weg te gaan en 22% mijdt bepaalde 
plekken in de gemeente.  
Slechts 7,1% vermijdt om het openbaar vervoer te nemen.  
 
 Slachtofferschap en aangifte 
Bijna 16% van de respondenten geeft aan dat de afgelopen 12 maanden haar/zijn auto beschadigd werd.  
Van 7.4% van de respondenten werd een fiets ontvreemd en 6.3% kreeg te maken met een poging tot 
inbraak. 
Uit de bevraging blijkt dat lang niet alle slachtoffers aangifte doen bij de politiediensten. De 
aangiftebereidheid van de inwoners is erg afhankelijk van het soort misdrijf: diefstal van auto 
en/motor(fiets) worden altijd aangegeven door de respondenten, daarna worden vooral diefstal met 
geweld en inbraak met diefstal aangegeven, respectievelijk 83,1% en 77,3%. 
 
 Mening over de politiediensten 
In geval van tussenkomst van de politie na slachtofferschap gaf 52,3% van de respondenten aan tevreden 
of zeer tevreden te zijn.  
Wat betreft de globale tevredenheid over de politiewerking is 75,6% van mening dat de politie goed tot 
heel goed werk levert.  
Slechts 1,1% vindt dat de lokale politie zeer slecht functioneert. 
De bevraging peilt ook naar de tevredenheid over verschillende aspecten van het functioneren van de 
lokale politie. 73.8 % van de respondenten geeft aan zeer tevreden of tevreden te zijn over de informatie 
betreffende de activiteiten van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.  
Over de houding en het gedrag van het politiepersoneel is 68.1% van de respondenten tevreden tot zeer 
tevreden.  
50.3% van de respondenten vindt dat de lokale politie zelf het goede voorbeeld geeft. 46.8% vindt dat de 
lokale politie iedereen op gelijke voet behandelt en 44.9% onder hen is tevreden tot zeer tevreden over de 
hoeveelheid blauw op straat in de zone.  
 
 Tevredenheid over de politiediensten na contact 
De meerderheid van de respondenten (73.1%) is tevreden of zeer tevreden over de mogelijkheid tot 
contactname met de lokale politie. Slechts 1.3% vindt het dat de lokale politie zeer moeilijk te bereiken is. 
Meer dan drie vierde van de respondenten (77.3%) geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de 
telefonische bereikbaarheid van de politie.  
Voorts geeft 67.8% aan (zeer) tevreden te zijn over de houding en het gedrag van de politieleden waar ze 
mee in contact kwamen. Een gelijkaardig percentage (67.1%) geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de 
beschikbaarheid van politie op het commissariaat. Zes op tien (61%) van de respondenten geeft aan 
tevreden te zijn over de tijd die de politie aan haar/zijn probleem heeft besteed. Slechts een minieme 
meerderheid (51.8%) was ook tevreden over de snelheid waarmee de politie tussenkwam bij haar/zijn 
probleem.  
 
 Wijkinspecteur 
Iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan haar/zijn wijkinspecteur te kennen. 
 
 CONCLUSIE 
Deze bevraging toont aan dat de gemiddelde burger zich in onze politiezone goed en veilig voelt en dat de 
politiediensten in het algemeen goed werken, maar dat hier en daar naar verbetering kan gestreefd 
worden. 
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2.3.3.2. Leefbaarheidsbabbels 
 
Via leefbaarheidsbabbels tracht de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de mening van 
de burgers te vernemen over hoe zij zich voelen in hun buurt, wat hen er eventueel stoort en welke 
oplossingen er volgens hen voor deze problemen zijn. Deze leefbaarheidsbabbels geven een bijkomende 
input aan het leefbaarheidsbeleid en kunnen verdere samenwerking tussen de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeentelijke besturen verder optimaliseren.  
De leefbaarheidsbabbels zijn gespreksavonden die worden opgebouwd rond de vijf volgende thematafels: 
verkeer en mobiliteit, kwaliteit van de leefomgeving, de voorzieningen en infrastructuur, storend gedrag 
en storende situaties en de dienstverlening en communicatie.  
Alle aanwezigen krijgen ruimschoots de tijd om hun problemen en verbeterpunten in al deze domeinen 
naar voren te brengen. Daarnaast hebben de aanwezigen de gelegenheid om kennis te maken met hun 
wijkinspecteur, de gemeenschapswachten, de jongerenbemiddelaar en de burenbemiddelaar. De lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseerde tussen 2009 en 2013 al 12 
leefbaarheidsbabbels in de verschillende deelgemeenten van de politiezone waarbij in totaal bijna 1000 
burgers deelnamen. Vele verbeterideeën die aldaar werden besproken, zijn inmiddels op het terrein 
gerealiseerd teneinde de veiligheid en leefbaarheid van de burger op buurtniveau verder te optimaliseren. 
Over het algemeen waren de aanwezigen zeer tevreden over de dienstverlening en communicatie. Men 
vindt dat de stadsdiensten goed bereikbaar zijn en laagdrempelig werken. De wijkagent is ook goed 
gekend en aanspreekbaar. Men is ook erg tevreden over het informatieaanbod dat vanuit de stad en de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken uitgaat.  
Het thema verkeer en mobiliteit kwam zoals verwacht uitgebreid aan bod tijdens deze babbels. 
De inwoners waren erg opgetogen met de aanvang van het fietspad langs de N80 en waren overwegend 
heel tevreden over de mobiliteit binnen onze politiezone. Er waren enkele vragen om snelheidscontroles 
uit te voeren en om extra toezicht te houden op het parkeren en het gebruik van de 
ruilverkavelingswegen.  
De aanwezigen hadden ook enkele concrete suggesties over de voorzieningen en de infrastructuur. Men 
was erg tevreden over alle voorzieningen die er momenteel al zijn in Sint-Truiden, maar het kan altijd 
beter. Zo hoopt men bijvoorbeeld dat de stadsbibliotheek nog langer kan openblijven en dat de nieuwe 
sporthal er snel zal komen. Anderen wilden dan weer meer straatverlichting en verkeersborden, terwijl 
sommigen net het tegenovergestelde voorstelden.  
Ook veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving kwam aan bod tijdens deze babbels. De meeste burgers 
voelen zich veilig in onze politiezone. Dat heeft de lokale veiligheidsbevraging in het verleden ook al 
uitgewezen en werd hier nogmaals bevestigd.  
Om de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten, werd er voorgesteld om meer initiatieven te nemen 
om mensen terug samen te brengen, zoals het plaatsten van extra bankjes op pleintjes, waar de 
buurtbewoners ’s avonds gezellig kunnen praten. Het vandalisme aan straatmeubilair en op sommige 
speelpleintjes is dan weer iets dat voor de meeste burgers nog gerichter mag aangepakt worden. 
Binnen het thema ‘storende situaties’ was iedereen het er over eens dat het sluikstorten en zwerfvuil niet 
streng genoeg kunnen aangepakt worden.  
 

2.3.3.3. Geïntegreerd preventiebeleid 
Wat betreft de aanpak van subjectieve veiligheids- en andere fenomenen wordt er verwezen naar het 
strategisch veiligheids-preventieplan 2013-2017 van de stad Sint-Truiden. Hierin worden de volgende 9 
fenomenen geselecteerd: 

 Fenomeen 1: druggerelateerde maatschappelijke overlast 
 Fenomeen 2: inbraak 
 Fenomeen 3: gauwdiefstal 
 Fenomeen 4: fietsdiefstal 
 Fenomeen 5: diefstal van en in auto’s 
 Fenomeen 6: schoolverzuim 
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 Fenomeen 7: winkeldiefstal 
 Fenomeen 8: jeugdcriminaliteit 
 Fenomeen 9: sociale overlast 

 
 

2.4. Onze belanghebbenden en hun verwachtingen 
 

De verwachtingen en doelstellingen op gebied van veiligheid, leefbaarheid en interne politiewerking van 
onze belangrijkste belanghebbenden met in hoofdzaak de lokale overheden, namelijk de burgemeesters 
van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, de procureur des Konings te Hasselt, alsook de federale 
overheden, te weten de Directeur Coördinatie en steundirectie en de gerechtelijk Directeur van de 
federale politie zijn hierbij richtinggevend. De verwachtingen vindt men in gesynthetiseerde vorm terug in 
het argumentatiemodel in bijlage van dit plan.  
Deze en verwachting van anderen worden samengebracht in onderstaande tabel. Bijkomende specifieke 
lokale samenwerkingsverbanden met externe partners wordt opgenomen als bijlage in het overzicht van 
de samenwerkingsprotocols. 
 

BELANGHEBBENDEN WIJZE BEVRAGEN VERWACHTINGEN (SUCCESBEPALENDE) 
FACTOREN 

Parket van de procureur des Konings, 
referentiemagistraat 

Parketbeleid 
Overlegvergaderingen 
ZVR 

Optimaal aanwenden van 
samenwerkingsakkoorden 
tussen politiediensten 
alsook met externe 
partners 

afstemming politie-
parketbeleid 
protocollen  

burgemeester(s), politiecollege, politieraad, 
gemeentera(a)d(en) 

Voordrachten en 
vergaderingen, 
politiecolleges en -raden, 
meldingen  
gemeentelijk beleidsplan 
BBC  

Integrale veiligheidsaanpak 
met aandacht voor lokale 
fenomenen die de 
veiligheid en leefbaarheid 
aantasten (zie verder) 

afstemming gemeentelijk 
beleid op het politiebeleid  
Eenvormig politiereglement 
GAS-beleid 
leefbaarheidsbabbels 

Federale Politie: gerechtelijk directeur (Dirjud) ZVR, vergaderingen, 
overleg. 

Actieve deelname aan 
geïntegreerde aanpak en 
bestrijding van 
veiligheidsfenomenen NVP. 
Onderlinge 
informatiewinning en 
uitwisseling tot verbetering 
van de (criminele) 
beeldvorming 

Geïntegreerde werking met 
federale diensten 
Protocollen 
 

Federale Politie: bestuurlijk directeur-
coördinator (DirCo) 

ZVR, advies, intern overleg Coördinatie bij 
crisissituaties en 
noodplanning en 
bovenlokale 
samenwerking. 
Stimuleren van 
steunaanbod 
(beleidsvoorbereiding, 
strategische analyse, 
operationele kennis en 
expertise) en afstemming 
NVP. 

Geïntegreerde werking met 
federale diensten. 
Operationele steun (CIK) 
Bestuurlijke 
informatiecyclus 
Nood-en 
interventieplanning 
Protocollen  

Arrondissementscommissaris ZVR, overleg Aandacht voor provinciale 
methodiek bij de aanpak 
van IFG 

Overleg 
Stappenplan IFG 

preventieambtenaar wekelijks operationeel 
overleg 
 

prioriteitenbepaling 
afstemming met betrekking 
tot preventiebeleid 

idem 
gemeenschapswachten 

Bevolking Meldingen 
Hoorzittingen 
Leefbaarheidsbabbel 
Bezoek wijkinspecteurs 

Veiligheidsproblemen 
aanpakken 
Leefbare samenleving 
informatie 

éénvormig veiligheidsbeleid  
bereik aanspreekbaarheid 
wijkscan 

Gezondheidsinstellingen (Asster, regionaal 
ziekenhuis, rust- en verzorgingscentra) 

Lezingen, brieven, overleg Doelgroepenbeleid Operationele protocols 

Hulpdiensten, begrafenisondernemers, fedasil. beurtrollen (begrafenis, samenwerking ten dienste protocolakkoorden, overleg, 
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asiel), vergaderingen van de bevolking afspraken 

Stedelijke en andere raden 
Middenstand en horeca 

verkeers-, milieuraad, 
stedelijke raden, horeca, 
middenstand, ... 

idem idem 

Jeugdverenigingen & scholen Bevraging tijdens 
bezoeken aan politiehuis 

Idem + veiligheidsgevoel, 
jongerengesprekken 

idem 

 

2.5. Inrichting korps 
 

2.5.1. Politiecollege 
Het politiecollege, samengesteld uit burgemeester Veerle Heeren van de stad Sint-Truiden en 
burgemeester Charly Moyaerts van de gemeente Gingelom en Benny Bamps van de gemeente 
Nieuwerkerken, staat als uitvoerende macht in voor het dagelijks beheer van het politiekorps. 
 

2.5.2. Politieraad 
De politieraad is het wetgevend orgaan en is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.  De politieraad heeft bevoegdheden die vergeleken 
kunnen worden met de van de gemeenteraad, maar dan alleen op lokaal politioneel vlak. 
De nieuwe politieraad werd op donderdag 24 januari 2013 geïnstalleerd. De 19 raadsleden, gekozen uit de 
gemeenteraden van Sint-Truiden (14), Gingelom (3) en Nieuwerkerken (2) legden de eed af. 
De 3 burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet meegeteld in het aantal 
leden bepaald door het bevolkingscijfer.   
 
De leden van de huidige politieraad zijn: Johan Gielen, korpschef a.i.,Benny Bamps, burgemeester 
Nieuwerkerken,Veerle Heeren, burgemeester Sint-Truiden en voorzitter politieraad en -college,Charly 
Moyaerts, burgemeester Gingelom,Maryse Vande Gaer, secretaris ,Ann Knaepen, Ingrid Scheepers, Gert 
Houbey, Christophe Elen, Marc Bels, Jef Cleeren, Jurgen Reniers, André Willems, Hilde Vautmans, Hilde 
Visser, Anne Maleux, Marleen Thijs, Filip Moers, Olivier Gobba, Albert Strauven, Anne Termonia, Johan 
Mas, Hans Govaerts en Walter Leys. 
 

2.5.3. Zonale Veiligheidsraad 
De zonale veiligheidsraad is een strategisch overlegorgaan waarin het zonaal veiligheidsplan, de 
bijhorende actie- en meetplannen en projecten voorbereid en geëvalueerd worden. Daarnaast zorgt de 
zonale veiligheidsraad voor een coördinatie van de opdrachten en doelstellingen van de gerechtelijke en 
bestuurlijke overheden. De wettelijke basis van de opdrachten toebedeeld aan de zonale veiligheidsraad 
ligt vervat in artikel 35, 3e lid Wet op de Geïntegreerde politie. Daarin staat te lezen dat zij 
verantwoordelijk is voor: 
 

 Het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan; 
 Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van 

bestuurlijke en gerechtelijke politie; 
 Evalueren van het zonaal veiligheidsplan. 

 

De zonale Veiligheidsraad bestaat op 1 januari 2013 uit: 
 Veerle Heeren, burgemeester Sint-Truiden - voorzitter politiecollege  
 Benny Bamps, burgemeester Nieuwerkerken 
 Charly Moyaerts, burgemeester Gingelom 
 Marc Rubens, procureur des Konings 
 Johan Gielen, korpschef a.i.  
 Robin Minten, bestuurlijk directeur-coördinator 
 Luc Valkenborg, gerechtelijk directeur-coördinator 
 Jo Wiertz, arrondissementscommissaris 
 Alexander van Liempt, secretaris 
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2.5.4. Personeelscapaciteit 
De politieraad heeft de norm voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken vastgelegd op 
131 personeelsleden waarvan 99 operationele leden en 32 CALog-leden (=burgerpersoneel).  
Op het einde van 2012 waren er 98 operationele leden en 29 CALog-leden tewerkgesteld in de politiezone 
 

 Organogram 
2011 

Bezetting op 
01-01-2013 

Operationeel kader   

Hoofdcommissaris van politie 1 0 

Commissaris van politie 4 5 

Hoofdinspecteur van politie 18 18 

Inspecteur van politie 70 69 

Agent 4 4 

Afgedeeld personeel (ten laste van zone)  1 

SUBTOTAAL 97 98 

   

Administratief en logistiek kader   

Adviseur 6 4 

Consulent 7 4 

Systeembeheerder (consulent) 1 1 

Assistent 14 11 

Bediende (waarvan 2 parkeerwachters) 2 3 

Arbeid(st)er 6 5 

Afgedeeld personeel (niet ten laste van zone)  0 

SUBTOTAAL 36 28 

   

TOTAAL 133 126 

 

Het korps bestaat uit een mix van jonge en ervaren politiemensen. Vooral de inspecteurs van politie zijn in 
alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd. 
 

 
 
2.5.5. Organogram13 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is een structuur waarbij de functies van de 
basispolitiezorg verenigd zijn in één geheel. Elke politieambtenaar moet in staat zijn om op een 
polyvalente wijze op te treden.  
Alle politietaken moeten op een functionele en flexibele manier uitgevoerd worden. Dat betekent dat elke 
leidinggevende een functionele verantwoordelijkheid doorheen de hele organisatie op zich moet nemen. 
De hiërarchische organisatie is ondergeschikt aan de functionele organisatie.  
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken staat onder leiding van de korpschef. De 
korpschef is verantwoordelijk , onder het gezag van het politiecollege, voor de uitvoering van het beleid 
van de politiezone en meer in het bijzonder, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in 

                                                           
13 Het organisatieboek 2013 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is opgenomen als bijlage van dit zonale 
veiligheidsplan en beschrijft alle taken en verantwoordelijkheden van alle leden. 
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voor de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps. 
De korpschef neemt deel, zonder stemrecht, aan de vergaderingen van het politiecollege en de -raad.  
 

De leiding van de organisatie in de PZ Sint-Truiden -Gingelom -Nieuwerkerken bestaat uit de korpschef, 
vier officieren en de beleidsadviseur.  De officieren hebben een functionele verantwoordelijkheid 
doorheen de basispolitiezorg. Deze functionele verantwoordelijkheid is opgedeeld in diverse facetten: 

1. Gerechtelijk officier: deze officier zorgt voor de gerechtelijke sturing en opvolging van de 
gerechtelijke opdrachten doorheen de organisatie. Hij volgt alle gerechtelijke dossiers op. Hij zorgt 
voor de correcte uitvoering van de taken door de officieren van gerechtelijke politie.  
Hij zorgt ervoor dat de officieren van wacht hun taken juist uitvoeren, de correcte instructies 
geven en de informatie-uitwisseling correct laat verlopen. Deze functie is niet alleen bij de 
gerechtelijke diensten maar ook bij de interventiedienst. 

2. Kwaliteitsofficier en coördinator BPZ: deze officier is belast met de algemene gang van zaken. Zij 
zorgt voor de kwalitatieve sturing van de beleidsopdrachten conform de CP314. Zij adviseert de 
korpschef en volgt de kwalitatieve uitvoering op van het beleid. Zij is tevens verantwoordelijk voor 
de coördinatie van alle aspecten van de basispolitiezorg, inclusief de planning. 

3. Bestuurlijk officier en politieacties: deze officier is belast met de werking van alle 
politieactiviteiten rond de evenementen, acties, toezichten, etc… Hij is verantwoordelijk voor de 
adviesverlening, de uitwerking, de personeelsplanning, de evaluatie, etc… Hij controleert 
doorheen de organisatie de uitvoering van de opdrachten van openbare orde en politieacties. 

4. Informatieofficier en intern toezicht: deze officier is verantwoordelijk voor de 
informatieverwerking binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Hij is 
verantwoordelijk voor de vatting, de informatiedoorstroming in het korps, de opvolging van de 
processen-verbaal, de uitvoering van de opdrachten, etc. Tevens voert hij het interne toezicht 
binnen het korps. 

5. Beleidsadviseur: de beleidsadviseur helpt de korpschef met het voorbereiden en het uitvoeren 
van het korpsbeleid. De optimale bedrijfsvoering wordt mede door hem in nauw overleg met de 
korpschef voorbereid en uitgevoerd. In dit kader worden onder andere de belangrijkste richtlijnen 
uitgevaardigd via dienstnota’s. De beleidsadviseur is secretaris van de zonale Veiligheidsraad en is 
evaluatie-adviseur. 

 
 

2.5.6. Dienstenaanbod aan de bevolking en werking 
 
In het Koninklijk Besluit van 17 september 2001 (gewijzigd door het KB van 16 oktober 2009) worden de 
minimale organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie vastgelegd  en dit om een gelijkwaardige 
minimale dienstverlening aan te bevolking te verzekeren. Tevens worden in dit KB en de ministeriële 
omzendbrief PLP 10 de minimale werkingsnormen voor de verschillende functionaliteiten beschreven.  
De 7 basisfunctionaliteiten die voorkomen in voornoemde KB’s zijn: 
 

 wijkwerking 
 onthaal 
 interventie 
 politionele slachtofferbejegening 
 lokale opsporing en lokaal onderzoek 
 handhaving openbare orde 
 verkeer. 

 
 

                                                           
14 Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
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2.6. Normen  
 

2.6.1. Minimale werkingsnormen en lokale invulling15 
 
Wijkwerking 
De functie wijkwerking wordt omschreven als volgt:  
het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst die in haar werking 
maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. Deze functie wordt 
georganiseerd op basis van een geografische indeling van het grondgebied van de zone, rekening houdend 
met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. Als minimale werkings- en organisatienorm 
geldt 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners. Binnen onze organisatie kunnen wij momenteel ruimschoots 
aan deze norm voldoen (1 wijkinspecteur per 3645 inwoners). 
 

Datum 
 registratie 

Aantal  
inwoners 

Aantal 
wijkinspecteurs 
volgens de norm 

Reëel  
aantal 
wijkinspecteurs 

Aantal  
politieposten 

Capaciteit  
op jaarbasis 

01.01.2013 54677 13 15 3 22.800 

 

Organisatie van de wijkwerking 
 
De wijkwerking bestrijkt het ganse grondgebied van de zone, en wordt georganiseerd op basis van een 
geografische indeling, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale bijzonderheden (bv. asiel- en 
psychiatrische centra, woonwagenpark, industriezones, groene ruimtes, winkelstraten,...) en de 
bevolkingsdichtheid.   
Aan het hoofd  staat een coördinator hoofdinspecteur die de dagelijkse operationele leiding van deze 
dienst heeft en dit onder leiding van het diensthoofd Directie BPZ 
Het operationeel werk wordt uitgevoerd door 15 wijkinspecteurs die werkzaam zijn binnen 5 wijkzones: 

 Zuid: Gingelom: 3 wijkinspecteurs + 1 administratieve medewerkster die verantwoordelijk is voor 
het onthaal (voormiddag) en administratieve ondersteuning. 

 Noord: Nieuwerkerken en een gedeelte van Sint-Truiden: 3 wijkinspecteurs + 1 administratieve 
medewerkster die verantwoordelijk is voor het onthaal (voormiddag) en administratieve 
ondersteuning  

 Sint-Truiden: opgedeeld in West – Oost en Centrum alwaar 9 wijkinspecteurs werkzaam zijn en het 
onthaal wordt waargenomen door burgerpersoneel in het centraal politiehuis. 

Iedere wijkinspecteur is voorzien van een persoonlijke dienst-GSM en een draagbare ASTRID radio. Het 
nummer van deze dienst-GSM is algemeen openbaar gemaakt voor de burgers om de aanspreekbaarheid 
en contacteerbaarheid te verhogen. Via de ASTRID zender staat de wijkinspecteur constant in verbinding 
met het politiehuis en CICLim. 

 
Onthaal 
De functionaliteit onthaal bestaat uit het te woord staan van de burgers die zich, fysiek in persoon, 
telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Het antwoord bestaat ofwel uit een onmiddellijk 
gevolg geven aan de vraag, ofwel uit een verwijzing naar de interne of externe dienst, tot die deze persoon 
zich moet richten om een reactie op zijn vraag te bekomen. De toegankelijkheid van het onthaal wordt 
afgestemd op de noden en verwachtingen van de bevolking.  

                                                           
15 Conform het KB van 17 september 2001 inzake minimale werkingsnormen van de lokale politie en Ministeriële Omzendbrief PLP 
10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een 
minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking inzake de verschillende functionaliteiten. 
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De ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 concretiseert de taakuitvoering en de organisatie 
van het onthaal nog verder alsook de minimumnormen zoals omschreven door het KB van 17 september 
2001. 
De ministeriële omzendbrief PLP 10 stelt: 
- hoewel de bereikbaarheid van een politiepost in iedere zone permanent gegarandeerd moet 
worden, is het in sommige zones niet haalbaar of zelfs aangewezen te voorzien in een permanente fysieke 
aanwezigheid van een politieambtenaar op het onthaalpunt. Als minimale norm daarvoor geldt 12 uur per 
dag in het centraal onthaalpunt. Wel moet er worden over gewaakt dat een burger binnen de zone steeds 
een onmiddellijk respons krijgt. Rekening houdende met het bovenstaande wettelijk kader en getelde 
normen wordt het onthaal binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken als volgt 
georganiseerd. 
 

Organisatie van het onthaal 
 

 Wijkpost Gingelom en Nieuwerkerken: 
Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur -12.00 uur wordt er voorzien in een  
fysiek onthaal uitgevoerd door een administratief medewerkster  Alle dagen tussen  
12.00 en 08.00 uur worden de telefonische oproepen voor deze wijkposten  
doorgeschakeld naar de hoofdpost. Hetzelfde principe is van toepassing tijdens het  
weekend.  
 

 Hoofdpost/Politiehuis Sint-Truiden: 
Het onthaal is op de weekdagen voorzien van 8.00 uur tot 20.00 uur. Op zaterdag wordt het onthaal 
gewaarborgd van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het onthaal op deze uren wordt uitgevoerd door 
administratieve medewerksters. 
Op zondag is er eveneens voorzien in een onthaal tussen 08.30 uur en 16.30 uur maar wordt 
gecombineerd met het waarnemen van de klachtendienst d.w.z dat de functie dan wordt waargenomen 
door een politiefunctionaris. Tijdens de normale openingsuren is er ook voorzien in een klachtendienst. Na 
20.00 uur wordt de onthaalfunctie waargenomen door de politiefunctionaris die ook instaat voor de lokale 
meldkamer. De toegangsdeuren tot het gebouw worden om 20.00 uur afgesloten door de 
onthaalmedewerksters. Burgers die zich aanbieden komen door middel van een oproepsysteem in contact 
met de politiefunctionaris/operator, die aanwezig is in de meldkamer (24/24 uur).  
 
In alle onthaalpunten wordt er gewerkt met een open onthaal voor de burgers. 

 
Datum registratie Aantal 

gemeenten in de 
zone 

Aantal  
politieposten 

Aantal uren daadwerkelijk fysiek 
onthaal in het centraal 
onthaalpunt 

Capaciteit op 
jaarbasis 

   Weekdagen Weekend / 
feestdagen 

 

01.01.2013 3 3 08 u-20u00 Zaterdag 
08u30-16u30  
Zondag idem 
(door 
klachtendienst 

4.560 

 
   Aantal uren daadwerkelijk fysiek 

onthaal in de wijkposten 
Capaciteit op 
jaarbasis 

   Weekdagen Weekend / 
feestdagen 

 

 3 2 08 u-12u00 - 1.520 

 
 
 



 Pagina 45 

Interventie 
Minimale werkingsnormen 

De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke 
oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. 

Deze functie wordt op permanente wijze binnen elke politiezone georganiseerd, rekening houdend met de 
frequentie en de aard van de oproepen, en inzonderheid de ernst en de dringendheid van het gevraagde 
optreden. 
Als minimale werkings- en organisatienorm voor de uitvoering van deze functie geldt: per politiezone de 
inzet van een interventieploeg gedurende 24 uur op 24 uur, aangevuld met een bijkomende ploeg, 
gedurende 84 uur per week. 
Een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen 
de kortst mogelijk termijn zijn functie op te nemen. 
 

Organisatie van de interventie 
 
De dienst interventie maakt deel uit van de directie BasisPolitieZorg (BPZ).  
Aan het hoofd staat een coördinator hoofdinspecteur die de dagelijkse operationele leiding van deze 
sector heeft en dit onder leiding van het diensthoofd Directie BPZ.  
Het operationele werk wordt uitgevoerd door 6 hoofdinspecteurs  en 32 inspecteurs interventie en 7 
inspecteurs  operator/dispatcher. Deze 39 inspecteurs zijn verdeeld over 6 vaste groepen met telkens aan 
het hoofd een HINP/OGP die eindverantwoordelijke/evaluator is voor de medewerkers van zijn groep. 
Naast deze 45 medewerkers die op het terrein actief zijn, zij er nog eens 2 inspecteurs die ten burele deel 
uitmaken van de klachtendienst. Hun opdracht bestaat er uit om de aangiften, klachten e.d. van burgers te 
noteren en dit in hoofdzaak voor feiten waarbij er geen onmiddellijke politionele interventie ter plaatse 
nodig was(bv. diefstal handtas). 
De algemene aansturing en verdeling van oproepen geschiedt door het CICLim en dit aan door middel van 
een reactielijst die bepaald is door de korpsleiding. In de politiepost is er nog een eigen lokale 
communicatiecentrum 24u/24u aanwezig.  

Wat het interventie gebeuren betreft zijn er dagelijks op weekdagen volgende ploegen aanwezig: 
 Dienst 06.00-14.00 uur: 2 interventieploegen (4 INP’s) 
 Dienst 14.00-22.00 uur: 3 interventieploegen (6 INP’s) 
 Dienst 10.00-18.00 uur: 1 interventieploeg (piekploeg – 2 INP’s) 
 Dienst 22.00-06.00 uur: 2 interventieploegen (4 INP’s) 

Daarnaast is er ook nog 24 op 24 uur een operator/dispatcher aanwezig (zie supra). 
Van dit vast stramien wordt afgeweken onder volgende omstandigheden: 

 Nachtdienst van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: dan worden er 3 
interventieploegen ingezet i.p.v. 2 interventieploegen. 

 In het weekend op zaterdag en zondag wordt er tijdens de dienst 14.00-22.00 uur 1 
interventieploeg minder ingezet dus 2 i.p.v. 3. 

 De piekploeg wordt 7 dagen op 7 ingezet indien mogelijk. 
 Extra inzet van ploegen wordt mede bepaald door de dienst OPCO die verantwoordelijk is 

voor het veilig verloop van allerhande evenement, activiteiten, fuiven,ed. Afhankelijk van 
de risico-analyse die door hun wordt uitgevoerd wordt de extra inzet van 
interventieploegen bepaald vb oudejaarsnacht, solden, koopjes dagen,…. 

De dagelijkse aansturing en coaching van de interventieploegen geschiedt door een HINP/OGP die onder 
normale omstandigheden tussen 08.00-16.36 uur ten burele aanwezig is en tussen 16.36 uur en 08.00 uur 
bereikbaar en terugroepbaar is. Wanneer de HINP/OGP niet beopdracht is met deze taak maakt hij deel uit 
van de groep inspecteurs interventie en voert heeft hij hetzelfde takenpakket als de inspecteurs van 
interventie. 
In het weekend is er geen HINP/OGP ten burele aanwezig en wordt er volledig gewerkt met het principe 
van bereikbaarheid en terugroepbaarheid. 
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Datum 
registratie 

Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Capaciteit op jaarbasis 

 Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken  

01.01.2013 2 
 

1 
1 

permanent:6-14/14-22 en 
22-06 
extra week:14-22u 
extra weekend: 22-06 

1 Week- en weekend: 
10u00-18u00 

44.645 

 
Verkeer 
Minimale werkingsnormen 
De functie verkeer bestaat voor de lokale politie uit het uitvoeren van de opdrachten bedoeld in artikel 16 
van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, op het grondgebied van de politiezone, met 
uitzondering van de autosnelwegen, waarvan het toezicht aan de federale politie toekomt. 
De capaciteit, die aan de uitoefening van deze functie wordt besteed, bedraagt minimum 8% van de totale 
werkcapaciteit binnen elke politiezone. Met het oog op de effectieve aanwending van deze capaciteit is 
elke politieambtenaar en -agent minstens in staat om, wanneer de omstandigheden zijn optreden 
vereisen, de taken te vervullen die deze functie inhoudt. 
 

Organisatie van de verkeersdienst 
 
De dienst verkeer maakt deel uit van de directie BasisPolitieZorg (BPZ).  
Aan het hoofd staat een coördinator hoofdinspecteur van politie (HINP), die wordt belast met de 
dagelijkse operationele leiding van deze sector en dit onder leiding van het diensthoofd directie BPZ. 
Het operationele werk wordt uitgevoerd door 1 inspecteur en 4 agenten van politie.  
De operationele medewerkers worden voor de verwerking van hun administratie bijgestaan door 1 
assistent. Naast de administratieve ondersteuning geeft hij ook de nodige ondersteuning in het plaatsen 
van preventieve snelheidsborden, het plaatsen van de tekstborden, het plaatsen van de camerawagen,…   
Naast deze administratieve ondersteuning maken ook 2 parkeerwachters deel uit van deze groep. Zij 
hebben als taak toezicht houden op de parkeerreglementering inzake betalend parkeren en blauwe zone 
te Sint-Truiden. Zij stellen bij overtredingen hiervan een retributie op. 
In totaal zijn er 7 medewerkers van de politie werkzaam binnen deze dienst dit komt neer op ongeveer 8% 
van het totaal aan operationele politiefunctionarissen. 
 

Datum registratie Al dan niet beschikking over 
een gespecialiseerd 
medewerker (1) 

Systeem geregeld binnen 
het korps 

Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 7 voltijdse medewerkers 
waarvan 4 AGP, 1 INP, 1 
HINP en 1 assistent 

Voltijdse functionaliteit 10.640 

 

Politionele slachtofferbejegening 
Minimale werkingsnormen 
Voor de functie politionele slachtofferbejegening wordt als minimale werkings- en organisatienorm 
gesteld dat er één gespecialiseerde medewerker per zone aanwezig is. Bovendien wordt de permanente 
bereikbaarheid en terugroepbaarheid van dergelijke medewerker verzekerd, eventueel in samenwerking 
met andere zones. 

 
Organisatie binnen onze zone 
 
De dienst politionele slachtofferbejegening wordt waargenomen door 1 administratieve medewerkster en 
wordt rechtstreeks aangestuurd door het diensthoofd Directie BPZ. 
Betrokken medewerkster heeft geen politionele bevoegdheid. 
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Een duidelijke en concrete omschrijving van wat er van haar verwacht wordt, is opgenomen in de GPI 58. 
Binnen de PZ Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken is er een team van slachtofferbejegenaars dat 
verantwoordelijk is voor de slachtofferopvang na de kantooruren. Binnen dit team zitten zowel 
administratieve medewerksters alsook operationele medewerksters die de specifieke opleiding 
slachtofferbejegeningen hebben genoten. In totaal bestaat dit team uit 4 medewerksters die werken in 
een beurtrol van bereikbaarheid en terugroepbaarheid. 
 

Datum registratie Gespecialiseerd medewerker 
beschikbaar (ja ) 

Wijze waarop de permanente 
beschikbaarheid geregeld is (aan te 
kruisen) 

Capaciteit op 
jaarbasis 

  Intern de zone 
geregeld  

Samenwerkings-
verband met 
andere PZ/Fedpol 

 

01.01.2013 maatschappelijk assistent ja neen 1.520 

 

Lokale opsporing en lokaal onderzoek 
Het KB van 17 september 2001 voorziet inzake de lokale opsporing en lokaal onderzoek ten minste: 

 1° in de politiezones waarvan het globale effectief gelijk is aan of meer is dan 230: 10 % van het 
effectief van het operationeel kader; 

 2° in de andere politiezones, 7 % van het van het effectief van het operationeel kader, met een 
inzet van minimum één ploeg bestaande uit twee rechercheurs de andere dagen dan zaterdagen, 
zondagen en feestdagen (art. 6). 
 

Organisatie binnen onze zone 
 

Datum registratie Globaal 
effectief zone 

Effectief 
operationeel 
kader 

Lokale 
recherchedienst 
(met vaste 
medewerkers) 

Polyvalente of 
«flexibele» 
opsporings- en 
onderzoeks-
capaciteit 

Capaciteit op 
jaarbasis 

   Aantal FTE Aantal FTE of 
uren 

 

01.01.2013 126 (98 PP-28 
Calog 

98 
politieleden 

10 leden 150016 10.520 

 
 

Handhaving openbare orde 
De functie handhaving van de openbare orde is één van de essentiële taken van een lokale politiedienst. 
De maatregelen die de handhaving van de openbare orde op lokaal vlak trachten te waarborgen, worden 
in principe uitgevoerd door het lokale politiekorps dat territoriaal gezien betrokken is, onder gezag en 
verantwoordelijkheid van de burgemeester 
De functie handhaving van de openbare orde bestaat erin het vrijwaren en, in voorkomend geval , het 
herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid.  
Een officier van bestuurlijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortst 
mogelijke tijd zijn functie op te nemen. 
Het lokale politiekorps moet zo worden georganiseerd dat de ordehandhaving en het eventueel herstel 
van de openbare orde bij voorzienbare gebeurtenissen gegarandeerd worden. Er moet op permanente 
basis een officier van bestuurlijke politie oproepbaar zijn om onmiddellijk zijn functie op te nemen. 
Ingevolge de ministeriële omzendbrief MFO 2 moet de zone personeel kunnen leveren voor opdrachten 
van federale aard (art 61 WGP).  
 
 
 

                                                           
16 Het betreft hier federaal afgedeelden naar de recherche voor een bepaalde duur. 
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Organisatie binnen onze zone 
 

Permanentie OBP en 
OGP 

OBP Ja Interzonale 
samenwerking 

Neen 

 

 

OGP Ja 
 

Interzonale 
samenwerking 

Neen 

Datum registratie 
01.01.2013 

Totaal handhaving openbare orde: 20.280 
 

 

 

2.6.2. Andere operationele diensten 
Klachtendienst 

 
Datum 
registratie 

Beschikbaar 
personeel 

 Aantal uren klachtendienst Capaciteit op 
jaarbasis 

   Weekdagen Weekend / 
feestdagen 

 

01.01.2013 4  08u-20u00 08u30-16u30 6.080 

 

Dispatching 
 
Datum registratie Beschikbaar personeel  Aantal uren beschikbaar Capaciteit op jaarbasis 

   24u op 24 u  

01.01.2013 6  11.315 

 
Milieu- en dierenpolitie 
 

Datum registratie Beschikbaar personeel Systeem geregeld binnen het korps Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 1 personeelslid ja 1.520 

Vreemdelingenpolitie 
 

Datum registratie Beschikbaar personeel Systeem geregeld binnen het 
korps 

Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 3 personeelsleden ja 3.040 

 

Jeugdpolitie 
 

Datum registratie Beschikbaar personeel Systeem geregeld binnen het 
korps 

Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 2 personeelsleden ja 3.040 
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Algemene beleidscel 
 

Datum registratie Beschikbaar personeel Systeem geregeld binnen het korps Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 3 ja 4.560 

 

Communicatie 
 

Datum 
registratie 

Beschikbaar personeel Systeem geregeld binnen het korps Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 1 ja 1.520 

 

Informatica en informatiedienst 
 

Datum registratie Beschikbaar personeel Systeem geregeld 
binnen het korps 

Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 1 ICT-consulent ja 1.520 

 

Operationele coördinatie (OPCO) 
 

Datum 
registratie 

Beschikbaar personeel Systeem geregeld binnen het korps Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 1 officier (commissaris van politie) 
1 hoofdinspecteur 

1 consulent 
1 assistent 

ja 4.560 

 

Autonoom politioneel onderzoek (APO) 
 

Datum registratie Beschikbaar personeel Systeem geregeld 
binnen het korps 

Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 1 officier (commissaris van 
politie) 
1 hoofdinspecteur van politie 

ja 3.040 

 

Personeel, Administratie en Logistiek 
 

Datum registratie Beschikbaar personeel Systeem geregeld 
binnen het korps 

Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 2 consulenten 
3 assistenten 
5 arbeiders 

ja 15848 

 

Vatting 
 

Datum registratie Beschikbaar personeel Systeem geregeld 
binnen het korps 

Capaciteit op jaarbasis 

    

01.01.2013 1 INP van politie 
2 assistenten 

ja 4.560 
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2.6.3. Opdrachten en taken van federale aard17 
 

 
Dwingende richtlijn 

 
Rapportering 

Dwingende richtlijn van het Ministerie van Justitie 
van 13 december 2001 inzake het verzekeren van de 
openbare orde in hoven en rechtbanken, het 
overbrengen van gevangenen en het handhaven van 
de orde en de veiligheid in de gevangenissen in geval 
van oproer of onlusten. 

- Er is geen gevangenis op het grondgebied van de zone 
- De algemene richtlijn wordt nageleefd 
- Er zijn inzake deze richtlijn geen interne  

 procedures ontwikkeld. 

Ministeriële richtlijn MFO-2 van 03 april 2002 
(aangepast door 29 mei 2007)betreffende het 
personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van 
versterking door de lokale politie bij opdrachten van 
bestuurlijke politie. 

- De zone faciliteert  conform het voorziene 
solidariteitsmechanisme. 

- De zone neemt deel aan trainingsprogramma’s die worden 
georganiseerd op arrondissementeel of provinciaal niveau  
(Dirco). 

Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken van 14 juni 2002 
betreffende het informatiebeheer inzake 
gerechtelijke en bestuurlijke politie (MFO-3). 

- De richtlijn wordt integraal toegepast. 
- De personeelsleden in de zone worden via dagelijkse (digitale) 

briefings gevraagd hun politionele informatieopdracht correct 
uit te voeren. 

- De functioneel beheerder neemt de  
 beslissingen die het niveau van de vaststeller  
 overstijgen. 

Dwingende richtlijn van de Minister van Binnenlandse 
Zaken van 04 november 2002 (MFO-4) betreffende de 
federale opdrachten van beveiliging, toezicht en 
controle door de politiediensten in het kader van de 
regelgeving  inzake private veiligheid. 
 

- De richtlijn wordt integraal toegepast. 
- In dit kader verstrekt de politie adviezen aan de bestuurlijke 

overheid in het kader van een onderzoek naar het afleveren van 
een vergunning aan drankgelegenheden. 

- Specifieke opdrachten worden intern via dienstorders en 
dienstnota’s kenbaar gemaakt. 

Ministeriële richtlijn MFO-5 van 23 december 2002 
houdende de opdrachten van federale aard uit te 
oefenen door de lokale politie, wat betreft de 
opdrachten van bijzondere bescherming van 
personen en roerende en onroerende goederen. 

- De richtlijn wordt onverkort toegepast indien er bijzondere 
bescherming dient uitgevoerd te worden op het grondgebied 
van onze zone.  

- Er zijn inzake deze richtlijn geen specifieke  
 interne procedures ontwikkeld. 

Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO-6 
van 9 januari 2003 van de ministers van Justitie en 
BiZa betreffende de werking en de organisatie van de 
arrondissementele informatiekruispunten (AIK). 
 

- Er is een protocolakkoord AIK gerechtelijk arrondissement 
Hasselt waarin de concretisering van de  principes van de 
omzendbrief MFO-6 zijn opgenomen. 

- De personeelsleden in de zone wordt  
 opgedragen dit protocol correct uit te voeren zowel inzake 
informatie gerechtelijke politie als informatie bestuurlijke 
politie. 

- Aangaande de lokale vertegenwoordiging op het AIK draagt onze 
politiezone financieel bij. 

Richtlijn van de Minister van Justitie van 20 februari 
2002 tot regeling van de taakverdeling, de 
samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen 
de lokale en de federale politie inzake opdrachten 
van gerechtelijke politie. 

- De richtlijn wordt integraal toegepast. 
-Tot op heden hebben er zich bij de uitvoering van de richtlijn 

geen problemen voorgedaan. 

 
Naast onze bijdrage aan de uitvoering van de taken bepaald door de dwingende richtlijnen (zie hierboven) 
verlenen wij ook onze volle medewerking aan het uitvoeren en toepassen van de richtlijnen ons verstrekt 
door het College van procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep alsook de richtlijnen vanwege de 
procureur des Konings van het arrondissement Hasselt. 

                                                           
17 Conform art 36 WGP. 
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Verder investeert onze zone ook in de werking van het AIK door onze informatie-inwinning te 
optimaliseren om zo te komen tot een informatiegestuurde politiezorg. Hierbij wordt dan voornamelijk 
belang gehecht aan de uitvoering van de opsporingsprogramma’s en het opstellen van RAR’s in het kader 
van de bestuurlijke informatie-uitwisseling. Ook in het kader van de gerechtelijke informatie-uitwisseling 
wordt er extra aandacht geschonken aan het opstellen van RIR’s.  
Onze politiezone besteedt ook capaciteit in het kader van de deelname aan ARGUS-acties om te werken 
aan de prioritaire en overkoepelende fenomenen in het arrondissement met specifieke aandacht voor 
rondtrekkende dadergroepen en veelplegers. 
In het kader van het terrorisme heeft onze zone bijzondere aandacht voor “nieuwe” inwoners en de 
eventueel onlogische of onverklaarbare verhouding tussen hun woon-, leef- en werksituatie. Het 
opstellen van RIR’s en RAR’s en de informatie-uitwisseling met het AIK zijn hier van uiterst belang. In dit 
kader heeft de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken zich ook ingeschreven in het Plan 
Radicalisme “TaFoRaLim” van de Provincie Limburg. 
Ook werkt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken samen met het CIC van Hasselt en 
neemt onze zone deel aan de uitvoering van de afspraken in het kader van het Politioneel 
Interventieplan (PIP) met betrekking tot het leveren van bijstand aan een politiezone van het 
arrondissement in geval van grootschalige onvoorziene gebeurtenissen. 
 

2.6.4. Bijdrage aan het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft tijdens de uitvoering van het voorbije zonale 
veiligheidsplan 2009-2013 steeds gezorgd voor een actieve medewerking in de uitvoering van het nationaal 
veiligheidsplan. Hierbij worden in overleg met de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke 
directeur duidelijke afspraken gemaakt om deze opdrachten te integreren in het veiligheidsplan. 
In de tabel hier onder wordt een overzicht gegeven van de actieve medewerking op tal van 
veiligheidsdomeinen zoals omschreven in het actuele nationaal veiligheidsplan 2012 - 2015. 
 

Fenomeen  Doelstellingen Activiteiten Capaciteitsprognose 

Terrorisme 
 

Voorkoming van 
terroristische aanslagen in 
België en in het bijzonder 
door radicale islamitische 
groeperingen 

Informatie-inwinning 
 

Reguliere capaciteit 
met bijzondere 
opdrachten 

 

Verkeersveiligheid Voorkoming van 
verkeersonveiligheid met 
focus op snelheid, alcohol en 
drugs, gsm-gebruik, 
gordeldracht en gebruik 
kinderzitjes, 
verkeersongevallen met 
gekwetsten. 

 

Zie actieplannen:  

 Voorkoming van 
verkeersongeval-len met 
gekwetsten te Gingelom 
Sint-Truiden, 
Nieuwerkerken door 
aanpak van de oorzaken: 
snelheid, dragen van de 
veiligheidsgordel, zware 
over-tredingen, alcohol-
intoxicatie en drugs.  

 Controle op zwaar 
vervoer. 

Capaciteit zie 
actieplan 

Mensenhandel en –
smokkel 

Voorkoming en opsporen van 
illegalen, schijnhuwelijken, 
huisjesmelkerij… 
Voorkomen en aanpak van 
seksuele uitbuiting (illegale 
tewerkstelling) in de 
geregistreerde bars en 
privéprostitutie milieu met 

Zie actieplan prostitutie 

 organiseren van 
bestuurlijke en 
gerechtelijk 
controleacties in 
samenwerking met 
externe partners  

 informatie-

Capaciteit zie 
actieplan 
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externe partners uitwisseling en 
registratie  

 gerechtelijke en 
bestuurlijke 
controle 

 acties met 
partners 

Eigendomsdelicten 
(rondtrekkende 
dadergroepen) 

Voorkomen van woning 
inbraken en inbraak in 
andere gebouwen en 
registratie van feiten 
gepleegd door rondtrekken 
dadergroepen 

Zie actieplan 
woninginbraken 

 preventieve 
campagnes, 

 vakantietoezicht, 

 patrouilles, 

 gecoördineerde 
acties met 
Federale politie 

Capaciteit zie 
actieplan 

Drugproductie, handel, 
druggerelateerde 
criminaliteit 

Voorkomen van 
drugsdelicten, registreren 
van de heroïnomanen, 
dealers en de verwijzing naar 
therapeutisch consult 

Zie actieplan drugs 

 drugcampagnes, 

 onderzoeken, 

 doorverwijzing 
 

Capaciteit zie 
actieplan 

Intrafamiliaal 
geweld/partnergeweld/g
eweld tegen vrouwen 

Aanbieden van een 24 uren 
opvangservice in 
crisissituaties i.s.m. externe 
partners 
uniformisering 
proceswerkwijze inzake IFG 
met externe partners 
opleiding bijscholing inzake 
IFG 

Zie actieplan IFG 
overlegvergaderingen,oplei
dingen, registratie 
opvang,doorverwijzingen, 
inbeslagname, 
inbewaringgeving wapens 
bij IFG 
herbezoeken, 
doorverwijzingen inzake IFG  

Capaciteit zie 
actieplan 

Overlast en 
straatcriminaliteit 

Voorkoming en aanpak van 
overlast of problemen op 
buurtniveau in 
samenwerking met externe 
partners 
 
Partnerschap preventiedienst 

Zie actieplan overlast. 
Buurtactiveringen, 
preventieve patrouilles, 
gecontroleerde 
opmerkingen(meldingen) 
toepassing van 
gemeentelijke 
administratieve sancties, 
Herbezoeken.  

Capaciteit zie actieplan 

Geweld in publieke 
ruimten, in het bijzonder 
op het openbaar vervoer 
en door stadsbendes 

Periodiek overleg over 
veiligheidsprotocol tot 
voorkoming en handhaving 
van geweld in openbare 
ruimten en/op op openbaar 
vervoer.  

Zie Protocol NMBS en De 
Lijn 

Capaciteit zie actieplan 

Informaticacriminaliteit Geintegreerde aanpak met 
nadruk op preventie. 

 

Zie preventiedienst 

 campagnes 

 doorverwijzing 

 samenwerking 
externe partners 

Reguliere capaciteit in 
nauwe samenwerking 
met de 
preventiedienst 

Fraude (sociale en fiscale 
fraude) 

Systematisering van het 
politieoptreden aan de hand van 
een duidelijke werkwijze die de 
diverse stappen en de 
belangrijke elementen in de 
onderzoeken beschrijft.  

 Reguliere capaciteit 
met bijzondere 
opdrachten 
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2.7. Samenwerking 
2.7.1. Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking 
 
Sinds de installatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus is samenwerking en 
overleg tussen beide partners een noodzakelijk gegeven. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken is ingebed in lokale samenwerkingsverbanden en tracht van daaruit zo optimaal mogelijk 
tegemoet te komen aan alle verwachting van haar belanghebbenden. 
Een logisch gevolg is dus het zoeken naar bovenlokale verbanden, naar diensten en desgevallend zelfs 
structuren, die interzonaal kunnen worden uitgevoerd of geïnstalleerd. Hiertoe werden reeds 
verschillende protocols afgesproken. In het kader van de reorganisatie van de federale politie zou het 
dienstenaanbod aan de lokale politie toekomstgericht meer georiënteerd worden op de vragen die de 
lokale politie heeft. 
Doorgedreven samenwerking tussen bepaalde functionaliteiten binnen de verschillende lokale 
politiediensten kan ook kostenbesparend en meerwaardebiedend zijn voor beide partijen. De lokale politie 
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft sedert haar installatie in 2002 al enorm ingezet op 
samenwerkingsverbanden tussen haar politionele partners. De toekomst zal uitwijzen welke vorm 
dergelijke samenwerkingsvormen verder kunnen aannemen.  
 
Wat de internationale samenwerking betreft, werden er verschillende akkoorden afgesloten voor de 
geïntegreerde politiedienst tussen het federaal niveau en bepaalde landen, bijvoorbeeld sommige nieuwe 
lidstaten van de Europese Unie. De akkoorden focussen vooral op informatie-uitwisseling en ad-hoc 
operationele ondersteuning bij grensoverschrijdende politieopdrachten. 
 
Een overzicht van de actuele samenwerkingsverbanden vindt u in onderstaand schema. 

 Domein van de interzonale/bovenlokale 
samenwerking 

Zone – dienst waarmee het protocol werd 
afgesloten 

Operationeel Gehypothekeerde capaciteit bij opdrachten 
van bestuurlijke politie MF01 

Richtlijn Binnenlandse zaken 

 Akkoord in het kader van MFO-6 werking 
en organisatie van het AIK Hasselt 

Burgemeesters, Procureur des Koning, 
politiezones arrondissement Hasselt 
CSD, Federale wegpolitie en 
Spoorwegpolitie Hasselt 

 Het informatiebeheer inzake gerechtelijke 
en bestuurlijke politie MF 03 

Richtlijn Binnenlandse zaken en Justitie 

 De beveiliging, het toezicht en de controle 
door de politiediensten inzake de 
regelgeving private veiligheid MF 04 

Richtlijn Binnenlandse zaken  

 De opdrachten van bijzondere bescherming 
van personen, roerende en onroerende 
goederen MF 05 

Richtlijn Binnenlandse zaken 

 Vaststellen van verkeersongevallen waarbij 
een personeelslid van de zone betrokken is 

politiezone HAZODI 
(Hasselt – Zonhoven – Diepenbeek) 

 Gebruik van de radiofrequenties door de 
politie in Limburg 

Federale politie (CSD Hasselt – Tongeren) 
en politiezones Limburg 

 Politioneel interventieplan Federale politie (CSD Hasselt – Tongeren) 
en politiezones Limburg 

 Audiovisueel verhoor van minderjarigen Federale politie (FGP Hasselt) en 
politiezones arrondissement Hasselt 

 Rechercheoverleg Federale politie (FGP Hasselt) en 
politiezones arrondissement Hasselt 

 Arrondissementeel overleg Federale politie, politiezones 
arrondissement Hasselt, parket 

Criminaliteit Deelname aan ARGUS-acties DirCo Hasselt 

Verkeer 
Controles met 
federale prioriteiten 

Alcohol, snelheid, zwaar vervoer 
 
Suprazonale controleacties 
Deelname eindejaarscampagnes, 
punctuele campagnes BIVV, provincie 

DirCo Hasselt 
Provincie 
FOD Mobiliteit 



 Pagina 54 

Openbare orde 
Voetbal 

- Overeenkomst bij veiligheid bij 
voetbalwedstrijden Sint-Truidense 
Voetbalvereniging (STVV): 2e nationale 
afdeling 
- spotterswerking 
- rapportering AIK 

FOD Binnenlandse zaken 

Informatie – 
inwinning van 
bestuurlijke aard 

- Protocol AIK/bestuurlijk 
- invulling van de engagementen en 
bijdragen door de lokale politie van het 
AIK/CIC 

DirCo Hasselt 
 

CIC Radiocommunicatie Astrid vanaf 1 februari 
2006 

Federale politie 

 

2.7.2. Protocols met niet-politionele partners en derden 
 

 
 

Opsomming van de 
contractonderdelen 

Opsomming van de 
hoofdactiviteiten van de partners 

Desgevallend opsomming van 
de concrete inbreng van de 
lokale politie 

Strategisch 
veiligheids- en 
preventieplan 

Projecten buurt- en wijkwerking   

 hondenpoepacties sensibiliseren-melden-borden controleacties – PV 

 zwerfvuilacties idem idem 

 fietsendiefstallen graveren- registraties  Onderzoek en actieplan 

 inbraakpreventie premie-advies-graveren vakantietoezicht-patrouilles 

 gemeenschapswachtpatrouilles patrouilles, info  
meldingen, verkeers en andere 
overlast 

informatieverwerking 

 buurtactiveringscomités Stimuleren van buurtcontacten en 
reglementeringsadvies 

Voorkoming overlast 
contacten wijkdiensten 

 jongerenwerking werking niet- georganiseerde jeugd patrouille speelpleinen, 
buurten, wijken 

 graffitiprojecten georganiseerde acties controles vandalisme 

 drugpreventie Sensibiliserings-projecten en acties voorlichting, onderzoeken 
vaststellingen 

 verkeersprojecten acties-projecten verkeersacties, thema’s 
verkeerscontroles  
toezicht – vaststelling 

 winkeldiefstallen acties, thema’s 
patrouilles,informatie-uitwisseling 
project Unizo 
patrouilles preventief toezicht 
sensibilisering 

patrouilles en repressieve 
controles 

 autodiefstallen Sensibiliseren d.m.v. folders en 
graveeracties 

patrouilles en vaststellingen 
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 gauwdiefstallen folders,spandoeken tijdens 
preventieve controles, toezicht 

patrouilles en vaststellingen 

Verkeers-veiligheids-
contract 

lokale verkeerscommissie verkeersadviezen 
verkeersprojecten 

voorstellen, regievoering 
projecten en acties 

 verkeerswerkgroep behandelen infrastructurele 
aanpassingen 
verkeersbeleid 

verkeersreglementering 
voorbereiding politiebesluiten 

 provinciaal verkeersbeleid samenwerking, ondersteuning 
externe partners stad, Bruggen en 
wegen 

acties:veilig schoolver- verkeer, 
jongerenproces-
verbaal,snelheidscontrole 

Overeenkomst met 
Sint-Truidense 
dierenvrienden 

dierenopvang in asiel Bereik- en beschikbaarheid meldingen loslopende dieren 

Overeenkomst CAW-
SONAR 

Intrafamiliaal geweld crisisopvang 
 

vaststellingen in kader van 
politionele slachtoffer 
bejegening. 

Overeenkomst Sint-
Vincentius 

Tijdelijke crisisopvang Verstrekking opvang doorverwijzing 

Jongeren-
bemiddeling 

inbreuken door jongeren en tussen 
buren 

bemiddeling ingevolge Gasdossiers  vaststellingen op 
politiereglement 

Taxibedrijven afspraken inzake overlast informatie-uitwisseling Toezicht-vaststellingen 

Richtlijnen bij 
overlijden op een 
openbare plaats 

Begrafenisondernemers Sint-
Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken, 
brandweer Sint-Truiden, Regionaal 
Ziekenhuis Sint-Truiden 

beurtrol Permanentiesysteem 
begrafenisondernemers 

Richtlijnen bij 
meldingen 
loslopende dieren 

overeenkomst met de 
Sint Truidense dierenvrienden 

dierenopvang Permanentiesysteem  

Richtlijnen bij 
crisisopvang IFG 

overeenkomst met CAW en Sonar crisisopvang Permanentiesysteem  

Protocol betreffende 
de veiligheid op 
scholen 

samenwerkingsakkoord Uitwisseling van informatie over 
jeugdcriminaliteit in en rond scholen 

Informatie-uitwisseling en 
vaststellingen 

Veiligheidsprotocol 
De Lijn 

samenwerkingsakkoord Maatregelen bij stoffelijke schade 
en/of incidenten 

Informatie-uitwisseling en 
vaststellingen 

protocol 
intentieverklaring 
NMBS 

Veiligheid in en rond station Afspraken veiligheidsaspecten en 
operationele afspraken in en rond 
stationsomgeving 

Informatie-uitwisseling en 
vaststellingen 

Protocol ziekenhuizen Samenwerkingsprotocol 
ter bestrijding van 
ziekenhuiscriminaliteit 

Informatie-uitwisseling om de 
openbare rust, veiligheid 
gezondheid in ziekenhuizen te 
bevorderen 

Informatie-uitwisseling en 
vaststellingen 
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2.8. Synthese bestede capaciteit 
 

 

Mensuren 2012 
Bijdrage aan federale 
opdrachten 

  
Kredietlijn MFO 2 bis 598 
Deelname aan werking AIK (WGP, art 105 bis) 
 

55 
Uitgevoerde controles in het kader van de reglementering 
m.b.t. de privébeveiliging (MFO 4 punt 2.2) 

50 

Deelname aan werking CIC (WGP, art. 96bis) 912 
Bijdrage van de lokale politie aan prioriteiten NVP, volgens 
een geïntegreerde aanpak (samenwerking FedPol) 

30 

Subtotaal bijdrage aan federale opdrachten 1.645 
Reguliere capaciteit 

 
Wijkwerking 16883 
Onthaal  4827 
Interventie 46692 
Recherche 8534 
Slachtofferbejegening 3353 
Verkeersdienst 

 
 
 

6724 
Klachtendienst 6420 
Dispatching 8423 
Vatting 2794 
Personeel administratie logistiek 11949 
Dierenmilieupolitie (1FTE) 1086 
Jeugdpolitie 3458 
Vreemdelingenpolitie 4191 
Openbare orde 7356 
Gerechtelijke acties 689 
Bestuurlijke acties 1031 
Bestede capaciteit aan actieplannenprojecten (veiligheid 
en leefbaarheid) 

regulier 
Bestede capaciteit uitvoering ZVP 3816 
Bestede capaciteit verkeersveiligheidsplan & acties 2927 
Subtotaal lokale opdrachten 141.153 

Strategie en beleid 
 

Voorbereiding en ontwikkeling ZVP 400 
Voorbereiding en ontwikkeling jaarbegroting 38 
Algemeen beleid en communicatie 5289 
Subtotaal strategie en beleid 5.727 

Management van medewerkers 
 

Opdrachten / taken inzake beheer 7860 
Opleiding / training / ontwikkelen competenties 6146 
Andere:Informatiegesprekken 0 
Vergaderingen (intern en extern) 2413 
Welzijn (rookstopbegeleiding) 0 
Subtotaal management van medewerkers 16.419 
Opdrachten / taken inzake beheer regulier 

Management van middelen Andere…Informatica 1484 
Subtotaal management van middelen 1484 
  

Totale beschikbare zonale 
capaciteit 

129 leden – afwezigheden (64754 uren wegens ziekte, 
verlof, omstandigheidsverlof e.a.) 

192.210 
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Hoofdstuk 3. De strategische doelstellingen 2014-2017 
 

3.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
Hieronder wordt een bondig overzicht gegeven van de bereikte veiligheidsdoelstellingen 2009-2012 (2013) 

 Stabilisatie van de verkeersongevallen (geborgd) op de Luikersteenweg (grens Heers) te Sint-Truiden 
en stijging van de verkeersongevallen op de Luikersteenweg (vervat in het actieplan). De meest 
voorkomende oorzaken zijn de onoplettendheid en de verkeersongevallen tegen de 
weginfrastructuur; 

 Daling van de verkeersongevallen te Gingelom op de Steenweg vervat in het actieplan en daling van 
deze op de Borgwormsesteenweg (borging); 

 Daling van de verkeersongevallen te Nieuwerkerken op de Diestersteenweg vervat in het actieplan; 
 Daling van het aantal bestuurlijk aangehouden illegale vreemdelingen en een lichte stijging van het 

aantal aangetroffen illegale tewerkgestelden in de fruitsector, alsmede inzake huisjesmelkerij en 
schijnhuwelijken (vervat in het actieplan). De oorzaak is de meer gerichte controles in samenwerking 
met externe partners; 

 Daling van het aantal aangetroffen illegale diensters in de prostitutiesector (vervat in het actieplan); 
 Daling van het aantal woningdiefstallen te Sint-Truiden vervat in het actieplan evenals deze te 

Gingelom langs de Steenweg (borging); 
 Globale daling van het aantal fietsdiefstallen, doch stijging van deze aan het station vervat in het 

actieplan. Hier is de oorzaak vooral de minder goede infrastructuur van de fietsenstalling. 
 Stijging van het aantal vastgestelde jeugdmisdrijven. Deze stijging wordt verklaard door de 

opgedreven controles en de afspraken met de scholen in het kader van het scholenprotocol. Er zijn 
dus niet noodzakelijk meer jeugdmisdrijven gepleegd gedurende de vorige cyclus ZVP, doch er 
werden meer van deze misdrijven vastgesteld. 

 Stijging van het aantal gauwdiefstallen en evenaring van deze op de Grote Markt te Sint-Truiden 
vervat in het actieplan. 

 Daling van de misdrijven inzake intrafamiliaal geweld meer bepaald tegen de familie en stijging van 
de feiten psychologische en economische mishandeling binnen de familie. De grotere 
aangiftebereidheid is hiervoor één van de oorzaken van deze stijging; 

 Stijging van het aantal geregistreerde heroïnomanen en daders van drugsdelicten en daling van de 
drugsmisdrijven (cumulatief, met voorgaande jaren); 

 Daling van het aantal meldingen van buurtoverlast en persisterende hoge oplossingsgraad van deze 
meldingen. 

 
Bij het bepalen van de prioriteiten inzake veiligheid en leefbaarheid voor de beleidscyclus 2014-2017, 
werd door de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie (CSD) van de federale politie te Hasselt een 
prioriteitenmatrix opgesteld voor alle politiezones waarin 21 criminaliteitsfenomenen werden 
opgenomen. De prioritaire fenomenen werden geselecteerd uit de fenomenen opgenomen in het 
Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld (NPVB) van 2011. De selectie gebeurde verder op basis van 
cijfergegevens met betrekking tot de omvang en evolutie van de fenomenen in onze politiezone en het 
arrondissement Hasselt, op basis van een selectie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken zelf en op basis van prioriteiten bepaald door de federale gerechtelijke politie (FGP). Er 
werd met een specifieke wegingssleutel gewerkt waarbij het zonale gemiddelde werd vergeleken met het 
arrondissementele gemiddelde, en dit zowel voor de omvang als de evolutie van de veiligheidsfenomenen. 
Op deze wijze was het mogelijk om het zonale veiligheidsbeeld ook te vergelijken met de 
arrondissementele veiligheidsbeeld.  
 
Inzake overlast, verkeer en verkeershandhaving werd, gezien de specificiteit van deze begrippen, een 
aparte lijst met de meest voorkomende fenomenen opgesteld door CSD Hasselt op basis van de meldingen 
bij het CIC. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft deze items niet weerhouden 
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gelet op haar eigen ruime ervaring inzake de registratie van overlastfenomenen op buurtniveau via de 
methodiek van de mondelinge opmerking. Volledigheidshalve worden deze overlast-figuren hier wel 
besproken. 
Voor het bepalen van de uiteindelijke prioriteiten op vlak van criminaliteit, overlast en verkeer en 
verkeershandhaving voor de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken weegt de mening van de 
vaste leden van de zonale veiligheidsraad als subjectief criterium als voornaam(ste) criterium.  
Verder werd er rekening gehouden met de geregistreerde criminaliteit binnen de politiezone en het 
belang dat in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 wordt gehecht aan aantastingen van de fysieke 
integriteit, het intrafamiliaal geweld, inbraken in woningen en andere gebouwen, overlast in het algemeen 
en de verkeersveiligheid18.  
 
Het beknopt overzicht van de evolutie van de 21 geselecteerde veiligheidsitems zowel op 
arrondissementeel niveau als op lokaal niveau is opgenomen als bijlage aan dit plan. 
 

3.2. De strategische doelstelling 2014-2017 
 

3.2.1. Synthese van de argumentatie 
De criteriummatrix voor het bepalen van de beleidskeuzes 2014-2017 worden schematisch weergegeven 
als bijlage 1. 
 
Keuze van de prioriteiten en aandachtspunten voor het ZVP 2014-2017  
 

Fenomeen Aandachtspunt Motivatie 

Verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel te Sint-Truiden, 
Gingelom en Nieuwerkerken 

Actieplan Nationaal veiligheidsplan - 
verkeersonveiligheid 
Verminderen van het- aantal ongevallen 
met lichamelijke letsels 

Diefstallen: 
Woninginbraken 
Werfdiefstallen 
Gauwdiefstallen 

Actieplannen Nationaal veiligheidsplan – 
eigendomsdelicten 
Voorkomen van de woninginbraken en 
werfdiefstallen 
Nationaal veiligheidsplan – stads- en 
straatcriminaliteit – overlast 
 

Maatschappelijke overlast op 
buurtniveau 

Actieplan 
 

Nationaal veiligheidsplan – stads- en 
straatcriminaliteit – overlast 
Aanpak van buurtverstorende elementen 
(waaronder nachtlawaai, sluikstorten en 
dierenhinder) 

Illegaal verblijf en illegale 
tewerkstelling: 
Huisjesmelkerij 
Schijnhuwelijken 
Economische uitbuiting - 
Mensenhandel 

Actieplannen 
 

Nationaal veiligheidsplan – mensenhandel – 
mensensmokkel. Voorkomen van illegaal 
verblijf en tewerkstelling  
Het terugdringen van de huisjesmelkerij en 
schijnhuwelijken 

Prostitutie (seksuele uitbuiting) Actieplan Aanwezigheid van overlast, bendevorming, 
enz. rond de bars en de prostitutie 

                                                           
18 Het volledige rapport wordt gevoegd als bijlage. 
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Drugs: gebruik, productie en 
handel 

Actieplan Nationaal veiligheidsplan - drugs 
Registreren aan aanpak van de 
heroïnomanen welke voor overlast zorgen 
Aandacht voor drugrunners 

Intrafamiliaal geweld Actieplan Verandering van de aard van de feiten van 
geweld binnen het gezin 
Problematiek van de crisisopvang 
Deskundige hulpverlening 

 

3.2.2. Strategische doelstellingen inzake criminaliteit 
 

3.2.2.1. Intrafamiliaal geweld: fysiek, psychisch, seksueel en economisch 
Definitie 
Iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch 
geweld tussen leden van eenzelfde familie ongeacht hun 
leeftijd wordt als familiaal geweld beschouwd (binnen het 
koppel, tegen afstammelingen en tegen andere 
familieleden, zie ook COL 3/2006 en 4/2006):  
 

Doelstelling: 
Wij willen binnen bijdragen tot het verminderen van het 
aantal feiten van fysiek, seksueel, psychisch of 
economisch geweld tussen leden van eenzelfde familie 
door het verhogen van de aangiftebereidheid bij slachtoffers en van de objectieve pakkans van daders. 
Hiertoe moet er nauw worden samengewerkt met de verschillende partners. Daarnaast moeten we de 
crisisopvang van de slachtoffers blijven garanderen. Het fenomeen blijft een belangrijke prioriteit binnen 
de politiezone omwille van het belang dat eraan wordt gehecht in het NVP 2012-2015 en door de 
provinciale werking IFG en het hoge dark number. 
 

Aanpak: zie actieplan 
 

3.2.2.2. Illegaal verblijf en illegale tewerkstelling: mensenhandel, huisjesmelkerij, schijnhuwelijken 
Definitie 
Het fenomeen mensenhandel wordt omschreven 
in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek § 1. 
Levert het misdrijf mensenhandel op, de werving, 
het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de 
opvang van een persoon, de wisseling of de 
overdracht van de controle over hem teneinde: 
 
1° ten aanzien van deze persoon de misdrijven te 
laten plegen die bedoeld worden in de artikelen 
379, 380, § 1 en § 4, en 383bis, § 1 ; 
2° ten aanzien van deze persoon de misdrijven te 
laten plegen dat bedoeld wordt in artikel 433ter;  
3° deze persoon aan het werk te zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn 
met de menselijke waardigheid ; 
4° bij deze persoon organen of weefsels weg te nemen of te laten wegnemen in strijd met de wet van 13 
juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen ; 
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5° of deze persoon tegen zijn wil een misdaad of wanbedrijf te doen plegen. Behalve in het in 5 bedoelde 
geval is de toestemming van de in het eerste lid bedoelde persoon met de voorgenomen of daadwerkelijke 
uitbuiting van geen belang. 
 
Inzake huisjesmelkerij kan worden verwezen naar artikel 433decies van het Strafwetboek.  
Voor de beteugeling van schijnhuwelijken vormt de wet van 2 juni 2013 de basis19. 
 

Doelstelling 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken wil bijdragen tot het beheersen van het 
fenomeen van het illegaal verblijf en de illegale tewerkstelling van vreemdelingen in de politiezone door 
een bestuurlijke en gerechtelijke aanpak in samenwerking met externe partners en andere doelgroepen in 
het kader van het illegaal onderkomen, illegale tewerkstelling, schijnhuwelijken en huisjesmelkerij.  
 

Aanpak: zie actieplannen 
 

3.2.2.3. Diefstallen: woninginbraak, werfdiefstal en gauwdiefstal  
 
Definitie 

Een inbraak in een woning is een diefstal met braak, 
inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een 
woning (huis, appartement, garage,…) (inbraken in strikte 
zin). Constructies zoals een tent, tuinhuizen en serres worden 
niet opgenomen onder de noemer woning. 
Een werfdiefstal is een diefstal op een (bouw)werf van 
werfvoertuigen (kranen, bulldozers,…), voorwerpen specifiek 
aan de werf (gereedschap, grondstoffen,…) en/of andere 
voorwerpen (zoals persoonlijke eigendommen van de 
bouwvakkers die in de werfkeet liggen) 

Een gauwdiefstal is een heimelijke diefstal zonder geweld en zonder verzwarende omstandigheden, op 
een publieke of semi-publieke plaats, van een voorwerp dat het slachtoffer bij of op zich draagt. 
 

Doelstelling 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom- Nieuwerkerken wil bijdragen tot het beheersen van het 
fenomeen van de woninginbraken en de werfdiefstallen in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken en in het bijzonder het fenomeen van de rondtrekkende daders door specifiek aandacht te 
hebben voor de communicatie inzake preventie, door optimalisering van het sporenonderzoek en extra 
aandacht te schenken aan de informatie-uitwisseling om zodoende het aantal woninginbraken en 
werfdiefstallen in de zone te verminderen. Bij slachtofferschap van woninginbraak wil de politiezone ook 
inzetten op de hercontactname van het slachtoffer. Daarnaast willen we bijdragen tot het beheersen van 
het fenomeen van de gauwdiefstallen in de politiezone en in het bijzonder in het winkelcentrum van Sint-
Truiden door specifieke aandacht te hebben voor de communicatie betreffende preventie en door het 
organiseren van sensibiliseringsacties en projecten evenals aandacht te schenken aan de informatie-
uitwisseling om het veiligheidsgevoel bij de handelaars en bevolking te verhogen en het aantal 
gauwdiefstallen te verminderen. 

Aanpak: zie actieplannen 

                                                           
19 De omzendbrief van 6 september 2013 bij de wet van 2 juni 2013 vervangt de omzendbrief van 17 december 1999 over een 

aantal bepalingen over het huwelijk. De omzendbrief van 17 september 2013 over de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren 
van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken vervangt de omzendbrief van 13 september 2005 over hetzelfde 
onderwerp. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2013-09-23&numac=2013009405
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2013-09-23&numac=2013009423
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2013-09-23&numac=2013009424
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2013-09-23&numac=2013009424
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3.2.2.4. Drugs 
 

Doelstelling 
We willen bijdragen aan de bestrijding van het 
drugprobleem binnen onze zone door middel van een 
geïntegreerd plan (heroïnomanen registreren, 
drugdealers te laten arresteren en therapeutisch advies 
voor te stellen) en informatie-uitwisseling uit te voeren, 
dit in samenwerking met de Federale Gerechtelijke 
Politie Hasselt, preventiedienst, parket en andere 
externe partners in Sint-Truiden, Gingelom en 
Nieuwerkerken. 
 

 

Aanpak: zie actieplan 
 
3.2.2.5. Prostitutie 
Doelstelling 

We willen bijdragen tot het beheersen van het 
fenomeen van de prostitutie in de politiezone 
door een bestuurlijke en gerechtelijke aanpak in 
samenwerking met externe partners en andere 
betreffende het onderkomen, illegale 
tewerkstelling in het prostitutiemilieu en de 
privéprostitutie in de politiezone. 
 

 

Aanpak: zie actieplan 
 

 
 

3.2.3. Inzake de basisfunctionaliteiten 
 

3.2.3.1. Wijkwerking 
De wijkpolitie van de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken zal streven naar: 

 een meer ‘wijkgericht werken’; 
 een ‘optimale informatiedoorstroming’. 

In ons streven naar deze doelstelling dienen wij een ‘nieuwe’ herwaardering te doen van de 
wijkinspecteurs. Dit wil zeggen:  

 de wijkinspecteurs meer wijkwerking te laten doen door (bij-) sturing; 
 de wijkinspecteur taken laten uitvoeren die beantwoorden aan de behoeften en de eisen van de 

buurt of de wijk en haar inwoners.  
Streefdoel is een goed functionerend geheel van wijkinspecteurs, die de reële antennes vormen in de 
samenleving en de wijken in het bijzonder. Van die antennes verwachten we tevens dat zij informatie en 
kennis uitwisselen met partners binnen en buiten de politie, alsook mee zoeken naar afstemming in de 
aanpak van veiligheidsproblemen. 
Het doel moet wel zijn om de wijkinspecteurs, vanuit hun kennis over problematiek gerelateerd aan de 
wijken, maximaal te betrekken bij de aanpak van concrete veiligheidsfenomenen. 
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3.2.3.2. Onthaal 
 
De toegankelijkheid van het onthaal 
wordt afgestemd op de noden en de 
gefundeerde verwachtingen van de 
bevolking. 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken wil dat iedereen die zich 
aanbiedt op één van de drie 
onthaalpunten of politieposten op een 
‘klantgerichte en efficiënte wijze’ wordt 
geholpen.  
 

3.2.3.3. Interventie 
De interventiedienst van de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken wil binnen een 
passende termijn een antwoord bieden op elke dringende oproep waarbij een politionele tussenkost ter 
plaatse noodzakelijk is. Zij stelt zich dienstverlenende, zichtbaar en contacteerbaar op en streeft er naar 
om alle incidenten op een kwaliteitsvolle wijze af te handelen. 
De politiezone Sint-Truiden –Gingelom – Nieuwerkerken wil 24/24 uur een coach en kwalitatieve 
opvolging van de uitgevoerde interventies. 
 

3.2.3.4. Politionele slachtofferbejegening 
Het team van 4 slachtofferbejegenaars streeft er naar om slachtoffers van misdrijven, personen die nood 
hebben aan opvang na een schokkende gebeurtenis, correct op te vangen en door te verwijzen naar 
gespecialiseerde diensten. 
De maatschappelijk medewerkster streeft er naar om de opdrachten vervat in GPI 58 toe te passen en 
praktisch uit te werken.  
 

3.2.3.5. Recherche en lokaal onderzoek 
 
De recherche streeft er naar om de drugsproblematiek goed in kaart te blijven houden. Hierbij wordt er 
maximaal ingezet op de verschillende soorten verdovende middelen en nieuwe vormen van handel. 
Daarnaast zal zij op vraag van de scholen, in overleg met de preventiedienst, preventieve voorlichtingen 
geven ten behoeve van zowel leerlingen, leerkrachten als ouders (scholenprotocol).  
De lokale opsporingsdienst streeft er naar om alle feiten te onderzoeken die voortvloeien uit 
drugverslaving, zoals diefstallen met geweld, diefstallen uit woningen enz, op te sporen in samenwerking 
met de FGP. Daarnaast verzorgt zij het overleg en evaluatie met andere partners zoals de 
referentiemagistraat en de onderzoeksrechters met de bedoeling om de verdachten na een onderzoek zo 
snel mogelijk voor de rechter te brengen.  
 

3.2.3.6. Handhaving openbare orde 
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken streeft er naar om de arrondissementeel 
gemaakte afspraken in verband van opleidingen en trainingen HYCAP strikt na te komen. 
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken tracht kleine en voorzienbare gebeurtenissen 
zoveel mogelijk met eigen personeel en middelen tot een goed einde te brengen. Pas wanneer de eigen 
middelen en personeel onttoereikend zijn zal er een beroep gedaan worden op HYCAP. 
Tevens streven wij er naar om aan alle aanvragen tot levering van HYCAP te voldoen op voorwaarde dat de 
eigen dagelijkse dienstverlening aan de bevolking hierdoor niet het gedrang komt. 
 



 Pagina 63 

3.2.3.7. Verkeer 
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken tracht binnen haar omschrijving in te staan voor 
een vlot en veilig verkeer en zal naast de verkeersveiligheid ook aandacht hebben voor 
verkeersleefbaarheid.  
 

3.2.3.8. Milieu- en dierenpolitie 
De milieu- en dierenpolitie streeft ernaar om alle milieudelicten te behandelen en vervult hierbij een 
coördinerende rol waardoor kleine ongemakken zwerfvuil, sluikstorten, hondenpoep, ongemak door 
dieren, etc. opgelost worden in samenwerking met de wijkdienst. Zij zal de preventieve en repressieve 
acties blijven organiseren in samenwerking met externe partners op het gebied van afvaltransporten, 
dierenbescherming, hondenpoep, sluikstorten, zwerfvuil, controles van hinderlijke inrichtingen klasse 2 en 
klasse 3 en overtredingen op het politiereglement.  

 

3.2.3.9. Vreemdelingenpolitie 
De vreemdelingenpolitie streeft ernaar om haar bestuurlijke en gerechtelijke controles op illegaal verblijf 
en tewerkstelling te blijven voortzetten in nauwe samenwerking met de externe partners. Zij verzorgt de 
informatieverstrekking ter zake aan de gerechtelijke instanties en is aanspreekpunt voor de allochtone 
gemeenschap betreffende wetgeving, procedures e.a. 

 

3.2.3.10. Jeugdpolitie 
De jeugdpolitie streeft ernaar om de preventieve en repressieve controles betreffende jeugdzorg te 
bestendigen in samenwerking met de Jeugdrechtbank, sociale dienst Jeugdbeschermingcomité, 
schooldirecties, centrums voor leerlingen begeleiding, OCMW’s, psychiatrische instellingen, 
hulpverlenende instanties, jeugdhuizen, en anderen lokale actoren.  
 

3.2.4. Verkeersveiligheid - verkeersongevallen met lichamelijk letsel 
Doelstelling 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken wil bijdragen tot het beheersen 
van de verkeers(on)veiligheid binnen de zone 
door de objectieve en de subjectieve pakkans 
met betrekking tot verkeersinbreuken te 
verhogen om het aan verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel te verminderen op de zwarte 
punten of zones in Sint-Truiden, Gingelom en 
Nieuwerkerken 

Aanpak: zie actieplan 

 

3.2.5. Overlast - samenlevingsverstorende elementen op buurtniveau 
Doelstelling 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wil bijdragen tot 
het beheersen van de overlast in de politiezones Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken door, in samenwerking met verschillende partners, de 
samenlevingsverstorende elementen op buurtniveau die orde verstoren 
zijn en zorgen voor overlast, aan te pakken teneinde het objectief en 
subjectief onveiligheidsgevoel bij de bewoners van Sint-Truiden, Gingelom 
en Nieuwerkerken te verminderen. 
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Het veiligheidsgevoel wordt niet alleen bepaald door de mate waarin wetten worden nageleefd en de 
mate waarin de politiediensten en justitie erin slagen overtreders op te sporen en te vervolgen. Uit de 
lokale veiligheidsbevraging 2011 (en vroegere edities van de veiligheidsmonitor) blijkt duidelijk dat 
factoren zoals geluidsoverlast(zowel door verkeer, als andere), rommel op straat, vernieling bushokjes, 
overlast verbonden aan druggebruik, overlast van groepen jongeren, bekladde muren/of gebouwen, 
mensen die op straat worden lastiggevallen, hoog scoren bij de buurtproblemen. 
Deze kleine feiten met een groot storend karakter blijken mee oorzaak te zijn van het onveiligheidsgevoel. 
 
Overlast dekt, vanuit politionele optiek, een zeer brede lading die in grote mate overeenkomt met de 
resultaten van de lokale veiligheisbevraging. Het gaat om buurtverstorende fenomenen uit de domeinen 
milieu (loslopende dieren, sluikstorten, geluidshinder …) en sociaal (vb. druggebruik/-handel). 

3.2.6. Bijdrage aan partnerschap in het kader van projecten rond lokale integrale 

veiligheid 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft al een rijke traditie met haar integrale en 

geïntegreerde veiligheidsaanpak. Door dagelijkse contacten met haar bevolking (via wijkagenten, 

kwaliteitsvol onthaal, digitale media, brieven enz) weet zij goed wat er leeft bij haar bevolking. In haar 

zoektocht naar blijvende kwaliteitsverbetering worden geregeld nieuwe initiatieven ontwikkeld om de 

beeldvorming naar veiligheid en leefbaarheid te verbeteren en om deze in partnerschap met anderen aan 

te pakken.  

Zo werden er ter voorbereiding van dit ZVP verschillende leefbaarheidsbabbels georganiseerd. Deze 

leefbaarheidsbabbels peilen naar de mening van de burgers over wat hen in hun omgeving stoort. Overlast 

speelt zich immers vaak af op buurtniveau en wordt door kleine ergernissen veroorzaakt. Door deze 

laagdrempelige methodiek kan de burger rechtstreeks met de beleidsmakers en -handhavers als partners 

in veiligheid de problemen verwoorden zoals zij/hij die ervaart op buurtniveau. Daarenboven kan de 

burger haar/zijn suggesties doen voor meer veiligheid en leefbaarheid. Door gemeentelijke 

verantwoordelijken ook bij deze babbels te betrekken verhoogt hun betrokkenheid en wordt concreet 

invulling gegeven aan een geïntegreerde en integrale aanpak van de problemen. 
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Hoofdstuk 4: Communicatiestrategie en –beleid 

4.1. Externe communicatie 

4.1.1. Te trekken lessen over de externe communicatie van het politiebeleid 2009-2013 

In het kader van de Gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ), een filosofie die de lokale politie Sint-
Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hoog in het vaandel draagt, moeten de woorden transparantie, 
toegankelijkheid, betrokkenheid, … meer zijn de alleenstaande begrippen, er moet een duidelijke visie aan 
gekoppeld worden. Een visie die niet enkel door het beleid, maar door het ganse korps gedragen wordt. 
Eenduidige en coherente communicatie over het politiebeleid is dan ook een vereiste. 
Een goed communicatieplan is hiervoor onontbeerlijk. Een communicatieplan geeft een duidelijk beeld van 
de prioriteiten, de stakeholders, …maar zorgt vooral dat de genomen initiatieven geëvalueerd en 
bijgestuurd kunnen worden. In tijden van besparingen is een goede evaluatie des te belangrijker. De 
beperkte middelen, moeten op de meest efficiënte manier ingezet worden. 
De periode 2009-2013 is de uitbouw van een communicatieplan wegens omstandigheden echter niet tot 
stand gekomen.  
In de voorbije cyclus werden wel extra inspanningen geleverd om de externe communicatie over ons 
politiebeleid te verbeteren. Wij hebben vastgesteld dat onze externe partners veel belang hechten aan 
objectieve informatie over de politiewerking. Correcte informatie leidt tot een betere onderlinge 
verstandhouding en ligt dikwijls aan de basis van gefundeerde opmerkingen over het gevoerde beleid en 
tot suggesties ter verbetering van de politiewerking. Er werden hieromtrent dan ook verschillende 
initiatieven genomen. Via de publicatie van het jaarverslag (en voorstelling aan bestuurlijke overheid), de 
politiekrant, persberichten is het de bedoeling om de bevolking systematisch op de hoogte te houden over 
veiligheid, acties, … . 
Deze informatiedoorstroming moet de burgers een veiliger gevoel geven, maar eveneens een gevoel van 
betrokkenheid. Door te communiceren over het beleid, krijgen de burgers en onze partners de kans om 
zijn wensen en verzuchtingen kenbaar te maken. Tijdens de leefbaarheidsbabbels werd de afstand politie - 
burger nog kleiner. De politie staat immers tussen de bevolking en moet weten wat er leeft. Een 
leefbaarheidsbabbel is een informeel moment, waarbij het stads-/gemeentebestuur en de lokale politie 
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken met de burgers praten over veiligheid en leefbaarheid in hun 
buurt.  
De inwoners van de politiezone konden hun verhaal kwijt bij medewerkers van de stadsdiensten en de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, die instonden voor de begeleiding van de 
groepsgesprekken.  
Hierna een beknopt overzicht van de realisaties op vlak van externe communicatie in de periode 2009-
2013: 
 

 jaarlijkse opendeurdag; 
 jaarverslag (burgers, bestuurlijke overheid); 
 3 à 4 keer per jaar een politie- en preventiekrant; 
 dagelijks contacten met de lokale pers; 
 realisatie van een vernieuwde website met dagelijkse update met relevante informatie, 

cijfermateriaal, verkeersinformatie…; 
 Twitter (sinds 2013); 
 Facebook; 
 multimediascherm in het onthaal van het politiehuis te Sint-Truiden; 
 acties in scholen (verkeer, drugs, …); 
 rondleidingen in het politiehuis; 
 Politieacademie; 
 Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige Ondernemers (BIN-Z); 
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 dementiekrant; 
 studiedagen (dementie, veiligheidsconferentie, …); 
 huis-aan-huis brieven; 
 … 

 
Continue communicatie met de bestuurlijke overheden, de gerechtelijke overheid en de federale politie 
middels overlegvergaderingen, o.a.: 

 politiecollege en politieraad; 
 zonale veiligheidsraad; 
 provinciaal overleg; 
 arrondissementeel overleg (zonechefs); 
 provinciaal politioneel overleg; 
 arrondissementeel recherche overleg. 

 
Verbeterpunten op vlak van externe communicatie: 

 Het opmaken van een communicatieplan in functie van het ZVP is noodzakelijk; 
o De communicatie naar specifieke doelgroepen op punt stellen d.w.z. niet elke doelgroep 

kan op dezelfde manier bereikt worden een goede communicatiemix blijft cruciaal om 
niemand uit te sluiten. In het kader van de opmaak van een communicatieplan kunnen de 
specifieke doelgroepen perfect gevisualiseerd en geanalyseerd worden; 

 Tussentijdse evaluaties (in verband met doelstellingen, timing, …)moeten uitgevoerd en 
gecommuniceerd worden. Er wordt momenteel over verschillende acties, naar verschillende 
doelgroepen gecommuniceerd, maar zonder een duidelijke strategie; 

 De politiekrant verschijnt maar 3 à 4 keer per jaar, de website wordt niet dagelijks bezocht, de 
opstellingen van een nieuwsbrief (via inschrijving) is een snelle en goedkope manier om de burger 
te bereiken; 

 De inhoud van het ZVP werd via verschillende kanalen gecommuniceerd naar de bevolking, de 
overheden en partners, maar het effect daarvan was moeilijk te meten. Het lijkt beter specifieke 
elementen uit het plan te tillen om zo een betere vertaling van de strategische en operationele 
doelstellingen te vinden in concrete dagdagelijkse acties (vb.: informatiesessie rond IFG, drugs, …); 

 
Uitdagingen voor de toekomst: 

 sociale media: discussie gaat niet meer over het al dan niet integreren van sociale media, maar 
hoe. Het opnemen van sociale media in de communicatie, sluit aan bij de achterliggende gedachte 
van de informatiegerichte politiezorg. Het is aan de korpsleiding en het beleid om na te bepalen in 
welke mate, welke personeelsleden, welke boodschap communiceren via de sociale media (vb.: 
wijkwerking op Facebook, …) 

 De burgers via allerhande initiatieven sensibiliseren tot deelname aan het veiligheidsbeleid. 
Veiligheid is niet louter een taak van politie. 
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4.1.2. Intenties betreffende de externe communicatie van het politiebeleid 

 

Belanghebbbenden Intenties 

 
Bestuur en financiers 

 
Overlegvergaderingen, website, jaaroverzichten, opendeurdagen, politiekrant, 
gebruik Facebook, Twitter, … 

Klanten en 
dienstenafnemers 
 

Website, jaaroverzichten, opendeurdagen, politiekrant, persberichten, 
specifieke informatie per doelgroep (vb.: middenstand: gerichte informatie naar 
beveiliging handelspand), brochures en folders op maat van de klant, gebruik 
Facebook, Twitter, … 

Partners en leveranciers 
 

Website, jaaroverzichten, opendeurdagen, politiekrant, overlegvergaderingen, 
specifieke informatie per doelgroep (vb.: buurtcomité bij overlast), gebruik 
Facebook, Twitter, … 

Medewerkers Zie intern 

Maatschappij Website, jaaroverzichten, opendeurdagen, politiekrant, multimedia, specifieke 
informatie per doelgroep (bvb. scholengemeenschap), gebruik Facebook, 
Twitter, …, nieuwsbrief, huis-aan-huis briefwisseling, informatievergaderingen, 
onthaal wijkwerking, workshops, brochures en folders op maat van de klant, … 

 

4.2. Interne communicatie 

 

4.2.1. Te trekken lessen over de interne communicatie van het politiebeleid 2009-2013 
 
Interne communicatie uitermate belangrijk is om de (bekwame) betrokkenheid van alle personeelsleden te 
bevorderen. Het zorgt onder meer voor cohesie in de taakuitvoering, voor een goede doorstroming (top-
down) van de beleidsstrategieën en voor een regelmatige terugkoppeling (bottom-up) van de problemen 
op de werkvloer. 
De kwaliteit van de interne communicatie is een vitale factor in de tevredenheid van personeelsleden en 
mag niet verwaarloosd worden. Externe communicatie kan maar slagen als  de beleidsvisie intern ook 
gedragen en opgevolgd wordt.  
Onze personeelsleden moeten constant geïnformeerd en aangestuurd worden, op een toegankelijke 
manier. Dit is uiteraard geen eenrichtingsverkeer of een voorrecht van de korpschef en andere 
leidinggevenden, een wisselwerking is noodzakelijk. 
 
Concreet 2009-2013 
 

 Elk personeelslid werd persoonlijk in het bezit gesteld van het zonaal veiligheidsplan dat tevens 
tijdens een thematische korpsvergadering wordt besproken.  

 Een boekje met de beleidsvisie werd ter beschikking gesteld van de personeelsleden.  
 Elk personeelslid kan een exemplaar van het jaarverslag verkrijgen.  
 Via de screensavers krijgen het personeel korte tips en info over de dagelijkse werking.  
 Op vlak van dagelijkse personeelsbriefing werd een belangrijke wijziging doorgevoerd. De 

dagelijkse ochtendbriefing werd vervangen door het systeem van de 5-minutenbriefing (via 
Intranet). Dit is een briefingtool die voor iedere medewerker voortdurend raadpleegbaar is en die 
meermaals per dag up-to-date wordt gehouden in ISLP. 

 Er worden nog steeds ‘fysieke’ (de)briefings georganiseerd per dienst. 
 De medewerkers worden via een intern mailsysteem op de hoogte gehouden van alle actuele 

relevante informatie met betrekking tot hun taakuitvoering maar ook van de 
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beleidsontwikkelingen zoals het zonaal veiligheidsplan, de verschillende actieplannen, actueel 
cijfermateriaal met betrekking tot de politiewerking, etc. 

 Een reorganisatie tot kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de diensten werd uitgevoerd 
waarbij directies werden opgericht en directievergaderingen ingevoerd. De aanbevelingen uit het 
project interne en externe communicatie werden verwezenlijkt zoals de aanpassing van de 
website van de politie, informaticamiddelen, dagelijkse persberichtgevingen, publicaties in 
informatiebladen van de diverse gemeenten, politiekrant, informatie in het politiekantoor via 
multimedia, politieacademies, etc. 

 Andere communicatiemiddelen voor de politieleden zijn korpsgazet, politiekrant, 
multimediaschermen, dienstnota’s, …  

 
Verbeterpunten: 

 Het zonaal veiligheidsplan, moet vaker besproken worden dan enkel tijdens korpsvergadering; De 
leidinggevenden moeten betrokken worden bij de communicatie over het ZVP, zodat er mondeling 
gecommuniceerd wordt naar alle medewerkers over de actieplannen van het ZVP. Op deze manier 
wordt open communicatie gestimuleerd en wordt de knowhow gedecentraliseerd. Een goede 
opvolging door de projectchefs van de respectievelijke prioriteiten is eveneens een must. 

 De beleidsvisie moet dagdagelijks terug te vinden zijn in de werking. De beleidsvisie via drukwerk 
of digitaal verspreiden is niet voldoende. 

 Elk personeelslid kan een exemplaar van het jaarverslag verkrijgen, maar moet er ook degelijk iets 
mee doen. Van alle niveaus binnen het korps wordt verwacht dat ze meewerken aan de realisatie 
van de doelstellingen, maar eveneens input geven. 

 Doorstroming van informatie bottom-up kan nog verbeterd worden. Alle personeelsleden moeten 
de kans krijgen zich uit te drukken, maar moeten ook gestimuleerd worden om dat te doen, er 
moet naar hen geluisterd worden. 

 De opmaak van actieplannen moeten gebeuren in het kader van het ZVP.  
Alle actieplannen dienen daarnaast ook via eenzelfde stramien (één sjabloon, één werkwijze, één 
inhoudstafel, …) opgesteld te worden, om de rode draad te behouden. 

o Toekomstgericht zou digitale input en stuurborden kunnen zorgen voor een automatische 
opvolging. 

 Invoering van wekelijks operationeel overleg. Momenteel wordt er binnen elke dienst op 
regelmatige basis overleg gepleegd, maar op een hoger niveau zou de frequentie mogen 
opgedreven worden (vb.: wekelijks operationeel overleg). Op deze manier zijn alle diensten beter 
op elkaar afgestemd en kunnen hiaten vermeden worden. 
 

4.2.2. Intenties betreffende de interne communicatie  
 

BELANGHEBBENDE  INTENTIES  

Medewerkers  Zonaal veiligheidsplan, beleidsvisie, jaarverslag, 
screensavers, korpsgazetten, politiekranten, 
multimediaschermen, briefings, intranet, …  

 
Het is de bedoeling om het huidige beleid inzake interne communicatie verder te zetten te verbeteren 
en/of te verruimen. Dit zal gebeuren in overleg met onze medewerkers om alzo een breed draagvlak te 
creëren voor het gevoerde communicatiebeleid. 
 

 Een geïntegreerde werking staat voorop. Beleid en acties dienen op elkaar afgestemd te worden. 
Alle diensten en niveaus moeten beseffen dat ze een onderdeel van het geheel zijn. Een efficiënte 
en aanvullende  informatiedoorstroming is een basisvoorwaarde om het geheel in stand te 
houden. 
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o Dienstnota’s voor interventieploegen. Momenteel kunnen de interventieploegen de 
gegevens niet digitaal opvragen in de combi. Om niet in papierwerk te verdrinken zou er 
een beknopt document kunnen gemaakt worden, dat mee de baan op kan, zodoende dat 
informatie snel gevonden kan worden en elke personeelslid correct kan optreden. Naar de 
toekomst toe zouden alle interventieploegen uitgerust kunnen worden met een tablet 
met internet, zodat de informatiedoorstroming nog gemakkelijker en efficiënter kan 
verlopen. 

o Op geregelde tijdstippen communiceren over de resultaten en verwezenlijkingen binnen 
de diverse actieplannen en het ZVP. Tegelijkertijd wordt op deze manier ruimte geboden 
voor bijsturing en nieuwe, toekomstige initiatieven. Dit met het oog op het verhogen van 
de flexibel, de actieplannen mogen geen keurslijf worden.  

 

4.3 Strategische doelstellingen 

De strategische doelstelling en de desbetreffende actieplannen worden verder uitgewerkt in een 

communicatieplan voor de politiezone. 
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Hoofdstuk 6. Actieplannen 
 
 
De actieplannen, verbonden aan de strategische doelstellingen zoals hoger omschreven, worden in 
bijlagen opgenomen. 
 



 Pagina 72 

Bijlagen ZVP 2014-2017 
 

 Lijst van gebruikte afkortingen 
 Beslissingsmatrix 
 Organogram lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  
 Actieplannen verbonden aan de strategische doelstellingen 
 Criminaliteitsmatrix CSD Hasselt 



 Pagina 73 

Lijst van gebruikte afkortingen 

AIK:  Arrondissementeel Informatiekruispunt  
ANG:  Algemene Nationale Gegevensbank 
APO:  Autonoom Politioneel Onderzoek 
BIN:  Buurtinformatienetwerk 
BOC:  Basisoverlegcomité 
BOT:  Beleidsondersteuningsteam 
BMI:  Bestuur Milieu Inspectie 
CAD:  Centrum voor Alcohol- en Andere Drugproblemen 
CARA: Gerichte acties in het kader van overlast ten gevolge van alcoholgebruik 
CAW:  Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
CBS: College van Burgemeester en Schepenen 
CIC:  Communicatie- en Informatiecentrum 
CIK:  Corps d’Intervention - Interventiekorps 
CSD:  Coördinatie- en Steundienst 
CPBW:  Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 
DAR:  Directie Algemene Reserve 
Divo:  Diefstal - Vol 
DirCo:  Directeur-coördinator 
DirJud:  Gerechtelijk directeur 
EFQM:  European Foundation for Quality Management  
FIPA:  Full Integrated Police Action 
FGP:  Federale Gerechtelijke Politie 
FOD:  Federale Overheidsdienst 
FTE:  Fulltime Equivalent 
GAS:  Gemeentelijke Administratieve Sancties 
MO:  mondelinge Opmerking 
ICT: Informatica- en Communicatietechnologie 
ISLP:  Integrated System for Local Police 
KMO:  Kleine en Middelgrote Onderneming  
LIK: Lokaal Informatiekruispunt 
LL:  Lichamelijk letsel 
MTO:  Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
NMBS:  Nationale Maatschappij Belgische Spoorwegen 
NPVB:  Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld  
NVP:  Nationaal Veiligheidsplan 
OPCO:  Operationele Coördinatie 
OCMW:  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
OVAM:  Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij 
PAL: Personeel Administratie Logistiek 
PDCA:  Plan - Do - Check - Act 
PIP:  Politioneel Interventieplan 
RAR:  Rapport Administrative – Administratief Rapport 
RIR:  Rapport d’ Information – Informatierapport 
SLIM:  Safe Limburg 
SMART: Specifiek - Meetbaar - Aantoonbaar - Realisatie – Termijn 
STVV:  Sint-Truidense Voetbalvereniging 
TAFORALIM: Task Force Radicalisering Limburg 
VKO:  Verkeersongeval 
WGP:  Wet op de Geïntegreerde Politie 
ZVP:  Zonaal Veiligheidsplan 
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Beschrijving en evolutie matrix inzake criminaliteit - verkeer en overlast (bron: CSD Hasselt) 
 
Criminaliteit 
 

 Informaticacriminaliteit: 
In 2012 was er in het arrondissement een stijging van bijna 379 %,voor informaticacriminaliteit. In 
de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er een stijging van maar liefst 673%. 

 Diefstal met geweld: 
In 2012 was er in het arrondissement een stijging met 40% voor diefstal met geweld. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was deze stijging veel hoger: nl. 205%. 

 Extrafamiliaal geweld: 
In 2012 was er in het arrondissement een lichte daling -0.6% van het aantal feiten van extra 
familiaal geweld. In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was deze daling iets hoger en 
nam het aantal feiten extra familiaal geweld af met 6.9%. 

 Gauwdiefstallen: 
In 2012 was er in het arrondissement een verdubbeling van het aantal gauwdiefstallen (+101.9%) 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er tevens een stijging, doch minder sterk: + 
36%. 

 Mensensmokkel; schijnhuwelijk en illegale immigratie 
In 2012 was er in het arrondissement een lichte ( +4.7%) stijging van het aantal feiten  van 
mensensmokkel, schijnhuwelijken  en illegale immigratie waar te nemen  
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er voor deze feiten een daling (-21.7%) waar 
te nemen tegenover het gemiddeld aantal feiten gedurende de voorgaande beleidscyclus. 

 Oplichting: 
In 2012 steeg het aantal feiten oplichting ( met of zonder internet) met bijna de helft tegenover de 
vorige beleidscyclus (+47.6%). 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was ongeveer dezelfde stijging waar te nemen 
(+ 45.8%). 

 IFG 
In 2012 daalde het aantal geregistreerde feiten IFG in het arrondissement met 7.9%. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken daalde het aantal geregistreerde feiten IFG ook,  
doch was de daling minder sterk met slechts 1.8% minder feiten. 

 Mensenhandel - economische uitbuiting 
In 2012 was er in het arrondissement een sterke daling van het aantal geregistreerde feiten inzake 
mensenhandel (- 59.5%) 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er ook een daling waar te nemen van het 
aantal feiten inzake mensenhandel : -14.3%. 

 Seksuele uitbuiting 
In 2012 werden er in het arrondissement de helft meer(+ 53.2%) feiten inzake seksuele uitbuiting 
geregistreerd dan gemiddeld in de voorgaande beleidscyclus. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er voor deze feiten zelfs een stijging met 
80% waar te nemen. 

 Inbraak in woning 
In 2012 was er in het arrondissement een stijging met één derde (+ 33.2%) van het aantal 
woninginbraken. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er echter een daling van het aantal 
woninginbraken met 7.6%. 

 Inbraak in bedrijf/handelszaak 
In 2012 waren er in het arrondissement 27.8% meer inbraken in bedrijven en/of handelszaken. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er voor deze feiten in 2012 een stijging van 
17.6% waar te nemen. 

 Diefstal van (brom)fietsen 
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In 2012 was er in het arrondissement een daling met 16.7% waar te nemen in het aantal 
geregistreerde (brom)fietsdiefstallen. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er echter een stijging met 5.3%. 

 Drugs-vraag 
In 2012 werden er in het arrondissement 1.9% minder feiten drug -vraag (bezit en gebruik) 
geregistreerd 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was deze daling in 2012 ten opzichte van de 
vorige beleidscyclus zelf hoger met een daling van 7.9%. 

 Winkeldiefstallen 
In 2012 steeg het aantal winkeldiefstallen in het arrondissement met 5.7%, terwijl het aantal feiten 
in de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken daalde met 8.7%. 

 Werfdiefstallen 
In 2012 was er in het arrondissement een lichte stijging (+ 1.2%) van het aantal werfdiefstallen, 
daar waar in de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het aantal werfdiefstallen met meer 
dan een kwart (+27.7%) toenam. 

 Voertuigzwendel 
In 2012 werd er in het arrondissement 10.6% minder feiten van voertuigzwendel geregistreerd 
dan gemiddeld in de voorgaande beliedscyclus. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er een daling van 7.1% voor wat betreft 
deze feiten. 

 Diefstal aan/uit voertuigen 
In 2012 was er in het arrondissement een stijging van 4.9% van het aantal diefstallen aan/uit 
voertuigen, terwijl er in de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een daling van 28. 
3% werd vastgesteld van het aantal feiten tegenover de voorgaande beleidscyclus. 

 Brandstichting en ontploffing 
In 2012 waren er in het arrondissement 7.3% meer  feiten van brandstichting en ontploffing dan 
gemiddeld in de voorgaande beleidscyclus, terwijl het aantal van deze feiten in de PZ Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken met 39.2% daalde. 

 Drugs aanbod 
In 2012 werd er in het arrondissement 23.3% minder feiten van drugsaanbod (productie, in-en 
uitvoer, verkoop) geregistreerd dan gemiddeld in de voorgaande jaren. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd het aantal geregistreerd feiten 
drugsaanbod bijna met één derde teruggedrongen (-32.1%). 

 Illegaal wapenbezit 
In 2012 was er in het arrondissement een daling met 44.9% van feiten van illegaal 
wapenbezit/wapendracht, terwijl deze daling in de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
opliep tot -66.3%. 

 Fiscale fraude 
In 2012 nam het aantal feiten betreffende fiscale fraude (inkomstenbelasting, btw, witwas) in het 
arrondissement met één vijfde (-20.4%) af. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was de daling van deze feiten tegenover 
voorgaande jaren nog  groter en bedroeg -53%. 

 
Verkeer 
 

 VKO LL 
In 2012 nam het aantal VKO LL in het arrondissement af met 10.6% tegenover het gemiddeld 
aantal VKO LL in de voorgaande beleidscyclus, terwijl het aantal VKO LL in de PZ Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken toenam met 4.5%. 

 
 Weekendongevallen 
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In 2012 nam het aantal weekendongevallen in het arrondissement af met 9.1% tegenover het 
gemiddeld aantal weekendongevallen in de voorgaande beleidscyclus, terwijl het aantal 
weekendongevallen in de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken toenam met 4.5%. 

 
Overlast 
 

 Vernieling en vandalisme 
In 2012 daalde in het arrondissement het aantal feiten van vernieling en vandalisme met 6.3% 
tegenover het gemiddeld aantal feiten in de voorgaande beleidscyclus. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er een daling van 8.8 % voor wat betreft 
deze feiten. 

 Nachtlawaai 
In 2012 nam in het arrondissement het aantal meldingen betreffende nachtlawaai toe met 91.3%,  
terwijl het aantal meldingen in de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken slechts met 7% toe 
nam. 

 Geluidshinder 
In 2012 werd er in het arrondissement meer dan een verdubbeling van het aantal  meldingen 
inzake geluidshinder  vastgesteld (+131%).   
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken steeg het aantal meldingen betreffende 
geluidshinder ook, hetzij slechts met 21% . 

 Sluikstorten 
In 2012 werd er in het arrondissement 55.9% meer  feiten van sluikstorten geregistreerd dan 
gemiddeld in de voorgaande beleidscyclus. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er daarentegen een daling van 7.7% voor 
wat betreft deze feiten. 

 Verbranden van afval 
In 2012 werd er in het arrondissement 79.5% meer feiten van verbranden van afval geregistreerd 
dan gemiddeld in de voorgaande beleidscyclus. 
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er een stijging van 52.6% inzake meldingen 
betreffende het verbranden van afval. 

 Dierenhinder 
In 2012 werd er in het arrondissement een stijging van 32.7% betreffende feiten van dierenhinder, 
terwijl er  in de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een daling geregistreerd werd van 
10.8% tegenover het gemiddeld aantal meldingen hierover in de voorgaande beleidscyclus. 

 Onverantwoord rijgedrag. 
In 2012 was er in het arrondissement een stijging van 23.7% van meldingen betreffende 
onverantwoord rijgedrag.  
In de PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was er een gelijke stijging (21%)% voor wat 
betreft dit type overlast tegenover het gemiddeld aantal meldingen hierover in de voorgaande 
beleidscyclus. 
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Directie Dienst Graad 2013 Financiering 

Korpsleiding  

  Korpschef Hoofdcommissaris van politie 1  

  plaatsvervangend korpschef Commissaris van politie 1  

  Secretariaat Adviseur 1  

    Assistent 1  

Algemene Coördinatie  

  Beleid Adviseur 1  

  Buren- en GAS(bemiddeling) Adviseur 2 Grootstedenbeleid 

  Preventie Adviseur 2 Binnenlandse Zaken 

Operationele Coördinatie  

  Leiding Commissaris van politie 1  

  Openbare orde - planning Hoofdinspecteur van politie 1  

    Assistent 2  

  Verkeer Hoofdinspecteur van politie 1  

    Consulent 1  

  Burgerhulppersoneel (C of D) 2 Stad Sint-Truiden 

 Milieu Consulent 1 Vlaamse Gemeenschap 

  Integrale veiligheid Consulent 1  

Basispolitiezorg  

  Leiding Commissaris van politie 1  

  Verkeersdienst Hoofdinspecteur van politie 1  

    Inspecteur van politie 1  

    Agent van politie 4  

    Assistent 1  

  Wijkwerking Hoofdinspecteur van politie 1  

    Inspecteur van politie 15  

  Permanentie Hoofdinspecteur van politie 1  

    Hoofdinspecteur van politie 8  

  Klachten Inspecteur van politie 3  

  Interventie Inspecteur van politie 45  

  Onthaal/telefoon Assistent 3  

  Slachtofferbejegening Consulent 1  

Gerechtelijke dienst  

  Leiding Commissaris van politie 1  

  Recherche Hoofdinspecteur van politie 2  

    Inspecteur van politie 4  

  Vreemdelingen Hoofdinspecteur van politie 1  

    Inspecteur van politie 2  

  Jeugd en Zeden Hoofdinspecteur van politie 1  

    Inspecteur van politie 2  

Personeel Administratie en Logistiek  

  Leiding Consulent 1  

  Administratie Assistent 2  

  Logistiek Assistent 1  

  Personeel consulent 1  

  LIK - Vatting - APO hoofdinspecteur 1  

    Assistent 3  

  Onderhoudspersoneel Burgerhulppersoneel-niveau D 6  

  ICT ICT-consulent 1  
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Criteriummatrix voor het bepalen van de beleidskeuzen 2014-2017  

Zonale Veiligheidsraad PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 

 

Gespreksbasis 

Voor het ZVP 2013-2016 

 Prioriteiten weerhouden door de leden van 

de ZVR 

  

Domeinen Vorig ZVP  

2009-2012 

Omgevingsanalyse 

Veiligheidsmonitor 

Meldingen 

Criminaliteitscijfers 

Prioriteiten  

NVP 2013-2016 

KC Burgemeesters PdK Dirco Dirjud Actieplan Reguliere werking 

VERKEER           

Onaangepaste snelheid X X Onaangepaste snelheid X X    Vervat in actieplan 

verkeer 

 

Foutief parkeren          regulier 

Zwakke weggebruiker:  

jeugd en verkeer 

  Prioritaire doelgroep = 

zwakke weggebruiker 
X X    Vervat in actieplan 

verkeer 

 

Verkeersongevallen met 

gewonden 
X X Verkeersongevallen X X    Actieplan 

Verkeersongevallen 

lichamelijk letsel 

 

Rijden onder invloed van 

alcohol en drugs  
X  Verkeersonveiligheid: 

rijden onder invloed 

(alcohol/drugs) 

X     Vervat in actieplan 

verkeer 
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Agressief verkeersgedrag          regulier 

Zware verkeersovertredingen: 

roodlichtrijden, onaangepast 

rijgedrag 

X  Verkeersonveiligheid: 

rijgedrag – gsm gebruik 

X X    Vervat in actieplan 

verkeer 

 

Veiligheidsgordel X  Verkeersonveiligheid: 

Veiligheidsgordel en 

gebruik kinderzitjes 

X     Vervat in actieplan 

verkeer 

 

Veilig schoolverkeer         Vervat in actieplan 

jeugdzorg 

 

Verkeersoverlast:  

borden, wegen, infrastructuur 

 X Verkeersonveiligheid: 

veiligheidsrisico's 
      regulier 

   Verkeersonveiligheid: 

zwaar vervoer en 

motorrijders 

X X     regulier  

 

CRIMINALITEIT 

          

Woninginbraken X X Eigendomsdelicten 

(incl. werfdiefstallen)  
X X  X X Actieplan 

woningdiefstallen 

 

Drugdealen / gebruik / handel / 

bezit 
X  Drugproductiehandel 

Import/export  
X X  X X Actieplan heroïnomanen  

Autodiefstallen / diefstallen in 

en uit voertuigen 
         regulier  

Gezinsgeweld X  Intrafamiliaal geweld en 

geweld tegen vrouwen. 
X X X X X Actieplan intrafamiliaal 

geweld 

 

Mensenhandel, huisjesmelkerij 

Schijnhuwelijken 
X  Mensenhandel 

Mensensmokkel 
X X  X X Vervat in actieplan 

vreemdelingen 
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Jeugdcriminaliteit: steaming, 

spijbelen, mobbing cyberpesten 
X  Jongerencriminaliteit 

Geweld in publieke ruimte 

(openbaar vervoer) door 

stadsbendes 

X X X   Actieplan jeugdzorg  

   Financiële, Economische 

criminaliteit. Fraude 

afvalbeheer 

    X   

   Terrorisme    X  Aandachtspunt 

terrorisme 

 

   Informaticacriminaliteit  X   X Preventie  

   Zware milieucriminaliteit        

   Ernstige 

geweldsmisdrijven 
X X   X   

   Illegale 

vuurwapenzwendel 

       

 X  Slachtofferbejegening X     Actieplan IFG  

 

LOKALE FENOMENEN            

Prostitutie (bars en privé) X        Actieplan  prostitutie  

Fietsdiefstallen X        Actieplan 

fietsdiefstallen 

 

Illegaal verblijf en tewerkstelling X        Actieplan 

vreemdelingen 

 

Gauwdiefstallen X        Actieplan 

gauwdiefstallen 
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Buurtoverlast 

Straatcriminaliteit  

Leefbaarheid: sluikstorten, 

zwerfvuil, onverzorgde ruimten, 

hondenpoep 

X  Straatcriminaliteit en 

overlast 

 X    Actieplan buurtoverlast  

 

OPENBARE ORDE / 

POLITIEREGLEMENT 

          

Sluikstorten     X    Vervat in actieplan 

buurtoverlast 

regulier 

Geluidsoverlast          regulier 

Zwerfvuil         Vervat in actieplan 

buurtoverlast 

regulier 

Hondenpoep          regulier 

Loslopende en verwaarloosde 

dieren 

         regulier 

Overeenkomst federale overheid en de politiezones inzake verkeersveiligheid 

Overdreven en onaangepaste snelheid vervat in actieplan verkeer 

Rijden onder invloed van alcohol, drugs of andere stoffen vervat in actieplan verkeer 

Gsm-gebruik in het verkeer vervat in actieplan verkeer 

Veiligheidsgordels en andere beveiligingsmiddelen vervat in actieplan verkeer 

Vrachtvervoer vervat in actieplan verkeer 

Zwakke weggebruikers  vervat in actieplan verkeer 

Ongevallen  vervat in actieplan verkeer 

 


