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Voorwoord Burgemeester

Voorwoord

Excellente politiezorg doet criminaliteitscijfers verder 
dalen
De Politiezone Gent lanceerde in 2014 het project ‘Blauw vakmanschap’: 
elke Gentse flik moet vertrouwen krijgen én uitstralen, verantwoordelijk-
heid krijgen én opnemen, met als enige doel iedereen in Gent, in alle 
omstandigheden, excellente politiezorg te bieden. Een bijzonder ambiti-
eus project maar vooral een nobel streven waar we allemaal samen hard 
aan werken.
 
Een mooi voorbeeld is alvast het feit dat ook de Politiezone Gent de 
‘Regenboogverklaring’ mee heeft ondertekend. Die verklaring is de basis 
van de geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en trans-
genders in de stad. Ze werd ondertekend door de Stad Gent en diverse 
partnerorganisaties – en dus ook door de Politiezone Gent. Want het 
spreekt voor zich dat letterlijk iedereen, zonder onderscheid, recht heeft 
op excellente politiezorg.
 
De basis van al het politiewerk is het Zonaal Veiligheidsplan. In dat plan 
staan alle prioriteiten op basis van een grondige analyse van de werking 
en het beschikbare cijfermateriaal. Het huidige veiligheidsplan loopt van 
januari 2014 tot december 2017.
 
Dat ons werk wel degelijk prima resultaat oplevert bewijzen – alweer – 
de jaarlijkse criminaliteitscijfers. De criminaliteit in Gent is in 2014 ver-
der gedaald. Het aantal diefstallen daalde, de voertuigcriminaliteit nam 
af, net zoals het aantal bedrogmisdrijven en brandstichtingen en zeden- 
en agressiedelicten. Natuurlijk blijft er werk aan de winkel. De (persoon-
lijke) drugdelicten namen toe. Sluikstorten is een groeiend probleem. Er 
waren meer verkeersongevallen met lichamelijk letsel en meer pogingen 
tot woninginbraak. We weten wat te doen – en zullen dat doen zonder 
versagen.
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Ook communicatie is uiteraard bijzonder belangrijk bij en over politie-
werk. Naast het schitterende eigen communicatie-werk is mij van vorig 
jaar vooral de kracht van televisie bijgebleven. ‘Iedereen beroemd’ ging 
’s nachts op stap met onze Interventiedienst en in een bijzonder boei-
ende reeks toonde Vier het harde werk van onze Lokale Recherche in al 
zijn facetten. Dat werk is vaak niet zichtbaar voor de gewone man - met 
opzet uiteraard: het moet in alle discretie worden uitgevoerd. ‘Onbekend 
is onbemind’ betekende in dit geval vaak: ‘Wat doet de Politie eigenlijk 
tegen al die problemen?!’ Tot nu. Nu weten heel veel mensen ineens wat 
onze mensen doen. Dat is een zegen voor het begrip voor de (strategi-
sche) aanpak van criminaliteit.
 
In dit ‘Jaarverslag 2014’ vindt u zoals gewoonlijk een terugblik op al-
les wat de Gentse Politie het afgelopen jaar heeft gedaan – van beleid 
& strategie, over operationele werking, tot feedback over de politiewer-
king in het algemeen. Het is – ik val in herhaling, maar zo gaat dat in 
voorwoorden bij jaarverslagen - bijzonder leerrijke lectuur en een nuttig 
naslagwerk. Met dank aan allen die er hun steentje toe hebben bijgedra-
gen.
 
Tot slot: als dit jaarverslag u goesting geeft om bij de Politiezone Gent 
te werken, google ‘De Gentse flikken zoeken u’ en laat het ons vooral 
weten. Wie weet is excellente politiezorg ook écht iets voor u!
 
(Noot: op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is er al een hele tijd 
van alles te doen om de verhoogde terreurdreiging en de impact daar-
van op de werking van de Politiezone Gent. Die impact ‘belangrijk’ noe-
men is een understatement. Maar dat is voer voor mijn voorwoord bij 
het volgende jaarverslag.)

Daniël Termont
Burgemeester stad Gent
17 maart 2015
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Een nabije politie - het DNA van uw Gentse politie
De stadsmonitor van 2014 toont het grote vertrouwen van de Gentse 
bevolking in haar politie.

De Gentse politie wil Gentenaars beschermen en helpen, door altijd 
aandachtig en nabij te zijn, door criminelen snel en goed te vatten, door 
extra aandacht voor slachtoffers en door ook tijd en energie te besteden 
aan de aanpak van overlast en verkeersonveiligheid.

Een dergelijke enorme uitdaging lukt alleen dankzij medewerkers met 
het hart op de juiste plaats die geloven in wat ze doen. Daarom hebben 
we in 2014 ook meer dan ooit als leiding getoond aan onze medewer-
kers wat de gewenste cultuur en identiteit zijn. Daarbij moeten leiding-
gevenden hun vertrouwen geven aan de medewerkers en hen de kans 
geven om verantwoordelijkheid op te nemen. En deze visie op de ge-
wenste cultuur binnen het korps lukt, elke dag een beetje meer.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat werken bij de PZ Gent de wens is 
van vele medewerkers en aspiranten.

Het korps begrijpt dat vertrouwen in haar medewerkers en (onder)steu-
nen van een cultuur van samenwerking en transparantie de strategie is 
om ook extern haar missie te bereiken.

Natuurlijk was niet alles perfect in 2014. Zowel intern als extern waren 
er incidenten die onze plannen en wensen verstoord hebben, maar de 
leidende toon is duidelijk en positief. 

De Gentse bevolking kan rekenen op een politie met daadkracht en met 
het hart op de juiste plaats. De Gentse politiemedewerkers kunnen op 
hun beurt rekenen op leidinggevenden die hen helpen om hun talenten 
te ontwikkelen en aan te wenden. Zij hebben tevens aandacht voor  de 
best mogelijke balans tussen werk en privé. 

Voorwoord Korpschef
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De leidende toon van 2014 wordt in 2015 onverkort verder gezet, in-
gebed en versterkt. Het Zonaal Veiligheidsplan is daarbij onze leidraad. 
Daarin werden niet alleen actieplannen uitgewerkt, er is ook en vooral 
een goede dialoog tussen de piloten van de actieplannen en de korps-
leiding. We doen al het mogelijke om prioriteiten zoals woninginbraken, 
fietsdiefstallen, verkeersongevallen, enzovoort aan te pakken.

Filip Rasschaert
Korpschef Politiezone Gent
19 maart 2015
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Drie minderjarigen gevat voor 
reeks diefstallen met geweld

januari

In december 2013 werden een reeks diefstallen met geweld gepleegd 
in de omgeving van de Overpoortstraat, het Citadelpark en de Zuid in 
Gent. Omdat de feiten gepleegd werden door jongeren, kwam het on-
derzoek in handen van het Team Jeugdcriminaliteit van de Lokale Re-
cherchedienst. 

Op basis van de persoonsbeschrijvingen die de slachtoffers gaven, kwa-
men de rechercheurs uit bij twee mogelijke verdachten. 

Wanneer op nieuwjaarsavond opnieuw een diefstal met geweld gepleegd 
werd, herkende het slachtoffer één van de verdachten in het fotoboek 
dat hem werd voorgelegd. De geïdentificeerde verdachte was een jonge-
man van 17 jaar. Tijdens zijn verhoor bekende hij zeven feiten en wees 
ook twee kompanen aan: een 17-jarige en 16-jarige jongen.

Op 8 januari 2014 vatte de politie de 16-jarige kompaan. Hij bekende 
negentien diefstallen met geweld in de omgeving van het Citadelpark. 
Hij bekende ook een overval op een apotheek op 27 december 2013.
De laatste verdachte werd op 14 januari 2014 gevat. Hij bekende even-
eens een aantal feiten.

De drie minderjarigen werden door het parket voorgeleid voor de jeugd-
rechter die besliste hen te laten overbrengen naar de jeugdinstelling van 
Everberg.
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Flikken in spe op bezoek

Jongeren zijn de toekomst! De Gentse flikken onderhouden nauwe 
contacten met scholen in de regio. Regelmatig komen kleuter- en la-
gere scholen op bezoek. Ze krijgen dan een rondleiding in het Algemeen 
Politiecentrum Gent op de Antonius Triestlaan. Tijdens de rondleiding 
krijgen de kleine bezoekers uitleg over de verschillende taken van de 
politie. Ze zien er een Draak (lid van het Team Fietsen, die met een spe-
ciale fiets toezicht houdt in het voetgangersgebied), leren hoe vingeraf-
drukken genomen en geanalyseerd worden, krijgen een (lege) cel van 
het Stedelijk Bewaarhuis te zien,…

En natuurlijk komen er soms ook leerlingen over de vloer die al dicht bij 
een politiecarrière staan. Op maandag 20 en dinsdag 21 januari 2014 
kwam een groep studenten van het zevende jaar Integrale Veiligheid 
van het Koninklijk Lyceum in ons korps op bezoek. De 115 scholieren 
hebben allemaal de intentie om na dit zevende jaar een job in de veilig-
heidssector op te nemen. Dat kan een functie bij de brandweer of een 
bewakingsfirma zijn, sommigen onder hen zullen politieman of –vrouw 
worden. 

Na een warm onthaal kregen de studenten een korte inleiding door 
korpschef Filip Rasschaert. Daarna werd de werking van de Lokale 
Recherchedienst toegelicht en kregen de jongeren meer uitleg van de 
Personeelsdienst. Het ‘plenaire’ gedeelte werd afgesloten met een uit-
eenzetting van de Wapenmeester.  

Een rondleiding in het APG kon natuurlijk niet ontbreken op het pro-
gramma. ‘Onderweg’ passeerden ze langs het Team Fietsen, de Mobiele 
Eenheid, het Bureau Gerechtelijke Administratie en Kwaliteitszorg en het 
Hondenteam voor een woordje uitleg en demonstraties. 

De jongeren hadden heel veel vragen en waren erg geïnteresseerd. Een 
aantal onder hen komen we in de toekomst zeker nog tegen als collega’s 
van ons korps.
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De praatplaat

Met het oog op hun aandeel in de schoolbezoeken ontwikkelde de 
afdeling GAK (Gerechtelijke Administratie en Kwaliteitscontrole), in 
samenwerking met het Bureau Jeugd en de Dienst Communicatie, 
praatplaten over de gerechtelijke triptiek. Wanneer iemand gearres-
teerd wordt, worden diens vingerafdrukken en foto genomen en wordt 
er een persoonsbeschrijving opgesteld. Deze drie elementen vormen 
samen de zogenaamde ‘triptiek van de gerechtelijke identificatie’. In de 
toekomst zullen ook voor andere onderdelen van de schoolbezoeken 
dergelijke praatplaten worden voorzien.
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Op dinsdagmiddag 14 januari 2014 werd een jonge vrouw het slachtof-
fer van een verkrachting in het Citadelpark te Gent. De politie zette on-
middellijk alle middelen in om de dader op te sporen. Dankzij bijzonder 
snel en efficiënt optreden werd een verdachte zeer kort na de feiten in 
de buurt van de Keizer Karelstraat opgepakt.
 
De verdachte, een 20-jarige man uit Gent, werd voor deze feiten die-
zelfde dag nog voorgeleid voor de onderzoeksrechter én aangehouden. 
Op de plaats van de feiten werd meteen een grondig sporenonderzoek 
gevoerd.
 
Onderzoek
Verder onderzoek, waaronder DNA-onderzoek, linkte de verdachte aan 
een dossier van twee eerdere verkrachtingen, eveneens in het Citadel-
park, in de loop van september 2013. In dit dossier werden heel veel 
onderzoeksdaden verricht door verschillende diensten van Politie Gent.
De verdachte werd voor de feiten van september 2013 voorgeleid voor 
de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden. 

Verkrachter Citadelpark gevat 
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‘Iedereen beroemd’ op stap met 
onze Interventiedienst

In de aflevering van ‘Iedereen beroemd’ van donderdag 16 januari op 
Eén ging een reporter in de rubriek ‘De Nachtwacht’ op pad met onze 
Interventiedienst tijdens hun nachtshift. 

De twee collega’s vertelden over hun nachtelijke ervaringen op het ter-
rein en het vertrouwen dat ze in elkaar (moeten) hebben.

Ze namen de reporter mee tijdens een patrouille en toen ze bijstand 
verleenden aan een andere ploeg voor de controle van een voertuig.
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De Gentse ‘Regenboogverklaring’

België is een vooruitstrevend land op het gebied van gelijke kansen. 
Maar: gelijke rechten ‘op papier’ garanderen (jammer genoeg) nog niet 
dat mensen in het dagelijkse leven altijd gelijk behandeld worden. Nog 
te vaak worden holebi’s en transgenders gediscrimineerd en krijgen ze 
te maken met vooroordelen. Op lokaal vlak zijn er echter veel mogelijk-
heden om werk te maken van de gelijkwaardigheid van mensen, zeker 
ook wat (meer) respect voor holebi’s en transgenders betreft.

Op 17 januari 2014 ondertekenden de Stad Gent en enkele partnerorga-
nisaties de ‘Regenboogverklaring’. Die verklaring vormt de basis van de 
geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in 
de stad. Ze omvat zes punten en een waaier aan acties. Ook het Gentse 
politiekorps, vertegenwoordigd door korpschef Filip Rasschaert, onderte-
kende de Regenboogverklaring.

De Regenboogverklaring bevat zes punten die allemaal bijdragen aan 
respect voor holebi’s en transgenders in Gent:
1. We maken de Gentenaar bewuster en informeren hen.
2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten.
3. We ondersteunen en versterken holebi’s en transgenders in onze stad.
4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze stad.
5. We hebben aandacht voor holebi’s en transgenders in ons aanbod en 
in onze beeldvorming.
6. We hebben elkaar nodig. We doen dit samen. Voor Gent, met Gent en 
in Gent!

De focus ligt op de partners en hun samenwerking, op de holebi-ge-
meenschap zelf en op de betrokkenheid van de Gentenaars. De verkla-
ring bevat veel meer dan alleen een principiële aanpak van geweld: bij 
de zes punten hoort een waaier aan acties die in de loop van de volgen-
de jaren worden uitgevoerd en uitgebreid. De verklaring is bovendien 
niet gericht op één groep of sector: er zijn op vele vlakken uitdagingen 
die iedereen samen moet aangaan. 

Samen lokaal 
werken aan 

gelijkwaardig-
heid
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Op verplaatsing voor actie traag 
vervoer

februari

De West-Vlaamse gouverneur richtte in 2012 een provinciale politionele 
werkgroep op om een handhavingsplan voor controle van ‘traag vervoer’ 
op te stellen. 

Deze werkgroep organiseert regelmatig controles op voertuigen van 
traag vervoer in al haar facetten: verkeersveiligheid, oneerlijke con-
currentie, fraude, loonwerkers, enzovoort. Onze Verkeersdienst neemt 
regelmatig deel aan deze controles. Zo ook op 4 februari 2014 in de 
Politiezone Tielt.

Er namen zeven politiezones deel aan deze grootschalige actie. De dis-
positieven stonden opgesteld in Beernem, Pittem, Lichtervelde en Ar-
dooie. 

De actie richtte zich vooral op het oneigenlijk gebruik van landbouw-
voertuigen, bijvoorbeeld bij het vervoer van goederen voor rekening van 
derden en bij bouwwerken. 

Er werden enkele tientallen landbouwvoertuigen gecontroleerd waarbij 
een waaier aan inbreuken werd vastgesteld.
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Tijdens een alcoholcontrole op zaterdag 8 februari 2014 ter hoogte van 
het Paul de Smet de Naeyerplein kregen de flikken van het Commissa-
riaat Nieuw Gent steun uit een onverwachte hoek. Drie meisjes uit de 
buurt kwamen de controleurs spontaan een hart onder de riem steken. 
Zij vonden het ‘super’ en ‘de max’ dat op die locatie een alcoholcon-
trole plaatsvond. Als waardering voor hun lieve support kregen de drie 
meiden een BOB-sleutel cadeau, uiteraard nadat ze eerst een negatieve 
ademtest hadden afgelegd. Zo zie je maar – de jeugd van tegenwoordig 
valt best mee. 

Tijdens deze alcoholcontrole werden 75 bestuurders aan een ademtest 
onderworpen. Slechts één chauffeur had te diep in het glas gekeken – 
maar dan wel zo diep dat zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd 
ingetrokken. 

De jeugd van tegenwoordig
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Safer Internet Day ontstond in 2002, op initiatief van de Europese Com-
missie. Ondertussen vieren meer dan 90 landen deze dag, telkens de 
tweede dinsdag van februari, om samen een veiliger internet te creëren. 
De wereldwijde bewustmakingscampagne vestigt de aandacht op een 
goed gebruik van het internet door jong en oud en moedigt een verant-
woord gebruik aan.

Ook de Gentse politie droeg haar steentje bij aan de editie van 2014. In 
Kinepolis Gent werd het evenement Cyberflikken van het jaar ervoor nog 
eens overgedaan. 500 leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middel-
baar kwamen naar de film ‘Disconnect’ kijken. Na de film zaten enkele 
jeugdinspecteurs klaar om vragen van leerlingen en leerkrachten over 
veilig internetgebruik te beantwoorden.

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde op Safer Internet Day een 
studievoormiddag ‘Veilig op internet en sociale media’ voor leerkrachten 
van het secundair onderwijs en de derde graad basisonderwijs. Een paar 
van onze jeugdinspecteurs brachten een praktijkgerichte, interactieve 
sessie ‘Cyberpesten, wat nu?’. De aanwezige leerkrachten trokken met 
een pak praktische informatie terug naar de klas.

Happy Safer Internet Day! 
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Politie Gent komt op tegen kanker

februari

Sinds vijf jaar nemen leden van ons korps deel aan verschillende acties 
van Kom Op Tegen Kanker. Zo waren er ook in 2014 teams die deelna-
men aan de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Ze zamelden 
het startgeld in door een cavaverkoop en een koers op rollen. 

Deze koers vond plaats op 15 februari in het Koninklijk Atheneum Mari-
akerke. Er namen 88 fietsers deel en het evenement klokte af op 3.300 
euro voor het goede doel. In maart werd een sessie Partyrobics georga-
niseerd om de laatste centjes binnen te halen.

Van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni 2014 vond dan de 
1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker plaats. Ons korps was van de 
partij met maar liefst drie teams en in totaal acht fietsers.

Samen met duizenden zielsgenoten trappen tegen kanker. En dat vier 
dagen lang! Dat is de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. De to-
tale afstand werd onderverdeeld in acht etappes van 125 kilometer, met 
twee etappes per dag. Telkens reed één lid van het team een etappe. 

Aangezien onze zone met drie teams deelnam, hebben onze acht fiet-
sers samen maar liefst 3.000 kilometer afgelegd. Een fantastische pres-
tatie waar ons korps dan ook heel trots op is!
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Dag van het Slachtoffer was 
SOEPER!

Op 22 februari 1993 ondertekenden de leden van het ‘European Forum 
for Victim Services’ de ‘Verklaring van de Rechten van het Slachtoffer’. 
Sindsdien is er elk jaar op 22 februari de symbolische ‘Europese Dag van 
het Slachtoffer’.

De zeven fundamentele rechten van het slachtoffer zijn:

• recht op respect en erkenning;
• recht op het krijgen van informatie;
•  recht op het geven van informatie;
•  recht op juridische bijstand;
•  recht op herstel;
•  recht op bescherming en privacy;
•  recht op hulp.

Naar aanleiding en op basis van de omzendbrief van toenmalig Vice-
Eerste Minister Milquet (november 2013) stelde de Gentse politie een 
engagementsverklaring naar slachtoffers van seksueel en ander geweld 
op.  

Elk personeelslid ontving ook een blocnote met deze engagementen.
Naar aanleiding van de Dag van het Slachtoffer bedankte onze Dienst 
Maatschappelijke Zorg in eigen naam en in naam van alle slachtoffers 
het voltallige korps voor de inzet en de efficiënte ondersteuning van de 
slachtoffers. Elke dag opnieuw, door weer en wind. Daarom boden zij 
aan al het personeel een kop lekkere tomatensoep met balletjes aan. 

Er werden heel wat liters soep onder een gezellige babbel weg geslurpt.
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Op woensdag 26 februari 2014 sprong een verwarde man in de Cou-
pure. Twee buurtinspecteurs van Gent Centrum begaven zich ter plaatse 
om de man te redden. 

Aan de Coupure hangen her en der reddingsboeien om eventuele dren-
kelingen snel te kunnen helpen. Maar op die bewuste plaats bleek de 
reddingsboei verdwenen! Eén van de inspecteurs is dan in het water 
gesprongen om de drenkeling op het droge te helpen. 

Blijkbaar worden reddingsboeien (net als verkeersborden) vaak door 
studenten gestolen om als trofee aan de muur van hun kot te hangen. 
Ludiek is het wel, maar het zorgt voor gevaarlijke situaties … ook voor 
politiemensen in de uitoefening van hun job. Daarom lanceerden we ook 
een oproep (op onze website, in de media en via de Gentse hogescho-
len en universiteit) aan studenten om de reddingsboeien veilig te laten 
hangen.

De helden van Gent Centrum
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Extra controles op Verkeersveilige 
Dag

Op 27 februari 1996 botsten op de E17 ter hoogte van Nazareth meer 
dan 200 wagens in een grote kettingbotsing. Er vielen tien doden en 56 
gewonden. Elk jaar wordt dit ongeval in de provincies Oost- en West-
Vlaanderen herdacht met een Verkeersveilige Dag. Op die dag voeren 
verschillende politiezones extra controles uit. 

De Gentse politie controleerde extra op snelheid. De controledispositie-
ven stonden opgesteld op de Kennedylaan, Industrieweg en Drongen-
sesteenweg. Van de 9.529 gecontroleerde voertuigen reden er 1.327 
(13,9%) te snel. 

Een snelheidsduivel op de Industrieweg spande de kroon: hij werd 
geflitst aan 161 km/u, terwijl de maximumsnelheid daar 90 km/u be-
draagt.
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Opleiding ‘diversiteit’: Politie Gent 
durft anders denken

februari

De Gentse politie startte eind februari 2014 met een vernieuwde interne 
tweedaagse opleiding rond diversiteit. Met de opleiding willen we verder 
kijken dan onze neus lang is en bepaalde denkpatronen doorbreken.

Tijdens de nieuwe tweedaagse opleiding komen een aantal gevoelige 
thema’s zoals etnisch culturele minderheden, diversiteit, haatmisdrijven, 
seksuele geaardheid en mensenhandel aan bod. Het is vooral de bedoe-
ling om praktisch aan de slag te gaan.

De medewerkers van het Bureau Integratiezorg (Dienst Maatschappe-
lijke Zorg) namen het initiatief tot deze bijzondere opleiding. Zij stelden 
ook het programma samen en zochten naar inspirerende gastsprekers 
en geschikte locaties. 

Deze tweedaagse opleiding wordt elke maand georganiseerd, telkens 
op verschillende locaties. De eerste sessie vond bijvoorbeeld plaats in 
de repetitiezolder van de NTGent Schouwburg en Casa Rosa, een open 
huis voor holebi’s en transgenders in het hartje van Gent. De cursisten 
bezochten ook de moskee in de Kazemattenstraat.

Ook de deelnemersgroep is bij elke opleidingssessie divers samenge-
steld. Zowel burgerpersoneel als geüniformeerden, jong en iets minder 
jong, mannen en vrouwen, van diverse diensten, van verschillende ni-
veaus en graden, met uiteenlopende functies nemen deel aan de oplei-
ding.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk (over een periode van vier jaar) 
iedereen van ons korps deze verplichte opleiding volgt. Korpschef Filip 
Rasschaert was er alvast als de kippen bij – hij was één van de cursisten 
van de allereerste sessie. 
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Van 15 tot 30 maart 2014 vond de jaarlijkse Jeugdboekenweek plaats. 
Dat is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Tijdens de 
Jeugdboekenweek zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en cultu-
rele centra veertien dagen lang de mooiste boeken in de kijker. Dit jaar 
stonden alle activiteiten in het teken van het centrale thema ‘gevaar’.
In het kader van het slotfeest werden op zaterdag 30 maart 2014 allerlei 
workshops georganiseerd. Eén van de workshops stond in het teken van 
politie.

Jeugdboekenweek
Ook in de Gentse bibliotheken draaide alles rond gevaar. Alle veertien 
filialen van de Gentse bibliotheek werden twee weken lang omgetoverd 
tot een gevarenzone, met overal gevarenlinten en -borden. Je kon, 
samen met je familie of vrienden, overal een ontdekkingstocht maken 
langs de spannendste verhalen.

Feest in Bib Zuid
De hoofdbibliotheek vormde het decor van het slotfeest op zaterdag 29 
maart 2014. Ook dan stonden er stevige porties spanning op het menu. 
In de namiddag stonden er allerlei ‘gevaarlijke’ workshops op de agen-
da, met de Gentse jeugdbrandweer en politie die kinderen vanaf 8 jaar 
de kneepjes van het vak leren. De politieworkshop, gericht op kinderen 
van 9 tot 12 jaar, werd met het nodige enthousiasme verzorgd door 
het Bureau Jeugd van de Gentse politie en een jeugdinspecteur van het 
Commissariaat Gent Centrum. 

De kinderen gingen als echte flikken op zoek gaan naar een inbreker in 
de Gentse bib. Het enthousiasme van de deelnemende kinderen werkte 
aanstekelijk - ouders en omstaanders supporterden mee voor de kleine 
inspecteurs. De kinderen konden de boef uiteindelijk arresteren en kre-
gen daarbij onverwachte bijstand van een collega van de Draken (het 
fietsteam van de Gentse politie). Als ware politiehelden werden de mini-
flikken beloond met een diploma.

Gevaarlijk feest in Bib Zuid
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Op studiebezoek in Nederland

Omgaan met jongeren en jeugdcriminaliteit aanpakken is niet altijd even 
makkelijk. In Nederland werd een praktische methode ontwikkeld voor 
de aanpak van jeugdgroepen. De consulenten van het Bureau Jeugd gin-
gen op 17 en 18 maart 2014 naar Nederland om uit eerste hand te leren 
over de zogenaamde ‘straatcontactmethode’. Gastheren Winny van der 
Wal en Patrick Smelt, beiden werkzaam bij de Nederlandse politie, geven 
ook trainingen rond straatcultuur en de omgang met jongerengroepen. 
Ze verdienden hun sporen met diverse projecten in verschillende Neder-
landse politiezones waar men een antwoord zocht op de problemen die 
jeugdgroepen kunnen veroorzaken. Het studiebezoek was een uitermate 
boeiende ervaring voor onze jeugdinspecteurs en het gaf hen opnieuw 
een ‘boost aan goesting’ om met en voor de Gentse jongeren te werken.

Nederlandse 
politie maakt 
onze collega’s 

wegwijs in 
straatcontact-

methode
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Op 3 maart 2014 deed een politieman van het Team Ongevallen (Ver-
keersdienst) vaststellingen van een aanrijding met stoffelijke schade 
en vlucht in de Sint-Markoenstraat. Hij kon zich alleen baseren op een 
buitenlandse nummerplaat waarvan de nationaliteit niet gekend was. Hij 
bleef niet bij de pakken zitten en kwam uiteindelijk via vaktijdschriften 
uit de transportsector en het internet te weten dat de nummerplaat toe-
behoorde aan een Iers voertuig. Het AIK (Arrondissementeel Informatie-
Kruispunt) kon de gegevens van de eigenaar overmaken. 

Op 18 april 2014 trof een collega van het Team Motor/Fiets (Verkeers-
dienst) hetzelfde voertuig aan, op een parkeerplaats voor mindervaliden 
in de Jodenstraat. Zonder geldige parkeerkaart, dus de politieman gaf 
opdracht het voertuig te takelen. Hij zag ook dat het voertuig betrokken 
was bij het eerdere ongeval met vlucht. Pittig detail: de bestuurder en 
zijn vriendin werden op heterdaad betrapt op diefstal. Bij de takelfirma 
onderzochten twee leden van het Team Ongevallen het voertuig en kon-
den het zo linken aan het verkeersongeval van begin maart.

Samenwerking leidt tot mooie 
resultaten
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Samen voor een veilige en 
toffe studentenstad

Begin 2014 doken in diverse media berichten en zelfs filmpjes op van 
gauwdiefstallen en diefstallen met geweld in Gent, waarvan ook stu-
denten het slachtoffer werden. Zij voelden zich hierdoor plots een stuk 
minder veilig. 

De veiligheid van studenten is en blijft een prioriteit van de Gentse poli-
tie. Daarom was er nauw en regelmatig overleg met studentenverenigin-
gen, de studentenambtenaar en studentenpreventiecoach om enerzijds 
deze criminaliteit aan te pakken door middel van specifieke acties en 
anderzijds studenten preventietips aan te reiken. Zo kan een goede per-
soonsbeschrijving van een dader de politie een heel eind op weg helpen. 
Wie zich bedreigd voelt of slachtoffer is geworden van geweld of een 
gauwdiefstal doet best altijd aangifte.

Daarnaast zijn de Gentse flikken sterk aanwezig in de uitgaansbuurt 
rond de Overpoortstraat, zowel in burger als in uniform. De politie houdt 
er regelmatig controleacties tegen gauwdiefstallen en diefstal met ge-
weld. Verschillende diensten nemen deel aan deze acties: Lokale Re-
cherchedienst, Wijkdienst, Overlastteam en Interventiedienst.
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Enkele resultaten van de acties in de Overpoortbuurt
 
Aan de actie van donderdagnacht 3 april 2014 namen 47 politiemensen 
deel. Zij schreven 69 pv’s en GAS-boetes uit.

•  Zeven personen kregen een pv voor verdachte handelingen. Zij 
werden bestuurlijk weerhouden tot de volgende ochtend.

•  Eén persoon werd aangetroffen met inbraakmateriaal op zak.
•  Eén persoon werd op heterdaad betrapt tijdens een poging tot 

fietsdiefstal.
•  Er werden acht illegalen aangetroffen. Zij mochten beschikken na 

het bevel het grondgebied te verlaten.
•  42 personen werden betrapt op wildplassen.
•  Zes personen werden aangetroffen met drugs op zak.
•  Er werden drie inbreuken op het glasverbod vastgesteld.
•  Eén persoon mocht de nacht bij de politie doorbrengen wegens 

openbare dronkenschap.

Tijdens de actie in de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 april 2014 
werden negen personen van hun vrijheid beroofd:

•  Vier gekende gauwdieven die zich verdacht gedroegen
•  Twee personen wegens illegaliteit
•  Eén persoon wegens illegaliteit die ook geseind stond voor vier 

diefstallen
•  Eén persoon die vrij was onder voorwaarden wegens schending van 

de voorwaarden
•  Eén persoon wegens openbare dronkenschap

Daarnaast werden nog acht pv’s en GAS-boetes uitgeschreven voor wild-
plassen, inbreuken op het glasverbod en drugsbezit.
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Vree wijs! Flikken op kamp met 
Habbekrats

Tijdens de paasvakantie organiseerde Habbekrats in de Ardennen het 
avonturenkamp ‘Het Testament van Ma Telli’. Een paar Gentse flikken 
waren ook van de partij … om schurk te spelen.

Van 7 tot en met 11 april 2014 werd het kamp georganiseerd voor jon-
geren van 8 tot 12 jaar. In de tweede week van de paasvakantie, van 14 
tot en met 18 april 2014, werd het kamp nog eens georganiseerd, maar 
dan voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

Onze collega’s kwamen allemaal met alleen maar mooie herinneringen 
terug naar huis. Ze vonden het leuk om eens de slechterik te spelen. Het 
avonturenkamp was voor hen een unieke ervaring – het was de ideale 
kans om eens op een andere manier met randgroepjongeren in contact 
te komen. Kortom, “het was vree wijs”.
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Drie koperdieven gevat tijdens 
anti-inbraakpatrouille

De Gentse politie houdt regelmatig anti-inbraakacties. Met deze acties 
wil de politie woninginbraken aanpakken en inbrekers op heterdaad be-
trappen. Tijdens zo’n actie op 16 april 2014 onderschepte een patrouille 
op de binnenring van de R4 in Mariakerke een voertuig met Franse num-
merplaat. In de koffer lag een hoeveelheid koper en werkmateriaal. Ook 
onder de auto vond de politie werkmateriaal. De drie inzittenden, allen 
mannen van Roemeense afkomst, konden geen eenduidige verklaring 
geven over de herkomst van het koper. Zij werden overgebracht naar 
het Algemeen Politiecentrum Gent en verhoord. Twee onder hen stonden 
bij de politie bekend voor verschillende strafbare feiten. De drie ver-
dachten kregen na verhoor een dagvaarding mee van het parket Oost-
Vlaanderen, afdeling Gent.
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Komt dat tegen!

Op 17 april 2014 hielden een paar Draken (leden van het Team Fietsen 
van de Verkeersdienst, die vooral toezicht houden in de binnenstad) 
twee fietsers tegen die hun mobiele telefoon gebruikten tijdens het 
fietsen. Dat mag niet aan het stuur van een wagen, maar ook wie op de 
fiets zijn gsm gebruikt, riskeert een boete. Terwijl de twee fietsers een 
onmiddellijke inning voorgeschreven kregen, deed één van de fietsers 
wel een bijzondere ontdekking: zij herkende het rijwiel van de andere 
pechvogel als haar eigen fiets, die eerder gestolen werd. De fiets had 
enkele specifieke kenmerken, die de rechtmatige eigenaar meteen in het 
oog sprongen. De tegenpartij was zich niet bewust van het feit dat hij 
met een gestolen fiets rondreed en deed vrijwillig afstand van het rij-
wiel.
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1.212 hardrijders betrapt in Gent 
tijdens flitsmarathon

De politie en het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) 
slaan regelmatig de handen in elkaar om snelheidsduivels een halt toe te 
roepen. Begin 2014 lanceerden ze een grote nationale ‘Ik flits mee’-ac-
tie. Iedereen kon via de website www.ikflitsmee.be plaatsen aanduiden 
waar ze graag een snelheidscontrole wilden zien. De daaruit volgende 
flitsmarathon kaderde in een week vol snelheidscontroles die op Euro-
pees niveau georganiseerd werd door de organisatie TISPOL (European 
Traffic Police Network).

Ook Gentenaars vonden massaal de weg naar de site. In totaal werden 
1.466 locaties doorgegeven. De Gentse politie hield rekening met deze 
waardevolle input. Veel van de aangedragen locaties stonden al op de 
lijst van ongevalsgevoelige locaties die de Gentse politie bijhoudt om 
gerichte controleacties te organiseren.

Op donderdag 17 april 2014 zette de Verkeersdienst van de Gentse po-
litie twee flitsauto’s in, en natuurlijk stonden ook de 42 flitscamera’s op 
het Gentse grondgebied op scherp. De flitsauto’s controleerden op deze 
locaties: 

•  Morekstraat - toegestane snelheid: 50km/u
•  Evergemsesteenweg - toegestane snelheid: 50 km/u
•  Nieuwe Vaart - toegestane snelheid ter hoogte van werken: 30 

km/u
•  Bevrijdingslaan - toegestane snelheid: 50 km/u
•  Vlaamse Kaai - toegestane snelheid: 50 km/u

Resultaten
Tijdens deze actiedag werden in Gent 1.212 hardrijders (24,5%) geflitst.
De topsnelheden werden vastgesteld op de Nieuwe Vaart (67 km/u in 
zone 30) en de Vlaamse Kaai (105 km/u in zone 50). Wie te snel reed, 
kreeg een boete. Van zeven bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken. 
Overdreven en/of onaangepaste snelheid is de oorzaak van een derde 

Succesvolle 
actie van BIVV 

en politie
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van de ongevallen met lichamelijk letsel. Het is ook één van de hoofd-
oorzaken van ernstige en dodelijke ongevallen. Daarom controleert de 
Gentse politie doelgericht het ganse jaar door en wordt er prioriteit 
gegeven aan ongevalsgevoelige locaties. De ultieme doelstelling blijft 
het aantal ongevallen met letsel te doen dalen. Zij zal dat ook in de toe-
komst blijven doen.
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Project ‘Verdwijning van 
dwaalouderen’: één jaar later

De Gentse politie ondertekende op woensdag 20 februari 2013, samen 
met ongeveer 35 organisaties uit de zorgsector, het protocol tot samen-
werking voor een betere informatie-uitwisseling bij de verdwijning van 
‘dwaalouderen’. 

Het samenwerkingsprotocol kwam tot stand dankzij een goede samen-
werking tussen het Gentse parket, de Gentse politie en de zorginstel-
lingen uit het arrondissement Gent. Het protocol trad in werking op 1 
maart 2013 en beoogde bij verdwijningen van personen met dementie 
of dwalend gedrag een snelle en efficiënte interventie en vooral een be-
houden thuiskomst van de verdwenen persoon. 

Op 23 april 2014 vond de evaluatievergadering plaats in de toneelzaal 
van het APG. Onze politiezone, het parket Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent en de diverse betrokken organisaties uit de zorgsector waren ver-
tegenwoordigd. 

Alle partners ervaren de samenwerking als een reële meerwaarde. In de 
toekomst wil men de samenwerking ook uitbreiden naar personen die 
onder de ambulante behandeling vallen, naar personen met (beperkte) 
mentale beperking, naar de thuiszorg en de mantelzorg.
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Het Zonaal Veiligheidsplan:
leidraad voor een politiezone

Alle politiezones stellen iedere vier jaar een Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) 
op. Hierin staan de prioritaire werkterreinen van de politie in een be-
paalde zone uitgeschreven. 

Politiezone Gent organiseerde op dinsdag 22 april 2014 een infosessie, 
gericht naar alle leidinggevenden van het Gentse politiekorps, alsook 
de projectverantwoordelijken van de verschillende actieplannen. Deze 
infosessie vond plaats in de zaal ‘Hert van Maria’ van het Gentse stads-
museum (STAM).
 
Zonaal Veiligheidsplan
De fase van uitvoering van het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan loopt van 
januari 2014 tot december 2017. Eind 2017 wordt het huidige ZVP in 
haar geheel geëvalueerd met het oog op het volgende veiligheidsplan.
 
Het Zonaal Veiligheidsplan van onze zone grijpt in de eerste plaats terug 
naar de missie, visie en waarden van ons korps. Daarnaast blijft de ba-
sispolitiezorg en dienstverlening aan de bevolking onze eerste zorg. 

De voorbije jaren zorgden onze inspanningen voor mooie resultaten. Dit 
elan wordt de komende jaren voortgezet. We blijven inzetten en investe-
ren om onze slogan ‘Uw politie altijd nabij’ alle eer aan te doen.
 
Bijkomend worden veiligheidsprioriteiten bepaald in het ZVP op basis 
van geregistreerde cijfers van criminaliteit en verkeer in Gent, van de 
verwachtingen en noden van onze overheden en bewoners en van de 
expertise van onze eigen politiemensen. Niet elk veiligheids- of overlast-
probleem is overal even sterk aanwezig. Politiezone Gent, het stadsbe-
stuur en het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent stemmen hun aan-
pak daarom steeds af op de noden van elke buurt.
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Infosessie
Tijdens de infosessie werd een algemeen beeld geschetst van waar onze 
zone vandaag de dag staat en wat ons te wachten staat de komende 
jaren. Daarnaast werden ook een aantal bijzondere actieplannen afzon-
derlijk toegelicht door de betrokken projectverantwoordelijken.
 
Een greep uit de projecten die werden toegelicht: gendercrime, fietsdief-
stallen, diefstal in woningen en polycriminele dadergroepen.
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Flikken binden strijd aan tegen 
homo- en transfobie

mei

17 mei is de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie. De Gentse 
politie lanceerde op die dag in 2014 een nieuw meldpunt homo- en 
transfobie. Slachtoffers van misdrijven met homo- en transfoob motief 
schrikken er soms voor terug om aangifte te doen. Vanuit deze bezorgd-
heid groeide binnen het Gentse politiekorps het idee om een meldpunt 
homo- en transfobie te installeren.

Het meldpunt is in concreto een mailbox (bereikbaar via het e-mailadres 
homo-transfobie@politie.gent.be) die wordt beheerd en opgevolgd 
vanuit de Dienst Maatschappelijke Zorg. Het meldpunt is ook telefonisch 
bereikbaar op het nummer 09 266 67 56 (elke werkdag van 8.30 tot 17 
uur). 

Het meldpunt richt zich op slachtoffers én getuigen van homofobe en 
transfobe misdrijven die geen dringende politiehulp wensen, maar die de 
drempel om op eigen initiatief een aangifte te doen in een wijkcommis-
sariaat of het Algemeen Politiecentrum Gent te hoog vinden.

De aangiftes gebeuren in aanwezigheid van een slachtofferbejegenaar, 
zodat de aangifte in de meest gunstige omstandigheden kan verlopen.
Iedereen kan bij het meldpunt terecht met vragen om informatie.
Op de website www.politiegent.be is er ook een knop die je direct naar 
het meldpunt brengt.

Het meldpunt werd ook officieel voorgesteld op de Meld-het avond op 21 
mei 2014. Tijdens de Meld-het avond werd uitgelegd wat discriminatie 
is, wat homofoob of transfoob geweld is, waar en hoe het kan gemeld 
worden, wat er met die melding gebeurt en waarom melden zo belang-
rijk is. Inspecteur Davy Van Slycken van het Commissariaat Gent-West 
vertegenwoordigde er ons korps. 
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Brusselse hondengeleiders op stap 
in Gent

Op vrijdag 23 mei 2014 kreeg Gent enkele Brusselse politiemensen en 
–honden op bezoek. Acht hondengeleiders in opleiding kwamen die dag 
op training naar Gent. De trainingsdag maakte deel uit van de basis-
opleiding ‘Patrouillehond- en geleider’ die wordt georganiseerd door de 
Politie Brussel-West via de GIP (Gewestelijke en Intercommunale Politie-
school). 

In de voormiddag gingen de geleiders met hun honden naar de Federale 
Politie in de Groendreef waar ze konden oefenen op een hindernispiste. 
Rond de middag arriveerden ze aan het Commissariaat Gent Centrum. 
Van daaruit maakten ze een wandeling door het centrum. Ook de pers 
was uitgenodigd om mee op stap te gaan. Zowel AVS, Radio 2 als Het 
Laatste Nieuws en De Gentenaar waren van de partij.
 
Op de Korenmarkt oefenden ze op de gehoorzaamheid van de honden. 
Al gauw werden ze omringd door kijklustigen die volop foto’s namen van 
het spektakel. Daarna ging het via de Groentenmarkt naar de Graslei en 
over de Sint-Michielsbrug. Er stond ook een bezoek aan het Gravensteen 
op het programma als gewenningsoefening voor de honden en hun ge-
leiders (trappen, hoogtes, ...). 
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Ook onze Inspecteur Gunter Courteyn van het Gentse hondenteam en 
zijn hond Torres waren van de partij tijdens het bezoek van de Brusselse 
collega’s. Zij namen deel aan de oefeningen. Voor Torres was het al een 
tijdje geleden dat hij nog dergelijke oefeningen gedaan had en dan nog 
met een hoop honden die hij niet kende, maar hij is met glans geslaagd. 
En dat is niet het enige waarvoor hij geslaagd is. Gunter en Torres slaag-
den ook voor de ingangstest voor de opleiding tot ‘dual-purpose’-hond. 
Vanaf 3 juni 2014 startten ze samen aan de opleiding en mag Torres, 
naast patrouilleren, ook op zoek gaan naar drugs.

Torres wordt onze derde 
‘dual purpose’ hond

Een ‘dual pur-
pose’ hond kan 
zowel mee op 
patrouille als 
drugs opspo-

ren.
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Op 22 mei 2014 werden in gans de Europese Unie gerechtelijke acties 
tegen metaaldiefstallen gehouden. Sinds een paar jaar moeten hande-
laars en recyclagebedrijven de naam en het adres van al wie aan hen 
oude en edele metalen verkoopt, registreren en die gegevens gedurende 
zeven jaar bewaren. Tijdens deze controle werden particuliere aanbie-
ders van metaal aan een grondige controle onderwerpen naar de her-
komst van de aangeleverde metalen.

Het Team Diefstallen van de Lokale Recherchedienst werkte samen met 
de Federale Gerechtelijke Politie Gent, de Scheepvaartpolitie, de Politie-
zones Gent, Assenede/Evergem, Regio Rhode en Schelde en Maldegem.
Onze Verkeersdienst ondersteunde de actie met een ploeg voor controle 
van boorddocumenten, rijbewijs en andere verkeersinbreuken en van 
twee motorrijders die instonden voor de interceptie van voertuigen die 
de controle wilden ontlopen.

Tijden de actie werden 83 wagens en vier schroothandelaars gecontro-
leerd. Er werden vijf verdachten opgepakt, waarvan één minderjarige. 
De meerderjarigen werden na voorleiding bij de Onderzoeksrechter te 
Gent aangehouden en de minderjarige werd in een jeugdinstelling ge-
plaatst.

Gentse recherche strijdt mee tegen 
metaaldiefstal
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Personeelshappening

Het Gentse politiekorps denkt en handelt als een familiebedrijf. En elke 
familie heeft een familiefeest. Ook in 2014 organiseerde de Gentse poli-
tie een personeelshappening. 205 collega’s zakten af naar de Blaarmeer-
sen op 12 juni. Teamwork stond centraal, met een groepsspel voor de 
sportievelingen en een ‘stapkwies’ voor wie het liever rustig aan deed.
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Team Gauwdiefstallen deelt 
expertise

Het Team Gauwdiefstallen van de Lokale Recherchedienst is gespeciali-
seerd in het op heterdaad vatten van gauwdieven. Deze expertise wordt 
ook door andere politiezones erkend. De Politiezone Oostende stuurde 
daarom twee politievrouwen naar Gent om twee dagen mee te lopen 
met het Team Gauwdiefstallen.

De Oostendse politievrouwen maken in Oostende respectievelijk deel uit 
van de Interventiepolitie en de Wijkpolitie. Ze deden meteen een mooie 
vangst tijdens hun stage: ze vatten twee winkeldieven in een parfum-
winkel. De winkeldieven werden voorgeleid en aangehouden.
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Op donderdag 26 juni 2014 kregen de 140 laureaten van het 7de jaar 
Maatschappelijke Veiligheid aan het Koninklijk Lyceum Gent hun diploma 
uitgereikt in het Gentse stadhuis.
 
Deze opleiding bereidt jongeren voor op een job bij politie, brandweer of 
andere veiligheidsdiensten. Ze wordt gezien als een ideale voorbereiding 
om te slagen voor de selectieproeven van de politie. Velen onder hen 
hebben dan ook de ambitie om op een dag lid van het Gentse politie-
korps te worden. Sommigen onder hen hebben zich zelfs al ingeschreven 
voor de selectieproeven. Voor zij die nog over de denkbeeldige streep 
moesten getrokken worden, hield onze perswoordvoerder Manuel Mugica 
Gonzalez in zijn speech op de proclamatie een pleidooi voor een job bij 
de Gentse politie.

Laureaten van Maatschappelijke 
Veiligheid: flikken in spe?
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Van 30 juni tot en met 4 juli 2014 hebben zes kinderen, allemaal tussen 
10 en 12 jaar, kunnen proeven van het reilen en zeilen binnen het Gent-
se politiekorps. Deze miniflikken schreven zich in voor het Flikkenkamp 
dat, naar jaarlijkse traditie, werd georganiseerd door vzw Free-Time.
Op maandag 30 juni konden ze zich, aan de hand van allerlei educatief 
en didactisch materiaal, op hun kampterrein onderdompelen in de poli-
tiewereld.

Op dinsdag 1 juli kwamen de kinderen op bezoek in het Algemeen Poli-
tiecentrum Gent. Ze maakten er kennis met het Fiets- en Motorteam en 
kregen een uitgebreide uitleg over wapens door de wapenmeester. Ook 
de werking van het COPS-team (Community Oriented Policing Support, 
het bijzondere bijstandsteam van de Gentse politie) werd uit de doeken 
gedaan. Met open mond luisterden de kinderen naar de heldenverhalen 
die werden verteld. Bovendien mochten ze samen met het technisch 
sporenteam van de Lokale Recherche op zoek naar inbraaksporen. Alle 
kinderen waren heel erg geïnteresseerd en ze stelden ronduit vragen.

Op woensdag 2 juli trokken de kinderen naar de Oost-Vlaamse Politie-
academie (OPAC) voor een training in verdedigings- en geweldbeheer-
singstechnieken. Ze leerden daar verschillende handboei– en fouilleer-
trucs.

Op donderdag 3 juli kwam de MPE (Mobiele Politie-Eenheid) op bezoek 
op het kampterrein. De jonge flikken mochten een echt politie-uniform 
aantrekken om een heuse betoging na te spelen. Ook het Hondenteam 
bracht een bezoekje om met hun politiehonden een spectaculaire de-
monstratie te geven.

De miniflikken sloten het kamp af met een groot flikkenspel. De kinde-
ren waren laaiend enthousiast over het kamp. Wij zijn alvast benieuwd 
hoeveel van hen later ook écht flik zullen worden!

Miniflikken hebben de tijd van hun 
leven op Flikkenkamp 
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Op de juiste plaats op het 
juiste moment 

Een ploeg in burger van de Dienst Operationele Acties vatte op donder-
dag 3 juli 2014 een 30-jarige vrouw die net geprobeerd had de halsket-
ting van een oudere dame af te rukken.

De ploeg patrouilleerde die dag in Wondelgem, in burger en met een 
anoniem voertuig. In de Anjelierstraat zagen ze een 72-jarige vrouw die 
duidelijk overstuur was. Ze bleek net het slachtoffer te zijn geworden 
van een poging tot diefstal met geweld door een andere vrouw. Die had 
haar aangesproken in een vreemde taal, vroeg om geld en bood haar 
een ring aan. Daarna greep ze naar de halsketting van de 72-jarige 
vrouw, die kon verhinderen dat de halsketting losgerukt werd. Toen een 
getuige te hulp schoot, nam de dievegge de benen. Net daarna stopte 
de anonieme patrouille bij de bejaarde vrouw. 

Dankzij de beschrijving die het slachtoffer gaf van de dader, kon even 
later de verdachte tegengehouden worden in de Frans Van Ryhovelaan. 
Het ging om een vrouw van 30 jaar. Ze bleek in het bezit van elf goud-
kleurige ringen. Deze (waardeloze) ringen trachtte ze aan slachtoffers te 
verkopen, of als afleiding te gebruiken om andere juwelen af te rukken.
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Gentse Feesten 2014

De Gentse Feesten zijn zonder twijfel het hoogtepunt van de Gentse zo-
mer. Elk jaar opnieuw brengen de Gentse Feesten meer dan een miljoen 
bezoekers en Gentenaars in vervoering. De volkstoeloop in goede banen 
leiden en waken over de veiligheid van de feestgangers is een belangrij-
ke taak van de flikken. Tijdens die tien dagen wordt ook extra personeel 
ingezet: elke dag gemiddeld 200 politiemannen en -vrouwen.

Persmomenten en bezoeken aan de commandopost
Tijdens de Gentse Feesten organiseerde onze zone een aantal bezoeken 
aan de commandopost. Daarnaast vonden een aantal persmomenten 
plaats en ook Commissaris-Generaal Catherine De Bolle zakte af naar de 
Gentse binnenstad.

Een overzicht: 

Vrijdag 18/07/2014: persmoment briefing en bezoek comman-
dopost
Bij het begin van de Gentse Feesten wordt er steeds een grote briefing 
gegeven aan het personeel, werkzaam tijdens dit tiendaags evenement. 
Tijdens deze briefing wordt de algemene en specifieke reglementering 
rond de Gentse Feesten uit de doeken gedaan. De pers werd - op de 
eerste dag van de Gentse Feesten - uitgenodigd voor een fotomoment 
voorafgaand aan deze algemene briefing, gevolgd door een bezoek aan 
de commandopost, waar de politie waakt over de veiligheid in de bin-
nenstad. In de commandopost komen de beelden van 25 camera’s in 
de feestenzone binnen en kan de politie het overzicht houden en snel 
ingrijpen waar nodig.

Dinsdag 22/07/2014: bezoek Commissaris-Generaal Catherine 
De Bolle
Hoog bezoek kwam er langs op dinsdag 22 juli 2014. Commissaris-Ge-
neraal van de Federale Politie, Catherine De Bolle, kwam de Gentse sfeer 
opsnuiven. Een bezoek aan de commandopost en het bijwonen van de 
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dagelijkse briefing resulteerde in een positief gevoel en blijk van appre-
ciatie voor het vele werk van alle betrokkenen.

Woensdag 23/07/2014: persmoment gauwdiefstallen
In het kader van de campagne ‘Laat uw hart stelen, niet uw spullen’ 
deelden onze diefstalpreventieadviseurs pepermuntjes uit tijdens de 
Gentse Feesten. Zo wou men feestvierders sensibiliseren om op hun 
hoede te zijn voor gauwdieven. 
De pers kreeg de mogelijkheid om op woensdag 23 juli mee op stap te 
gaan met de preventieadviseurs.

Vrijdag 25/07/2014: bezoek Politiezone Mons
In 2015 is Mons (Bergen) de culturele hoofdstad van Europa. In dit ka-
der wou men ervaringen uitwisselen en informatie delen over de aan-
pak van grote evenementen. Naast een bezoek aan andere grootsteden 
stond ook een bezoek aan de Gentse Feesten gepland. De collega’s van 
de Politie Mons kregen deskundige uitleg over het reilen en zeilen van de 
Gentse Feesten, zowel voor als achter de schermen.
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Politie Gent deelt pepermuntjes uit 
op de Gentse Feesten

Plaatsen en gelegenheden waar veel volk samenkomt zoals de Gentse 
Feesten zijn erg gegeerd bij gauwdieven. Je ziet ze vaak niet, maar ze 
zijn er wel. In de bus, op de tram, in cafés, op marktjes, in het gedrum 
voor podia tijdens concerten, … Ze gaan vlug te werk en hun grootste 
succesfactor is afleiding. En je wordt natuurlijk voortdurend afgeleid 
op de Gentse Feesten – door dat swingende bandje op het podium, die 
leuke animatie-act op de hoek van de straat of die mooie ogen van een 
meisje of jongen op een terras. 

Laat uw hart stelen, niet uw spullen

Tijdens de Gentse Feesten deelden preventieadviseurs van de Gentse 
politie pepermuntdoosjes uit met de boodschap ‘Laat uw hart stelen, 
niet uw spullen’, de slogan van de preventiecampagne van de Stad Gent 
rond gauwdiefstal. 

De pepermuntdoosjes verwijzen ook naar de website www.hartendief.be 
waarop tal van getuigenissen van (fictieve) slachtoffers en tips staan om 
gauwdieven te snel af te zijn.
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Gentse Feesten 2014: 
de balans

Ons korps beschouwt de Gentse Feesten 2014 als een goede en rustige 
editie. Er heerste een toffe en positieve sfeer onder de bezoekers – dat 
maakte het ook aangenaam werken voor de politiemensen op het ter-
rein. De incidenten die zich voordeden, werden telkens op een snelle 
en kordate manier aangepakt en dit steeds in harmonie met het feest-
gebeuren en zijn vele bezoekers. Ook het gebruik van de camera’s en 
sturing door het personeel vanuit de commandopost bewees nogmaals 
zijn doeltreffendheid.

Resultaten
Net zoals de voorbije jaren werd de feestenzone zoveel mogelijk ver-
keersvrij gehouden. We stelden in 2014 1.716 verkeersinbreuken vast, 
terwijl in 2013 er sprake was van 1.020. Opvallend hierbij was dat de 
meeste verkeersinbreuken vooral in de periferie rond de feestenzone 
werden vastgesteld. In totaal werden 206 voertuigen getakeld, in 2013 
waren dat er 191. 

Ondanks de blijvende investeringen van de Stad Gent in openbare en 
gratis toiletten en plaszuilen werden 376 personen beboet voor wildplas-
sen (307 in 2013). Meer dan 70% van de wildplassers werd echter in de 
periferie betrapt, dus dat betekent dat men vooral op weg van de fees-
ten naar huis wild plast. Daarnaast werden dit jaar 116 GAS-boetes uit-
geschreven wegens diverse inbreuken op de regelgeving van de Gentse 
Feesten, in 2013 waren dat er 140.

Deze cijfers geven weer dat onze patrouilles en controles in de fees-
tenzone duidelijk hun vruchten afwerpen en dat onze aanwezigheid in 
de periferie noodzakelijk is om ook de leefbaarheid van die buurten te 
waarborgen.
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Op zondag 20 juli 2014 werd een interventieteam op de Gentse Feesten 
aangesproken door een man die in de frituur aan het Sint-Veerlepleintje 
een portefeuille had gevonden. Alles zat er nog in, wat de man deed 
vermoeden dat iemand ze daar kort geleden was vergeten. 

De eigenaar van de portefeuille, een jongeman uit Torhout, was vermoe-
delijk nog op de Gentse Feesten en dus begaf het team zich met ver-
snelde pas naar het Commissariaat Gent Centrum. Opzoekwerk in ISLP 
liep op niets uit, maar via de wondere wereld van Facebook konden ze 
de vriendin van de man identificeren. Het adres van de vriendin ging in 
de zoekmachine van 1207 en via haar vader kregen we uiteindelijk het 
gsm-nummer van de jongeman vast. 

Het telefoongesprek verliep als volgt:

“Hallo…” (licht benevelde stem)
“Goeiedag meneer, met Stijn van de Gentse politie. U bent uw porte-
feuille verloren.”
“Euh, wat? (gegrabbel aan de rechterachterzak) Aaaaah ja!”
“Je mag hem op het commissariaat komen halen.”
“Dankuwel meneer!”

Eind goed, al goed: vijf minuten na het telefoontje staat er een blozende 
jongeman met een frisse jongedame aan de balie. De collega’s herken-
den haar van de Facebookfoto’s. Er bleek niets verdwenen uit de por-
tefeuille, het feestje kon gewoon doorgaan. Van een snelle interventie 
gesproken!

Eind goed, al goed op de 
Gentse Feesten
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Bijzondere partners

De Gentse politie steunt enkele lokale projecten die een steentje bijdra-
gen aan een leefbare maatschappij.

Child Focus (vrijwilligersgroep regio Gent)
Politiezone Gent sponsorde in 2014 de Gentse vrijwilligersgroep van 
Child Focus. Met deze steun kon de groep de schamele partytent ver-
vangen door een degelijke promotietent. We ontvingen deze woorden 
van dank: “Dankzij uw sponsoring en door de inzet van onze hechte en 
enthousiaste vrijwilligersgroep zullen wij in de toekomst op heel veel 
evenementen opvallend aanwezig kunnen zijn! Waarvoor dank!”

VZW Zinloos Geweld
Deze VZW zet zich sinds 2006 in tegen alle vormen van zinloos geweld. 
De organisatie werkt vooral rond de thema’s geweld, pesten, diversiteit, 
beperkingen en talenten. Ze doen dat via educatieve spellen die ze zelf 
ontwikkelen. Politie Gent is trots een steentje te hebben bijgedragen aan 
de ontwikkeling van deze spellen. 

Dierenasiel Gent
Ook het Gentse Dierenasiel krijgt sinds enkele jaren steun van de Gent-
se flikken. De bijdrage van Politie Gent wordt onder andere gebruikt 
om verwaarloosde of achtergelaten dieren in en rond Gent op te halen. 
Ook op andere vlakken werken het asiel en de politie samen: het Hon-
denteam van de Gentse politie geeft elk jaar een demonstratie van haar 
kunnen tijdens de opendeurdag van het asiel.
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Fietsacties

fietsacties

Zichtbaarheid is van levensbelang voor fietsers. In de donkere maanden 
is het belangrijk dat de fietsers goed zichtbaar zijn. Een reglementaire 
fietsverlichting, eventueel aangevuld met reflecterende kledij, is van 
levensbelang. De Gentse politie controleert daarom regelmatig op fiets-
verlichting. Daarnaast zet de politie ook in op preventie van fietsdiefstal, 
door bijvoorbeeld fietsregistratieacties.

Fietscontrole aan de schoolpoort in Mariakerke
De secundaire school Visitatie Mariakerke integreerde een onaangekon-
digde fietscontrole in haar projectweek rond verkeersveiligheid. Op 9 
januari 2014 stelde een team van het Commissariaat Gent-West zich op 
aan de schoolpoort om alle fietsen van de leerlingen te controleren. 44 
van de 57 fietsen waren perfect in orde! De eigenaars kregen een fluo-
rescerende “tag” om aan hun fiets, jas of rugzak te hangen. 13 fietsers 
kregen een slecht rapport en een pv van waarschuwing. Zij kregen een 
week de tijd om hun fiets in orde te stellen.

Nog veel werk aan de fietswinkel
Het Commissariaat Gent Centrum organiseerde op 26 februari 2014 
twee grote fietsacties. In de namiddag kon iedereen zijn stalen ros laten 
controleren op het Emile Braunplein. 126 fietsers lieten zo’n grondige 
controle uitvoeren. Fietsen die niet in orde bleken, konden ter plaatse 
gerepareerd worden: er waren een aantal leerkrachten en leerlingen van 
de avondopleiding fietsherstelling van het CVO Kisp aanwezig. Slecht 
werkende remmen en te weinig lucht in de banden waren de meest 
voorkomende gebreken.
Ook Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw en onze 
perswoordvoerster Veerle Dhont kwamen langs om hun fiets te laten 
controleren. Commissaris Veerle Dhont was erg fier dat haar fiets pico 
bello in orde was. Schepen Watteeuws fiets had toch een paar kleine 
gebreken. Gelukkig kon hij die meteen laten herstellen.
Nog tijdens deze actie konden fietsers hun fiets gratis laten registreren 
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door het Mobiliteitsbedrijf en het Fietsendepot. Daarbij wordt het rijks-
registernummer van de eigenaar in het frame gegraveerd. Deze fietsen 
zijn niet meer interessant voor potentiële dieven, omdat een geregis-
treerde fiets veel moeilijker te verkopen is. 83 fietsers lieten hun fiets 
registreren.
’s Avonds trok het team van het Commissariaat Gent Centrum naar het 
Sint-Pietersplein voor een repressieve fietsverlichtingscontrole. 64 fiet-
sers reden zonder licht. Zij kregen allemaal een boete van 55 euro.

83 fietsen geregistreerd
Op woensdag 21 mei 2014 organiseerde het Commissariaat Wondelgem, 
in samenwerking met het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent, gratis fietsre-
gistraties. 83 fietsers kwamen langs in de Botestraat om hun stalen ros 
te laten registreren. En ze hebben groot gelijk - hun fiets maakt alvast 
veel minder kans om gestolen te worden.
Bij een fietsregistratie wordt je rijksregisternummer in het frame van 
jouw fiets gegraveerd. Daardoor kan men hem duidelijk identificeren als 
jouw eigendom. Geregistreerde fietsen zijn veel minder aantrekkelijk 
voor potentiële dieven. Een geregistreerde fiets kan namelijk minder 
gemakkelijk doorverkocht worden.

Veilig op stap met de jeugdbeweging
Op zondagnamiddag 12 oktober 2014 organiseerde de scoutsgroep 
ARDU (Mariakerke), samen met het Commissariaat Wondelgem, een 
fietscontrole voor haar leden. Ann, Maartje, Sylvie en Tania – allen van 
het Wijkzorgteam Wondelgem – controleerden zomaar eventjes 95 
fietsen. Daarvan waren er 58 volledig in orde, 37 vertoonden een kleine 
tekortkoming.
De organisatie verliep perfect! De leiding van ARDU had voor een han-
dige doorrijroute (met nadar) gezorgd en verleende de nodige bijstand 
aan de collega’s van de Gentse politie.
Pluim op de hoed van ARDU voor de warme ontvangst, vlotte organisa-
tie en fijne samenwerking. Ook voor de houding van de talrijke ARDU-
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scoutsleden alleen maar lovende woorden. Iedereen is zich erg bewust 
van het mogelijke gevaar op de weg wanneer de fiets het als bondge-
noot laat afweten. Hopelijk is dat bij andere jeugdbewegingen en -ver-
enigingen ook het geval.

84 fietsers zonder fietsverlichting
De Gentse politie organiseerde op donderdag 4 november 2014 een 
grote fietscontrole. Deze controle richtte zich vooral op het gebruik van 
fietsverlichting. Tussen 18 en 20 uur werden 1.273 fietsers gecontro-
leerd op het Woodrow Wilsonplein. 84 onder hen (6.6%) bleken zonder 
fietsverlichting te rijden en kregen een boete. Vorig jaar noteerde de 
politie bij een soortgelijke actie een overtredingspercentage van 4%.

De actie bewees dat fietsers zich meer en meer bewust worden van het 
belang van goede verlichting. In 2012 vlogen bij de grote controleactie 
nog 17% van de fietsers op de bon, in 2014 was maar 6,6% in over-
treding. Dit resultaat ligt in het verlengde met de resultaten van 2013 
(4%) en bewijst dat preventie werkt en fietsers zich bewust zijn van het 
gevaar om zonder fietsverlichting te rijden.

Het Mobiliteitsbedrijf en Drive Up Safety ondersteunden de actie. Fiet-
sers die in orde waren kregen reflecterende vleugels van Drive Up Safety 
en konden ter plaatse via een gratis wifi-punt de ‘Guardian Angel’-app 
downloaden. Ze kregen tevens gadgets van de stad, zoals een zadel-
hoesje, spaakreflectoren en een badge. Overtreders kregen een post-
kaart van de ‘Flikker Op’-campagne met een checklist rond fietsverlich-
ting.
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Iets verdachts gezien? 
Bel de politie!

Alerte buurtbewoners kunnen de plannen van inbrekers danig dwars-
bomen. Dat ondervonden ook twee jongemannen die in de nacht van 
19 februari spullen uit een leegstaande woning op de Brugsesteenweg 
haalden en in een aanhangwagentje van een bromfiets legden. Een 
buurtbewoner belde de politie. Die kwam snel ter plaatse en kon de 
twee verdachten op heterdaad betrappen. De verdachten waren twee 
mannen van 21 en 25 jaar uit Gent. Zij waren geen onbekenden voor 
het gerecht.

In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 maart 2014 kon de Gentse 
politie in de Lostraat in Nieuw Gent een inbreker op heterdaad betrap-
pen. Toen een bewoner uit de Lostraat op vrijdagochtend 28 maart 2014 
om 1.40 uur thuiskwam, zag die een verdachte persoon een onbewoond 
pand in de straat binnen gaan. De bewoner verwittigde onmiddellijk de 
Politie Gent. Politie-inspecteurs die zich in de onmiddellijke omgeving 
van de Lostraat bevonden, gingen meteen ter plaatse en troffen de 
verdachte in het pand aan. De verdachte, een 28-jarige man uit Koe-
kelberg, werd overgebracht naar het Algemeen Politiecentrum Gent en 
verhoord. De inbreker was blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe: bij de 
politie stond hij bekend voor niet minder dan 26 gewone diefstallen en 
21 zware diefstallen. 

Tijdens de nacht van 8 april 2014 braken drie mannen in in een brood-
jeszaak in het centrum van Gent. Ze gingen aan de haal met 130 euro 
uit de kassa. Ze geraakten er echter niet ver mee: een buurtbewoner 
had gezien hoe de drie via de achteringang probeerden binnen te ge-
raken en verwittigde de politie. Die kon de drie niet ver van de plaats 
delict inrekenen.

Vrijdagnamiddag 18 april 2014 rond 16.30 uur meldde een buurtbe-
woner van de Wittemolenstraat dat er twee personen aan het inbreken 
waren bij een buurman. De politie snelde ter plaatse en omsingelde 
de woning. Toen de twee daders enige tijd later de woning verlieten, 
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konden inspecteurs van het Team COPS (Community Oriented Policing 
Support) hen op heterdaad betrappen met de buit in hun handen. Het 
ging om een 37-jarige Fransman die reeds gekend was voor bezit van 
wapens en zware diefstal en een 27-jarige Algerijn die al gekend was 
voor illegaliteit. Beiden werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en 
aangehouden wegens diefstal met braak.

Op paasmaandag 21 april 2014 mochten inspecteurs van de Interventie-
dienst en het Team COPS, in plaats van naar paaseieren, op zoek naar 
verstopte inbrekers in een tuin. Rond 1.00 uur ‘s nachts merkte een 
buurtbewoner van Dagmaalhof een verdacht voertuig op in de straat. 
Vier personen stapten uit het voertuig, liepen rond de woningen en 
voelden aan de deuren van geparkeerde voertuigen. De buurtbewoner 
verwittigde meteen de politie. De verdachten braken intussen binnen in 
een woning. Zij werden daar opgeschrikt door de bewoner die wakker 
was geworden door het lawaai. Toen de inspecteurs van de Interventie-
dienst en het Team COPS aankwamen sloegen de verdachten net op de 
vlucht. Eén van hen kon vrijwel onmiddellijk overmeesterd worden. Na 
een achtervolging en een zoektocht in de tuinen in de buurt kon een an-
dere verdachte aangetroffen worden in een boom. Deze verzette zich bij 
zijn aanhouding waarbij twee inspecteurs lichtgewond raakten. Ook het 
voertuig van de verdachten werd in de buurt aangetroffen en getakeld 
met het oog op sporenonderzoek. De verdachten betreffen een 21-jarige 
man met de Franse nationaliteit en een 18-jarige man met de Algerijnse 
nationaliteit. Ze hebben uiteindelijk de kans niet gekregen om iets te 
stelen. 

Dinsdagochtend 29 april 2014 rond 01.15 uur meldde een attente 
buurtbewoner van de Smidsestraat dat twee personen aan het inbreken 
waren in café ‘De Nachtvlucht’. Terwijl een derde persoon op de uitkijk 
stond, ontvreemdden de verdachten geld en drankwaren. De politie 
snelde ter plaatse en even later konden inspecteurs van het Team COPS  
de verdachten in de onmiddellijke nabijheid van het café onderscheppen 
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en arresteren. De drie verdachten, allen mannen van Algerijnse afkomst, 
werden overgebracht naar het Algemeen Politiecentrum Gent en ver-
hoord. Ze ontkenden de feiten. De mannen, 29, 27 en 24 jaar, stonden 
bij de politie bekend voor verschillende strafbare feiten. De drie ver-
dachten kregen na verhoor een dagvaarding mee van het Parket Oost-
Vlaanderen, afdeling Gent.

Op maandagochtend 28 juli 2014 omstreeks 00.45 uur kreeg de politie 
telefoon van een buurtbewoner van de Ooievaarstraat. Zij had gezien 
hoe een man met behulp van een ladder op de daken van enkele wonin-
gen kroop. Wanneer de politie ter plaatse kwam, kon de bewoonster een 
man aanduiden die op dat moment wat verder in de straat liep. Die zette 
het op een lopen waarop de inspecteurs de achtervolging inzetten. In 
de Batterijstraat kon de verdachte gevat worden. Het ging om een man 
uit Ghana die in het bezit was van valse identiteitspapieren. In zijn zak 
konden de inspecteurs een bivakmuts aantreffen. De man werd opgeslo-
ten in het Stedelijk Bewaarhuis in afwachting van de beslissing van de 
Dienst Vreemdelingenzaken.

Nog in de nacht van 28 juli 2014, rond 5 uur, kreeg een bewoonster van 
de Engelbert Van Arenbergstraat bezoek van een inbreker. Zij kon zich 
opsluiten in haar slaapkamer en belde de politie. De toegesnelde inspec-
teurs konden de verdachte aantreffen op het terras van de woning. Wan-
neer hij de politie opmerkte, klom hij op een dak aan de woning en nam 
de vlucht via aanpalende daken en tuinen. Uiteindelijk kon een inspec-
teur hem nog net bij zijn benen grijpen en hem naar beneden trekken. 
Het ging om een man van 43 jaar uit Gent. Hij was reeds gekend voor 
37 feiten van diefstal. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die 
besliste om hem aan te houden.
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Opening nieuw commissariaat 
Drongen

Op zaterdag 6 september 2014 werd het nieuwe gebouw van het poli-
tiecommissariaat Drongen plechtig geopend. Tijdens de opendeurdag 
konden de bewoners van Drongen kennismaken met ‘hun’ wijkpolitie. 
Een goede samenwerking met het Open Huis aan de Leie resulteerde in 
een prachtige dag met diverse activiteiten, zoals een demonstratie van 
ons Hondenteam, een fietsparcours, fietsregistratie door het Mobiliteits-
bedrijf, een optreden van de Koninklijke Gentse PolitieHarmonie en een 
test met de promillebril.

Bezoekers konden uiteraard ook een kijkje nemen in de burelen van het 
nieuwe commissariaat. Wie wou terugblikken, kon de fototentoonstelling 
‘Politie Drongen door de jaren heen’ bezichtigen. De diefstalpreventiead-
viseurs van het Bureau Politionele Misdrijfpreventie stonden ook paraat 
om geïnteresseerden diefstalpreventietips te geven. 

Na de speech van commissaris Gilbert Holvoet, onze burgemeester en 
de aanwezige schepenen, konden de bezoekers genieten van een recep-
tie in het Open Huis aan de Leie.
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Nieuw academiejaar uit de 
startblokken

Met de negende editie van de Student Kick-Off werd op woensdag 24 
september 2014 het nieuwe academiejaar afgetrapt. Naar schatting 
18.000 studenten zakten naar het Sint-Pietersplein af om het nieuwe 
academiejaar in te luiden. 

Ook de politie was van de partij met een politiestand, bemand door twee 
buurtinspecteurs en twee diefstalpreventieadviseurs die heel wat nuttige 
info en preventietips voor de studenten hadden. 

Er was eveneens een klein parcours voorzien die de studenten met een 
promillebril op foutloos moesten proberen afleggen. Zo konden ze aan 
den lijve ondervinden wat alcohol doet met je evenwicht en dieptezicht. 
Dat deed hen wel versteld staan, maar het is niet zeker dat het hen er-
van weerhouden heeft om nadien een echt pintje te drinken.
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Gentse flikken zetten zichzelf te 
kijk

Tijdens het weekend van 20 en 21 september waren de Gentse flikken 
in binnen- en buitenland te gast. Politie Rijswijk, vlakbij Den Haag in 
Nederland, zette haar deuren open tijdens de 112-dag en nodigde de 
Gentse collega’s uit. We stuurden een inspecteur van de Mobiele Politie-
Eenheid (MPE) in zijn typische uitrusting en met een MPE-voertuig, een 
motard en een ’Draak’ van het Fietsenteam met zijn fiets. De hele dag 
door werden activiteiten en demonstraties voor jong en oud georgani-
seerd. 
De politie en brandweer van Rijswijk spraken van een groot succes, het 
mooie weer heeft hieraan ook absoluut zijn bijdrage geleverd. Er kwa-
men ongeveer 10.000 bezoekers een kijkje nemen – dat is bijna vier 
keer zoveel als in 2013.

Dichter bij huis was ons Hondenteam van de partij op de opendeurdag 
van het Gentse dierenasiel in het Citadelpark. Ze gaven er een spectacu-
laire demonstratie van hun kunnen.
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Op donderdag 23 oktober kreeg de politie rond 11 uur een oproep van 
iemand die zei dat zijn neef ontvoerd was door drie gewapende mannen. 
De ontvoerde man zou de drie geld verschuldigd zijn. Daarom namen de 
ontvoerders hem mee naar een bankkantoor. De politie stond hen, dank-
zij de oproep, daar op te wachten. De daders maakten daarom onmid-
dellijk rechtsomkeer en reden naar het appartement van één van de da-
ders nabij het Citadelpark, met de politie op hun hielen. Het slachtoffer 
kon op dat moment uit de auto springen en vluchten. Eén van de daders 
klom op het dak van het gebouw en ging daar door het lint. Omdat het 
niet uitgesloten was dat er vuurwapens aanwezig waren, besloot de po-
litie de drukke verkeersas af te sluiten en riep ze de speciale interventie-
eenheden van de federale politie op. Een uur later arresteerde de politie 
de man op het dak en een andere dader in het gebouw.

Gijzeling aan Citadelpark 
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De Gentse flikken zoeken u!

Gent: een bruisende stad, meer dan een kwart miljoen inwoners, 156 
km² en 13 politiecommissariaten. Om de inwoners optimaal te kunnen 
dienen, is de Gentse politie voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s.

Promoteam
Het Gentse politiekorps beschikt over een eigen promoteam. Dit team 
heeft als doel om onze politiezone op de (politie)kaart te zetten. Door 
aanwezig te zijn op rekruteringsevenementen, infodagen, studie- en af-
studeerbeurzen, enz. proberen zij jong en oud warm te maken voor een 
job bij de Gentse politie.
Elk lid van het promoteam heeft zijn/haar eigen talenten en behoort tot 
een specifieke dienst (vb. Wijkdienst, Interventiedienst, enz.) binnen het 
Gentse korps. 

Succesvolle rekruteringsavonden
In het najaar startte de politie met een heuse rekruteringscampagne 
onder de noemer ‘De Gentse flikken zoeken u’. Op de infoavonden van 
donderdag 9, 16 en 23 oktober 2014 kon iedereen die droomde van een 
job als flik met al zijn/haar vragen terecht bij de Gentse politie. De ver-
schillende operationele diensten (Wijkdienst, Verkeersdienst, Interven-
tiedienst) stelden zich voor met een korte presentatie. Uiteraard waren 
er ook ‘echte’ flikken uit de verschillende operationele diensten aanwezig 
om te vertellen wat hun job concreet inhoudt. Daarnaast was er ook 
een stand voorzien waar kandidaten een aantal selectieproeven konden 
simuleren en feedback konden krijgen over hun resultaten. Zo wisten 
potentiële rekruten meteen wat hen te wachten staat en kunnen ze zich 
gerichter voorbereiden op de effectieve selectie. 
De infoavonden trokken meer dan 400 flikken-in-spe.

Stan, de man van de rekruteringsfilmpjes
Voor de rekruteringscampagne werden zes filmpjes gemaakt met ‘Stan’ 
en de Gentse flikken in de hoofdrol. Je kan alle filmpjes bekijken via het 
YouTube-kanaal ‘De Gentse flikken zoeken u’.
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Drie op vijf koten niet goed op slot

oktober

Met de actie ‘Kot op slot’ controleren de Dienst Lokale Preventie en 
Veiligheid en de Politie Gent jaarlijks studentenkoten op inbraakveilig-
heid. In 2014 vonden de controles plaats op maandag 20, dinsdag 21 
en woensdag 22 oktober 2014. De nadruk lag, net als vorig jaar, vooral 
op de controle van de voordeursloten. Drie op vijf voordeursloten van 
studentenkoten waren niet inbraakveilig.

Op kot
Gent telt ongeveer 30.000 kotstudenten. Steeds meer studenten be-
schikken op kot over waardevol materieel. Binnen één en hetzelfde 
studentenhuis vindt men vaak verscheidene computers, printers, gsm’s, 
hifi-installaties, televisies, kleine huishoudtoestellen, enzovoort. Met 
een beetje geluk staat de voordeur gewoon open en zijn de studen-
tenkamers niet op slot of slechts afgesloten met een eenvoudige bin-
nendeursleutel. Naast het financiële nadeel voor studenten is het nog 
veel dramatischer als er samen met de computer belangrijke bestanden 
verdwijnen, zoals oefeningen, papers en thesissen.

Inbraakveilige sloten
Niet enkel goed ‘afsluitgedrag’ maar ook een goed slot en een degelijke 
(voor)deur is onontbeerlijk. Dit jaar lag de nadruk op het controleren 
van deze sloten, want uit de resultaten van eerdere acties bleek dat 
studenten hun kot over het algemeen goed afsluiten maar dat het soms 
nog ontbreekt aan een inbraakveilig slot. Dat laatste is echter de verant-
woordelijkheid van de eigenaars van de koten.

Resultaten
Tijdens de Kot op slot-acties werden 311 koten in 39 straten gecontro-
leerd in Gent-West, Gent Centrum en Nieuw Gent. In die straten was het 
voordeurslot van 186 koten niet in orde. Dat betekent dat drie op vijf 
koten niet in orde waren.
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In de meeste gevallen stak de cilinder te ver uit. Cilinders die meer dan 
2 mm uitsteken zijn een potentieel risico. Ze kunnen immers gemakke-
lijk worden afgebroken.

In veel andere gevallen was er geen rozet/beslag aanwezig of kon dat 
heel makkelijk van buitenaf verwijderd worden.

Te grote speling tussen deurpaneel en –kader was het derde meest 
voorkomende gebrek.

In een paar gevallen was het deurbeslag te fragiel of was er geen nacht-
schootvergrendeling aanwezig.

Af en toe was er ook tijd om even met de aanwezige studenten te spre-
ken. Uit die gesprekken bleek dat het afsluitgedrag over het algemeen 
goed is maar dat er nog een paar aandachtspunten zijn. Zo laten stu-
denten het vaak na om het slot ook effectief in het slot te draaien – ze 
trekken slechts de deur achter zich dicht. Bovendien wordt er, in grotere 
studentenhuizen waar men met een parlofoon werkt, nog wel eens open 
gedaan zonder te controleren wie er voor de deur staat.

Gratis politieadvies
De eigenaars van de 186 koten waarvan de voordeursloten niet inbraak-
veilig waren, ontvingen een brief met tips en adviezen voor een inbraak-
veilig slot. Elke koteigenaar of student kan – óók voor studentenkamers 
– gratis advies voor inbraakbeveiliging, zowel over aanpassingen aan 
deuren en ramen, bijvoorbeeld, als over aanpassingen in de woning, 
aanvragen bij het Bureau Politionele Misdrijfpreventie.

Een degelijk 
slot en dege-
lijk afsluitge-

drag maken het 
inbrekers een 

pak moeilijker.
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 ‘De Recherche’

november

Wie zich afvroeg hoe een politieonderzoek écht verloopt, kwam in het 
najaar aan zijn trekken met de nieuwe tv-reeks ‘De Recherche’ op Vier. 
Deze reeks toont hoe een misdaadonderzoek van a tot z gevoerd wordt. 
Daarvoor kozen de makers van de serie voor onze Lokale Recherche-
dienst. Verschillende teams werden door camera’s gevolgd. 

Team Drugs, Team Geweld, Team GO, Team Bijzondere Crim, …: de 
camera volgde elke stap in hun onderzoek, van het opsporen en identi-
ficeren van mogelijke daders, het verzamelen van het nodige bewijsma-
teriaal, huiszoekingen en observaties van de buurt of verdachten, tot de 
arrestatie, het eerste verhoor door de rechercheurs en de voorleiding bij 
de onderzoeksrechter.
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Cyberflikken
cyberwereld houdt ook risico’s in

november

Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseerde het Bureau Jeugd, samen 
met de jeugdinspecteurs, op woensdagvoormiddag 5 november 2014 
‘Cyberflikken’ – een filmvoorstelling met nabespreking waarbij cyberpes-
ten en andere risico’s van internet en sociale media belicht worden.

Jongeren gebruiken sociale netwerksites om te communiceren, foto’s 
en filmpjes te delen, statusupdates te posten en berichten te posten op 
een profiel van vrienden. Bijna de helft van de jongeren gebruikt sociale 
media ook voor schoolwerk. Naast de vele mogelijkheden zijn er echter 
ook risico’s verbonden aan online media.

Vooral leerlingen uit het zesde leerjaar en het eerste middelbaar zijn 
slachtoffer van cyberpesten – ongeveer 10 à 15% van hen geeft aan 
recent slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten.
Ook de naakte cijfers tonen aan dat cyberpesten geen zeldzaam feno-
meen is. Bij ons korps werden in 2014 33 aangiften geregistreerd. Het 
Bureau Jeugd ontving in dezelfde periode negen dossiers van cyberpes-
ten waarin advies of informatie werd verstrekt. 

Met de flikken naar de film
Om het onderwerp cyberpesten bespreekbaar te maken, organiseerde 
het Bureau Jeugd, samen met de jeugdinspecteurs en in samenwerking 
met Kinepolis Gent, op woensdagvoormiddag 5 november 2014 ‘Cy-
berflikken’ – een filmvoorstelling met nabespreking waarbij het onder-
werp cyberpesten en andere risico’s van internet en sociale media fel 
belicht worden. 
We kozen voor “Trust”, een film van regisseur David Schwimmer over cy-
berpesten, ‘grooming’ en ‘sexting’. Na de film volgde een debat met de 
jeugdinspecteurs waarbij leerlingen maar ook leerkrachten hun vragen 
over cyberpesten en online privacy konden voorleggen. 669 leerlingen 
van vijf verschillende Gentse secundaire scholen hadden zich ingeschre-
ven. 
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Scholen zijn zich trouwens steeds meer bewust van de risico’s van inter-
net en sociale media en van hun educatieve en begeleidende rol daarin. 
Vooral secundaire scholen nemen steeds vaker zelf het initiatief om een 
eigen vorming op school rond cyberpesten en online privacy te geven. 

Op 11 februari 2014 werd, naar aanleiding van Safer Internet Day, het 
event Cyberflikken 2013 nog eens overgedaan. 

In Kinepolis Gent werd de film ‘Disconnect’ getoond – daarna namen de 
500 scholieren deel aan een debat met de jeugdinspecteurs. Op datzelf-
de moment leidden andere jeugdinspecteurs de praktijkgerichte inter-
actieve sessie ‘Cyberpesten, wat nu?’ op de studievoormiddag ‘Veilig op 
internet en sociale media’ – georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaan-
deren en gericht op leerkrachten secundair onderwijs en derde graad 
basisonderwijs.
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Partnergeweld is harteloos

november

Op de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen (25 november) lan-
ceerde het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), 
in samenwerking met de Beweging tegen Geweld vzw, de nationale 
campagne “Schelden of slaan, het komt even hard aan”. Met de slogan 
“Het begint met slet en eindigt met een mep” wou men de aandacht 
vestigen op verbaal en fysiek geweld op vrouwen. Centraal staat verbaal 
geweld, dat even hard kan aankomen als fysiek geweld, maar er ook toe 
kan leiden.

Ook ons korps komt vaak in aanraking met (slachtoffers en daders van) 
partnergeweld. Een gemakkelijke oplossing voor de problematiek be-
staat er echter niet. Naast kwaliteitsvolle processen-verbaal en efficiënt 
politiewerk kan zorgzame hulpverlening wel degelijk het verschil maken. 
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) vormt hierbij een es-
sentiële partner. 

Op dinsdagmiddag 25 november 2014 trokken een aantal collega’s van 
de Dienst Maatschappelijke Zorg, samen met hulpverleners van het 
CAW, het Gentse stadscentrum in om folders en stickers uit te delen en 
zo de aandacht te vestigen op de problematiek van partnergeweld en de 
bestaande kanalen voor hulpverlening aan slachtoffers bekend te ma-
ken. Het telefonische meldpunt ‘1712’ stond hierbij centraal. 
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Wat is 50 meter hoog en stuurt de 
avondspits in de war?

Op 26 november 2014 dreigde een torenkraan van 50 meter hoog om te 
vallen. De kraan stond op een werf aan de Dampoort. In de namiddag 
begon het gevaarte over te hellen en werd de omgeving afgesloten voor 
alle verkeer. Ook het treinverkeer werd stilgelegd. De Gentse politie be-
gaf zich ter plaatse om het verkeer dat anders langs het drukke knoop-
punt zou passeren in goede banen te leiden.

Mobiele kranen hebben uiteindelijk de kraan gestabiliseerd en gedemon-
teerd. Pas tegen middernacht was het gevaar geweken.
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Het seniorenfeest was een 
daverend succes

Elk jaar nodigt het korps haar gepensioneerden uit voor een heus feest. 
Dit jaar vond het seniorenfeest plaats in de Vierde Zaal in Gentbrugge 
op donderdag 27 november 2014. 220 senioren zakten af naar Gent-
brugge om mee te feesten. Er kwamen vorig jaar 36 nieuw-gepensio-
neerden bij. Zestien van hen kwamen naar het feest. Zij werden op het 
podium geëerd door de korpschef en Lucien Vermaele, vertegenwoordi-
ger van de seniorenwerking en tevens lid van de seniorenkern. Ook de 
Gentse burgemeester was aanwezig. 

Het succes van het seniorenfeest is telkens weer te danken aan de vrij-
willige medewerking van vele collega’s en diensten tijdens de voorberei-
ding. Op de dag zelf steken een twintigtal personeelsleden vrijwillig een 
handje toe. Er werd nogmaals bewezen dat teamwork bijdraagt tot het 
realiseren van grote projecten, ook met relatief beperkte middelen.
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Welkom aan 48 nieuwe flikken

Op donderdag 4 december 2014 legden 48 medewerkers van onze poli-
tiezone de eed af. Onder hen 42 operationelen en zes burgerpersoneels-
leden – 33 mannen en 15 vrouwen. Bijzonder dit jaar was de eedafleg-
ging van drie gloednieuwe hoofdcommissarissen. Zij zullen een centrale 
sleutelpositie innemen binnen ons korps. De nieuwe Gentse flikken 
legden de eed af in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis, onder 
het toeziend oog van hun respectievelijke diensthoofden, korpschef Filip 
Rasschaert en burgemeester Daniël Termont.

Uw politie altijd nabij
Het Gentse korps blijft vernieuwen: in 2011 legden 38 personeelsleden 
de eed af, in 2012 waren dat er 82, in 2013 61 en in 2014 dus 48. Deze 
aanwervingen zijn noodzakelijk om enerzijds de collega’s die op korte 
termijn met pensioen gaan te vervangen en anderzijds om tegemoet te 
komen aan de politionele noden van een grootstad zoals Gent.
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Drie nieuwe hoofdcommissarissen

Na twee jaar opleiding, examens en stages werden drie commissarissen 
van de Gentse politie bevorderd tot de graad van hoofdcommissaris. Zij 
nemen een aantal cruciale posities in binnen ons korps. Hoofdcommissa-
ris Veerle Dhont werd de nieuwe Directeur Operaties, hoofdcommissaris 
Karin Vanhooren werd het nieuwe diensthoofd van onze Wijkdienst en 
hoofdcommissaris Chris Van Gaever nam de functie als diensthoofd van 
de Lokale Recherchedienst op zich.

Deze drie topleidinggevenden dragen hun steentje bij tot het verder 
uitdragen van een positieve cultuur en identiteit van de Gentse flikken. 
Breed denken, positief handelen en samenwerken krijgen hun prioritaire 
aandacht. Ze stellen steeds het belang van de maatschappij en van het 
korps voorop om samen met alle verschillende partijen de best moge-
lijke oplossingen te zoeken en uit te dragen.
 
In het Gentse politiekorps bekleden tien vrouwen een topfunctie. Ook 
dat maakt deel uit van het diversiteitsbeleid van de zone.
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Internationale Dag van Personen 
met een Handicap: extra controles

Naar aanleiding van de Internationale Dag van Personen met een Han-
dicap (3 december) voerde de Gentse politie (in het bijzonder de Ver-
keersdienst, Wijkdienst, Overlastteam en Interventiedienst) tussen 1 
december 2014 en 7 december 2014 extra controles uit op het rechtma-
tig gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap en van 
de voorbehouden parkeerplaatsen. 

Tijdens die controles werden 36 inbreuken vastgesteld, de overtreders 
kregen allemaal een boete. Zestien voertuigen werden getakeld. Naast 
de boete voor de overtreding kregen de eigenaars van de getakelde 
voertuigen ook de rekening van de takelkosten gepresenteerd.
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1 dag niet: nationale actiedag 
tegen woninginbraken

Sinds 2008 blijft het aantal woninginbraken in België stijgen, tot meer 
dan 75.000 in 2013. Dat betekent meer dan 200 woninginbraken per 
dag. We hebben dan ook een slimme en gezamenlijke aanpak nodig, 
met aandacht voor de verschillende schakels van de veiligheidsketen. 
Preventie is daarbij misschien wel de belangrijkste schakel.

Overheid en politie zetten alle mogelijke middelen in om woninginbraken 
te bestrijden en te voorkomen. Op 11 december 2014 vond daarom een 
eerste nationale actiedag tegen woninginbraken plaats: ‘1 dag niet’. Het 
idee kwam overgewaaid uit Nederland. 

Tijdens de actiedag wou men iedereen bewustmaken van zijn eigen pre-
ventierol in de strijd tegen woninginbraak. De meeste mensen besteden 
immers pas aandacht aan inbraakveiligheid wanneer ze zelf, of iemand 
uit hun omgeving, slachtoffer zijn geworden. Met deze campagne wou 
men de algemene waakzaamheid aanwakkeren, de burger sensibiliseren 
en zelfs motiveren om initiatief te nemen. 

Ook ons korps zette met veel plezier haar schouders onder dit initiatief. 
In de aanloop naar de actiedag werd de Gentenaar op onze website 
‘warm gemaakt’ voor de campagne en thematiek. Wekelijks verscheen 
er een interessant artikel rond inbraakpreventie met tal van tips en nut-
tige informatie. 

De dag zelf vonden controleacties, patrouilles, sensibiliseringsacties en 
speed-DPA-acties plaats. DPA staat hierbij voor DiefstalPreventieAdvies. 
Bij dergelijke acties worden de voordeursloten van alle huizen in een 
bepaalde omschrijving gecontroleerd op inbraakveiligheid. De diefstal-
preventieadviseurs en inspecteurs die de controle uitvoeren deponeren 
onmiddellijk een brief met hun specifieke bevindingen in de brievenbus 
van elke woning. In deze brief doet men ook nog eens het aanbod van 
een volledig diefstalpreventieadvies op afspraak. 
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Enkele cijfers:
• 339 personeelsleden namen deel aan de actie. Het grootste deel 

daarvan was operationeel personeel, maar ook burgerpersoneelsle-
den droegen hun steentje bij. 

• Er waren 48 roadblocks en drie wijkomsluitingen.
• De Gentse politie controleerde 1.034 voertuigen en 1.020 personen.
• Er werden drie inbrekers gevat. 
• Er werden 23 pv’s voor drugsbezit (gebruikershoeveelheden) uitge-

schreven. 
• Er werden ook elf verboden wapens (o.a. messen, boksijzers, 

babyguns, goedendag) in beslag genomen. 
• Twee voertuigen die niet verzekerd waren, werden eveneens in 

beslag genomen.
• De sloten van 2.380 woningen over het hele grondgebied van Gent 

werden gecontroleerd tijdens speed-DPA-acties. 

Naast deze fraaie resultaten was ‘1 dag niet’ een mooi staaltje van 
teamwork bij de Gentse politie. Over alle diensten heen werden de 
krachten en capaciteiten gebundeld om van deze actiedag een groot 
succes te maken.
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De gijzeling die er geen was

Op maandagochtend 15 december 2014 kreeg de Gentse politie een 
melding van een gijzeling in de Pilorijnstraat, nabij de Dampoort. Een 
18-jarige man beweerde dat zijn vriend gegijzeld werd door vier mannen 
met Kalasjnikovs. Onmiddellijk werden 30 politiemensen van de Inter-
ventiedienst, de bijzondere bijstand en de Lokale Recherche ter plaatse 
gestuurd. Zij kregen versterking van de federale gerechtelijke politie en 
de federale speciale eenheden. Deze eenheden vielen rond het middag-
uur de woning binnen. Er werden geen wapens gevonden. Drie personen 
die op dat moment in het appartement waren, werden ondervraagd. 

Voor de inval arresteerde de politie al twee mannen: één persoon werd 
voor de woning gearresteerd, de tweede gaf zichzelf over. De betrokke-
nen waren al gekend bij het gerecht voor druggerelateerde feiten. 
Uiteindelijk bleek er helemaal geen gijzeling te zijn. De jongeman die de 
gijzeling meldde werd aangehouden door de onderzoeksrechter wegens 
valse aangifte en riskeert bij een veroordeling tot twee jaar cel en een 
geldboete van 1.800 euro. Hij kan mogelijk aansprakelijk gesteld wor-
den voor een deel van de kosten van de operatie.

Door een samenloop van omstandigheden haalde deze nepgijzeling het 
wereldnieuws. Internationale nieuwsploegen waren aanwezig in ons 
land om verslag uit te brengen van de nationale stakingsdag, en door 
de gijzeling die zich op hetzelfde moment in Sidney afspeelde, waren zij 
extra alert voor dergelijke berichten. De telefoon van de woordvoerder 
van de Gentse lokale politie stond gans de dag roodgloeiend: journalis-
ten uit alle hoeken van de wereld, van de Verenigde Staten over Egypte 
tot Kazachstan, belden hem op. Uiteindelijk sloot hij zijn werkdag af na 
maar liefst 91 telefoontjes.   
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Gent Centrum patrouilleert op 
kerstmarkt

De eindejaarsperiode is één van de drukste periodes van het jaar voor 
het Commissariaat Gent Centrum. De stadskuip wordt dagelijks over-
spoeld door een shoppende menigte, op zoek naar een feestoutfit of een 
laatste cadeautje. Ook de kerstmarkt is een publiekstrekker. Het Com-
missariaat Gent Centrum, ondersteund door andere commissariaten en 
de Draken van het Team Fietsen, voerde daarom elke dag patrouilles op 
de kerstmarkt uit.
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