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OPENBARE ZITTING 

 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

 
Alle aanwezigen gaan akkoord om de volgorde van de agendapunten aan te passen.  De 
agenda ziet er nu als volgt uit: 
 
Openbare zitting: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. Rekening 2012 – kennisgeving goedkeuring 
3. Begroting 2014 – kennisgeving goedkeuring 
4. Kennisgeving van de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 door de 

Minister van Justitie en de Minster van Binnenlandse Zaken 
5. Vernieuwing van de kogelwerende vesten door middel van de raamovereenkomst van 

de Federale Politie 
6. Aankoop van 1 nieuw anoniem voertuig voor de dienst recherche, gebruik makend 

van de raamovereenkomst van de Federale Politie 
7. Aankoop van 2 nieuwe politievoertuigen voor de dienst wijkwerking, gebruik makend 

van de raamovereenkomst van de Federale Politie 
8. Bijkomend punt aangebracht door raadslid E. Vanden Broeck: graveeractie tegen 

autodiefstal 
9. Bijkomend punt aangebracht door raadslid E. Vanden Broeck: opstart Handelaars 

Informatie Kruispunt 
10. Bijkomend punt aangebracht door raadslid E. Vanden Broeck: schooltoezicht blijft 

een noodzaak voor Kapelle-op-den-Bos – voorstel tot wijziging uren onthaal 
Geheime zitting: 

11. Mevrouw Imelda Looverie – pensioenaanvraag 
12. HINP Daniël Vrijdag – pensioenaanvraag 
13. Selectie voor polyvalent inspecteur van politie interventie – selectiecommissie 

mobiliteit 2013-05 – aanduiding geselecteerde kandidaat 
Openbare zitting: 

14. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017: uiteenzetting door korpschef 
15. Presentatie door korpschef: opmaak sectorbarometer 

  

POLITIEZONE K-L-M 

Naamcode 5409 

 

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 3 april 2014 



 
Raadslid C. Moons merkt op dat agendapunt 9 ‘Reactie politieraad namens de 3 
burgemeesters en het commando’ moet verwijderd worden uit het verslag en dit op basis van 
art. 19 van het huishoudelijk reglement. 
Het agendapunt zal verwijderd worden. 
 
Het verslag van de vergadering van 28 november 2013 wordt goedgekeurd met 11 stemmen 
voor en 4 onthoudingen (raadsleden P. Buelens, V. De Klippel, R. Heyvaert en C. Moons). 
 
 
 

02 REKENING 2012 - KENNISGEVING GOEDKEURING 

 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingsrekening 2012, balans en 
resultatenrekening 2012 van de politiezone K-L-M door de provincie Vlaams-Brabant, 
afdeling Federale Overheid, dienst Algemene zaken. 
 
 
 

03 BEGROTING 2014 - KENNISGEVING GOEDKEURING 

 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de 
begroting van de lokale politie van de politiezone K-L-M voor het dienstjaar 2014, zij het met 
de erin vermelde opmerking. 
 
 
 

04 KENNISGEVING VAN DE GOEDKEURING VAN HET ZONAAL 
VEILIGHEIDSPLAN 2014-2017 DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE 
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

 
De Politieraad neemt kennis van de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 
door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. 
 
 
 

05 VERNIEUWING VAN DE KOGELWERENDE VESTEN DOOR MIDDEL VAN 
DE RAAMOVEREENKOMST VAN DE FEDERALE POLITIE 

 
De politieraad keurt de vernieuwing van de kogelwerende vesten d.m.v. de 
raamovereenkomst van de Federale Politie goed met algemeenheid van stemmen. 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 



 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
 
Gelet op de wet d.d. 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Overwegende dat de oudste kogelwerende vesten van 2005 dateren; 
 
Overwegende dat de bescherming van deze kogelwerende vesten slechts voor 10 jaar 
gegarandeerd wordt; 
 
Overwegende dat we deze aankoop kunnen realiseren via de raamovereenkomst van de Federale 
Politie DGS/DSA 2010 R3 360 bij de firma Ambassador Arms; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 -De levering van 27 individuele kogelwerende meswerende vesten zoals beschreven in 
raamovereenkomst DGS/DSA 2010 R3 360 wordt toegewezen aan de firma 
Ambassador Arms, gevestigd Regentiestraat 73 te 9100 Sint-Niklaas, voor de 
totaalprijs van € 14.553,15 (btw inbegrepen). 

 
Artikel 2 -Het bedrag van € 14.553,15 is voorzien in de begroting 2014 onder begrotingsartikel 

330/744-51. 
 
Artikel 3 -Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en aan de 

aanbestedingshouder overgemaakt. 
 
 
 

06 AANKOOP VAN 1 NIEUW ANONIEM VOERTUIG VOOR DE DIENST 
RECHERCHE, GEBRUIK MAKEND VAN DE RAAMOVEREENKOMST VAN 
DE FEDERALE POLITIE 

 
Raadslid P. Buelens vraagt waarom er een prijsverschil is.  De kostprijs is gedaald omdat de 
GPS uit de opties werd gelaten. 
 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van één anoniem voertuig van het merk Volvo 
type V40, gebruik makend van de raamovereenkomst van de Federale Politie en dit met 
algemeenheid van stemmen. 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 



Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
 
Gelet op de wet d.d. 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 

Gelet op de overheidsopdracht DSA 2012 R3 671 van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de dienst recherche nood heeft aan de vervanging van 1 voertuig; 
 
Overwegende dat de het voertuig Volvo V40 positief onthaald werd tijdens de testriten;; 
 
Overwegende dat het voertuig voldoet aan de milieu- en emissie normen gelet op de ecoscore en 
de co2 emissie; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De levering van 1 voertuig Volvo V40, voor de Politiezone KLM wordt obv de 
raamovereenkomst DSA 2012 R3 708 voor de prijs van  € 20.396,21 (BTW 
inbegrepen) toegewezen, aan Volvo Cars s.a., J.F. Kennedylaan 25; 9000 Gent. 

 
Artikel 2 - Het bedrag van € 20.396,21 is voorzien in de begroting 2014 onder artikel 

330/743-52. 
 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en aan de 

aanbestedingshouder overgemaakt. 
 
 
 

07 AANKOOP VAN 2 NIEUWE POLITIEVOERTUIGEN VOOR DE DIENST 
WIJKWERKING, GEBRUIK MAKEND VAN DE RAAMOVEREENKOMST 
VAN DE FEDERALE POLITIE 

 
De politieraad keurt de aankoop van twee nieuwe politievoertuigen voor de dienst 
wijkwerking, gebruik makend van de raamovereenkomst van de Federale Politie goed met 
algemeenheid van stemmen. 
 



 
Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
 
Gelet op de wet d.d. 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 

Gelet op de overheidsopdracht DSA 2012 R3 708 van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de dienst wijkwerking nood heeft aan de vervanging van 2 voertuigen; 
 
Overwegende dat de het vorig jaar aangekocht voertuig positief werd onthaald; 
 
Overwegende dat het voertuig voldoet aan de milieu- en emissie normen gelet op de ecoscore en 
de co2 emissie; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De levering van 2 voertuigen Toyota Yaris Hybride, voor de Politiezone KLM 
wordt obv de raamovereenkomst DSA 2012 R3 658 voor de prijs van  € 41.547,36 
(BTW inbegrepen) toegewezen, aan  Toyota Belgium, Leuvensesteenweg 369; 
1932 Zaventem. 

 
Artikel 2 - Het bedrag van € 41.547,36 is voorzien in de begroting 2014 onder artikel 

330/743-52. 
 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en aan de 

aanbestedingshouder overgemaakt. 
 
 
 

08 BIJKOMEND PUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID E. VANDEN 
BROECK: GRAVEERACTIE TEGEN AUTODIEFSTAL 

 
Raadslid E. Vanden Broeck heeft het woord: 



 

Jaarlijks worden zo’n 12.000 Belgen van hun wagen beroofd en het aantal kent gelukkig een 

dalende trend. Onlangs werd door de stad Mechelen een gratis graveeractie voor auto’s 

georganiseerd. Elke ruit krijgt een code waardoor de auto gemakkelijker te identificeren na 

een ontvreemding.  

 

Doordat op de ruit een markering is aangebracht, is de wagen na diefstal gemakkelijker 

terug te vinden. Enkel het chassisnummer verwijderen of de wagen herspuiten is daardoor 

niet meer voldoende om een wagen moeilijk identificeerbaar te maken. Kortweg, het schrikt 

autodieven af en georganiseerde bendes alleszins af. 

 

Deze actie past in het preventiebeleid van onze gemeenten en kent blijkbaar in onze 

aangrenzende politiezone Mechelen een goede respons en medewerking van de inwoners. 

 

Vragen: 

 

1/ Wat is het standpunt van de zone-chef en het politiecollege over zulke actie? 

 

2/ Kan er een overzicht gegeven worden van het aantal autodiefstallen in onze zone en de 

afloop ervan (al of niet teruggevonden/ramkraak mee gebeurd/uitgebrand)? 

 

De korpschef beantwoordt de vragen. 
 
Vraag 1: 
De korpschef heeft contact gehad met de korpschef van PZ Mechelen.  Daar is het de 
gemeentelijke preventiedienst die samenwerkt met Carglass en het keuringsstation. 
Er worden vragen gesteld rond het nut van het graveren. 
Het is reeds zo dat gespecialiseerde bendes zeer snel autoruiten kunnen vervangen zodat van 
het gegraveerde geen spoor meer te vinden is. 
Er is geen enkel bewijs dat het graveren dieven effectief afschrikt. 
Ook zouden er al klachten zijn van beschadigde autoruiten bij het graveren. 
 
Het politiecollege is principieel niet tegen deze graveeractie, maar zit met een aantal vragen: 
wat is de kostprijs, wie gaat dit betalen, wat is de inzet van de politie? 
 
Vraag 2: 
In 2012 werden 30 voertuigen gestolen, in 2013 waren er 25 gevallen. 
Het is niet altijd geweten hoe een dossier afgesloten wordt: wanneer een voertuig in het 
buitenland teruggevonden wordt, worden wij steeds verwittigd ; wanneer een voertuig in 
België teruggevonden wordt, worden we niet altijd verwittigd… 
De ophelderingsgraad is 12%, wat wil zeggen: 3 feiten. 
 
In 2013 werden volgende cijfers geregistreerd: 
 
Kapelle-op-den-Bos:    1 feit 
Londerzeel:   10 feiten 
Meise:     9 feiten 
 
Hiervan zijn: 
 



Diefstal van auto: 11 
 1 feit is opgehelderd 
 2 voertuigen nog op te sporen 
 8 voertuigen zijn teruggevonden 
Poging diefstal van auto: 5 
 1 feit is opgehelderd 
Diefstal van aanhangwagen: 3 
 alle 3 nog op te sporen 
Poging diefstal van aanhangwagen: 0 
Geschil tussen koper en verkoper: 1 
 
 
 
Vervoegt de zitting : 

Veerle LANGBEEN, Dirk SNAUWAERT - Politieraadsleden 
 

09 BIJKOMEND PUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID E. VANDEN 
BROECK: OPSTART HANDELAARS INFORMATIE KRUISPUNT 

 
Raadslid E. Vanden Broeck heeft het woord: 
 

Via de media vernamen we dat er een Handelaars Informatie Kruispunt werkzaam is vanaf 1 

januari 2014.  

 

Het heeft tot doel een efficiënt communicatiekanaal (waarschuwingssysteem) te zijn tussen 

de lokale handelaars en ondernemingen enerzijds en de lokale politie anderzijds. Op deze 

manier kan men op een snelle en adequate wijze vanuit de politie bepaalde waarschuwingen 

en preventieve tips verspreiden onder handelaars en ondernemingen. 

 

Er werd geopteerd voor een eigen eenvoudig communicatiesysteem met gebruik van SMS-

dienst van Mobile Web. De vraag tot opstart van deze service kwam vanuit de 

middenstandsvereniging Malderen. 

 

Vragen: 

 

1/ Het systeem is nu 3 maand operationeel. Kan er een overzicht bezorgd worden van de 

leden (handelaars) die opgenomen zijn in de sms-databank? Kunnen we spreken van een 

succes of dienen we nog meer actie te ondernemen teneinde de handelaars verder aan te 

sporen zich te registreren en dus mee te werken?  

 

2/ Hoe werden de handelaars over het ganse gebied van de zone aangezocht om mee te 

werken? Info-sessies? 

 
De korpschef beantwoordt de vragen. 
 
Vraag 1: 
Vandaag kunnen we volgende cijfers geven: 
Kapelle-op-den-Bos:   2 inschrijvingen 
Londerzeel:  54 inschrijvingen 
Meise:   10 inschrijvingen 



 
Het is nog te vroeg om te kunnen evalueren, maar handelaars kunnen zich nog steeds 
aanmelden voor deze dienst. 
 
Vraag 2: 
De handelaars werden verwittigd via de gemeentelijke informatiebladen en via de 
middenstandsorganisaties.  Het is duidelijk dat er interesse is.  Het is een gratis systeem, een 
zeer goed initiatief dat nog moet groeien. 
 
Raadslid B. Carleer vraagt of er niet meer promotie kan rond gebeuren. 
Raadslid V. De Knop merkt op dat het aantal inschrijvingen van Meise en Kapelle-op-den-
Bos merkelijk minder zijn. 
De voorzitter repliceert dat Londerzeel over een zeer goed werkende unizo-afdeling beschikt, 
alsook de OGL. 
 
 
 

10 BIJKOMEND PUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID E. VANDEN 
BROECK: SCHOOLTOEZICHT BLIJFT EEN NOODZAAK VOOR KAPELLE-
OP-DEN-BOS - VOORSTEL TOT WIJZIGING UREN ONTHAAL 

 
Raadslid E. Vanden Broeck heeft het woord: 
 

Graag kom ik nog eens terug op mijn tussenkomst van november 2013 naar aanleiding van 

de voorstellen reorganisatie waarin ik hier een duidelijk pleidooi hield om van het 

schooltoezicht een absoute prioriteit te maken in Kapelle-op-den-Bos. 

 

Verschillende argumenten werden hiervoor aangehaald waaronder het feit dat het 

ingeschreven staat bij de opdrachten van de wijkwerking maar veel belangrijker en dus ook 

een cruciaal element is dat wij in Kapelle-op-den-Bos een bijzonder groot aantal leerlingen 

tellen op ons grondgebied in verhouding tot het bevolkingsaantal. (2.519 leerlingen op 9.219 

inwoners) 

 

Door de hoge werkdruk krijgt dit verkeerstoezicht niet voldoende aandacht, dit heb ik reeds 

eerder gesteld. 

 

In onze discussie hieromtrent gaf u aan de onthaalposten  te herbekijken en te evalueren. 

 

Ik stel vast dat de onthaalpost in Kapelle op dinsdag, donderdag en vrijdag geopend is vanaf 

8.00 uur. 

En net dat tijdstip is ideaal om zich als wijkwerker in en rond de schoolomgeving te begeven. 

Het komt ook hun sociale rol als wijkwerker ten goede. 

 

VOORSTEL: 

 

Teneinde het schooltoezicht uit te breiden in onze gemeente en het voor onze wijkwerkers 

mogelijk te maken hiervoor tijd vrij te maken zou ik willen voorstellen om het onthaal te 

openen op die 3 dagen vanaf 9.00 uur en uitdrukkelijk te vragen dat het eerste uur (tussen 8 

en 9) kan gebruikt worden om systematisch schooltoezicht aan onze diverse 

onderwijsinstellingen uit te voeren. 



 
De korpschef antwoordt dat dit voorstel zal bekeken worden na de evaluatie van de 
openingsuren. 
Ook zal burgemeester De Wit samenzitten met de directies van de verschillende scholen 
omdat er grote infrastructuurwerken zullen worden uitgevoerd. 
 
Raadslid C. Moons meldt dat zij een telefoontje ontvangen heeft vanuit het SGI omdat de 
vastenvoettocht zonder politiebegeleiding had moeten gebeuren.  Zij stelt voor om, eventueel, 
vooraf te overleggen.  Ook zou de politie de school kunnen ondersteunen, wanneer er 
samengewerkt wordt met de school is er dan zo minder personeel vanuit de politie nodig. 
De korpschef vervolledigt dat het hier ging om een misverstand omdat de wandelroute niet 
gekend was.  Hij maakt duidelijk dat bij elke vraag voor politiebegeleiding een risicoanalyse 
opgemaakt wordt om zo het aantal in te zetten personeelsleden te kunnen bepalen.  Ook de 
organisatie zelf dient een aantal inspanningen te leveren. 
 
Raadslid P. Buelens stelt duidelijk dat de veiligheid van de kinderen moet primeren. 
 
 
 
GEHEIME ZITTING 

 
 
OPENBARE ZITTING 

 
 
Verlaat de zitting : 

Jozef DE BORGER - Voorzitter 
 

14 ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014-2017: UITEENZETTING DOOR 
KORPSCHEF 

 
De korpschef geeft een uiteenzetting rond het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 aan de hand 
van een powerpointpresentatie. 
 
Raadslid B. Carleer is van mening dat het Zonaal Veiligheidsplan niet democratisch tot stand 
komt.  Er worden keuzes gemaakt zonder dat die besproken worden in de respectievelijke 
gemeenteraden. 
Als voorbeeld geeft hij drugs als prioriteit aan.  Geen enkel objectief, noch subjectief gegeven 
wordt aangehaald om te verklaren waarom deze prioriteit vóór verkeersveiligheid wordt 
geplaatst. 
De korpschef antwoordt dat er een bevraging gebeurd is bij sleutelfiguren. 
Verschillende elementen vormen de basis van dit plan.  De keuze van de prioriteiten gebeurt 
op basis van een matrix. 
Volgens raadslid B. Carleer verhouden de prioriteiten zich niet tot de inzet van manschappen 
en middelen. 
De korpschef haalt het voorbeeld van de prioriteit verkeer aan.  De uitvoering van de 
verschillende verwachtingen wordt in actieplannen gegoten. 
 
Raadslid F. De Keersmaecker vraagt of de visie – missie – waarden gemeten kunnen worden. 



De korpschef meldt dat hiervoor geen indicatoren zijn die dit kunnen meten, enkel klachten 
zijn meetbaar.  Tijdens de evaluatiegesprekken met de personeelsleden, die tweejaarlijks 
worden gepland, worden deze geëvalueerd. 
Tevens vraagt Raadslid F. De Keersmaecker wat er nu gebeurt met het preventiewerk rond 
drugs, drank, tabak, … 
Deze onderwerpen worden verwerkt in de verschillende actieplannen, zo laat de korpschef 
weten. 
Raadslid B. Carleer geeft aan dat het mogelijk is om een intergemeentelijke drugs- en 
alcoholpreventieambtenaar aan te werven met behulp van provinciale subsidies. 
Raadslid. C. Moons verduidelijkt dat niet alles door de subsidies kan bekostigd worden.  
Raadslid F. De Keersmaecker vult aan dat het misschien mogelijk is om het te dragen door de 
drie gemeentebesturen. 
 
Raadslid B. Carleer had graag meer info ontvangen rond politiesamenwerking en –associatie.  
De korpschef antwoordt dat het terrein afgetast wordt. 
 
 
 

15 PRESENTATIE DOOR KORPSCHEF: OPMAAK SECTORBAROMETER 

 
De korpschef geeft een uiteenzetting aan de hand van een powerpointpresentatie. 
 
Raadslid V. De Knop vraagt of iedere wijkwerker hieraan gaat meewerken.  De korpschef 
affirmeert.  Zij had ook graag geweten binnen welke termijn dit wordt opgesteld.  Gezien dit 
kadert in de reorganisatie van de politiezone, zal eerst gezorgd moeten worden voor stabiliteit.  
Daarna kan een stappenplan uitgewerkt worden met de betrokkenen. 
 
Raadslid S. De Ridder wenst een wijkwerker die aanspreekbaar is.  De korpschef stemt 
hiermee in. 
 
Raadslid P. Buelens vindt de betrokkenheid goed, maar vindt het spijtig dat de politieraad zo 
weinig inspraak heeft.  Dit lijkt een nutteloos en duur instrument. 
 
Raadslid E. Vanden Broeck geeft aan dat de wijkwerker een centrale rol speelt.  Zo kan er 
bijvoorbeeld, contact gelegd worden met de burgers via schooltoezicht, …  Zij merkt tevens 
op dat Westrode en Nieuwenrode samengevoegd worden tot één sector.  Zij vreest dat dit zal 
leiden tot problemen met communicatie en informatie-uitwisseling. 
De korpschef ziet niet in waarom een gemeentegrens hier een probleem zou zijn, gezien we 
reeds werken in een meergemeentezone. 
 
Raadslid C. Moons vindt de sectorbarometer een interessant instrument, maar zij vindt ook 
dat het deel moet uitmaken van het Zonaal Veiligheidsplan. 
De korpschef deelt deze mening. 
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