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SAMEN VOOR VEILIGHEID 

ORGANOGRAM 

89  
operationele 
medewerkers 

23 
administratieve 
medewerkers 

LOCHRISTI 

Dekenijstraat 3 
9080 Lochristi 
Tel. 09/310 33 00 

ZELZATE 

Havenlaan 1a 
9060 Zelzate 
Tel. 09/310 28 50 

ALGEMEEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

BEWONERSAANTALLEN/GRONDOPPERVLAKTE 

Bewoners 1/1/2020 Bewoners 1/1/2021 Grondoppervlakte 

Lochristi: 22.606 Lochristi: 22.616 Lochristi: 60,34 km2 

Moerbeke-Waas: 6.570 Moerbeke-Waas: 6.613 Moerbeke-Waas: 37,8 km2 

Wachtebeke: 7.805 Wachtebeke: 7.767 Wachtebeke: 34,53 km2 

Zelzate: 12.886 Zelzate: 13.117 Zelzate: 13,71 km2 

Totaal: 49.867 Totaal: 50.113 Totaal: 146,38 km2 

 

 

 
  

PERSONEEL 

PERSONEELSBESTAND 

 
 

 
 

OPERATIE “VERGROENING” OP WIELTJES 
 

Elektrische personenwagens en fietsen voor 
Politiezone Regio Puyenbroeck 

In haar Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 engageert 
Politiezone Regio Puyenbroeck zich ertoe in te zetten 
op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 
voeren van een milieuvriendelijk beleid is er echter al 
langer aan de orde.  

Duurzaam energieverbruik, hemelwaterrecuperatie 
en een verantwoord voertuigenbeheer zijn daar 
voorbeelden van. In 2020 werden twee Euro 4-
voertuigen van 2008 vervangen door full electric 
vehicles (FEV). 

 

  48 vrouwen   64  mannen  
 
 
 
 
 

LEEFTIJD   

< 31 jaar 
31 - 40 jaar 
41 - 50 jaar 
> 50 jaar 

 
 
 

 

 

 

 

EVOLUTIE IN 2020 

In 2020 werden 7 nieuwe medewerkers verwelkomd. 2 operationele                     
medewerkers gingen in een andere politiezone een nieuwe uitdaging                         
aan, 1 medewerker ging met pensioen en 1 ging met brugpensioen. 

Beste lezer, 

Terwijl onze politiezone nog steeds haar bijdrage 
levert aan de bestrijding van het coronavirus, 
blikken we terug op onze werking van het voorbije 
jaar. Jullie vinden in dit jaarverslag een 
overzichtelijke weergave van onze realisaties in 
2020. Het virus had en heeft nog steeds een grote 
impact op de maatschappij. Onze politiezone heeft 
zich als organisatie aangepast om op korte termijn 
haar dienstverlening aan te passen aan de 
gewijzigde noden. 

De capaciteit die beschikbaar kwam door het wegvallen van de 
evenementen binnen de politiezone, werd ruimschoots opgebruikt door de 
expliciete nood aan handhaving van de steeds wijzigende corona- 
maatregelen. Naast hun vaste takenpakket werden onze medewerkers vorig 
jaar ook ingezet bij het handhaven van de coronamaatregelen. Zij hielden 
onder andere toezicht op samenscholingen, het naleven van de 
mondmaskerplicht, het respecteren van de avondklok en de sluiting van 
horeca- en handelszaken. Onze politiezone grenst met drie gemeenten aan 
Nederland. Dit betekent dat hier bijkomende inspanningen geleverd werden 
om statische en mobiele controles te organiseren. De pandemie heeft ook 
een impact op de aard van onze politionele tussenkomsten. Naast een 
stijging van allerhande vormen van online criminaliteit, zien we een 
toename van het aantal hulpvragen in de meest brede zin. Zo is het aantal 
dossiers dat verband houdt met geweldsdelicten en intrafamiliaal geweld 
toegenomen.  

Ten slotte wil ik al onze medewerkers bedanken voor de flexibiliteit die ze 
aan de dag gelegd hebben om onze waarden respect, professionaliteit en 
dienstverlenende ingesteldheid permanent in de praktijk te brengen. Al onze 
medewerkers, administratief, logistiek of operationeel, hebben er toe 
bijgedragen dat onze dienstverlening gegarandeerd werd.  

Hoofdcommissaris Koen Van Poucke 
Korpschef 

ONTHAAL 

Onze onthaalpunten mochten 3.229 bezoekers 
ontvangen in 2020. 

De meeste mensen kwamen langs op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 9u en 10u. De gemiddelde wachttijd is 5 
minuten en de gemiddelde doorlooptijd is 30 minuten.   

MOERBEKE-WAAS/WACHTEBEKE 

Peene 9 
9185 Wachtebeke 
Tel. 09/310 28 00 

1 adviseur 

4 consulenten 

18 assistenten 

 

 25% 

 23,2% 
 30,4% 

 21,4% 

112 personeelsleden 
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TEAM INTERVENTIE 

TEAM ONTHAAL 

TEAM WIJK 

TEAM VERKEER & MOBILITEIT 

COMMUNICATIE & STRATEGIE 

NOODPLANNING 

TEAM LOKALE RECHERCHE 

LIK 

TEAM LOGISTIEK & FINANCIËN 

INTERNE PREVENTIE 

TEAM HRM 

LOCHRISTI 

WACHTEBEKE-MOERBEKE 

ZELZATE 

PERSONEN 

EIGENDOMMEN 

DRUGS 

ICT 

GERECHTELIJK BUREEL 

1 HCP korpschef 

1 hoofdcommissaris 
   ( gedetacheerd) 

5 commissarissen 

14 hoofdinspecteurs 

66 inspecteurs 
      (64 + 2 gedetacheerd) 

2 agenten 
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SAMEN VOOR VEILIGHEID 

 

effectieve tussenkomsten 

2018 

2019 

2020 

 

 

 
 
 
 
  
  

  
   

* De daling van het aantal oproepen werd gecompenseerd door een stijgend aantal 
toezichten. We voerden 6.863 toezichten uit in 2020. Dit is een stijging van 34% ten 
opzichte van 2019; toen werden er 5.106 toezichten uitgevoerd.  

Lochristi 40% 

Zelzate 33% 

Wachtebeke 18% 

Moerbeke-Waas 9% 

 
Niet alle oproepen vragen een onmiddellijke tussenkomst.  
Sommige worden later afgewerkt door  bv.  het wijkteam. 

 
 
 

Gemiddelde aanrijtijd: 17 minuten 
Gemiddelde duur interventie: 46 minuten 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKEERSCONTROLES 

De lokale Politiezone Regio Puyenbroeck organiseert regelmatig preventieve controles ter 
bevordering van de verkeersveiligheid (sturen onder invloed van alcohol/drugs, 
snelheidscontroles, het  dragen van de veiligheidsgordel/gebruik van kinderzitjes) en ter 
voorkoming van inbraken (controle van verdachte personen en voertuigen).  

Daarnaast gaat de aandacht in het bijzonder uit naar verschillende vormen van overlast en het 
gebruik of de verkoop van verdovende middelen. 

 

Jaar Overtredingen 
VER 

Snelheidscontroles 

2018 12.850 

2019 17.599 

2020 27.179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDOVENDE MIDDELEN / DRUGS 

In 2020 werden in de politiezone tijdens acties of interventies 233 vaststellingen 
gedaan die te maken hadden met drugs.   

 

Er werden 3 grootschalige lokale drugsacties georganiseerd waarbij lokale hotspots 
werden bezocht. Hierbij werden onder meer 997 gr weed, 3330 planten, 265 XTC-
pillen, 232 gr hasj, 26 gr cocaïne, 48 gr speed en 30 ml GHB aangetroffen.  

In 2020 werden er 3 plantages ontdekt en vernietigd in Lochristi.

 
INBRAKEN IN GEBOUWEN EN VOERTUIGEN 

 

INBRAKEN IN VOERTUIGEN 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
2020 

Via verschillende kanalen (social media, website, 
BIN-krant,…) vestigt de politiezone de aandacht op 
het beter beveiligen van je woning in de strijd 
tegen diefstal. De wijkinspecteurs bieden sinds 
2017 bij woonstvaststellingen diefstalpreventief 
advies (DPA) aan. 

INBRAKEN IN GEBOUWEN 

Er werden 119 inbraken en inbraakpogingen in 
woningen vastgesteld. In 64 gevallen ging het om 
een inbraakpoging. In alle gemeenten van de 
politiezone stellen we een daling vast van het 
aantal feiten ten opzichte van 2019. 

Januari is met 34 feiten de populairste maand voor 
inbrekers, op de voet gevolgd door februari (21 
feiten). Inbraken gebeurden vooral in woningen of 
in gebouwen die bij de woning horen. 

LOCHRISTI MOERBEKE-WAAS WACHTEBEKE ZELZATE 

1 Verkeersongeval stoffelijke 
schade 

Verdachte toestand Huiselijke moeilijkheden Moeilijkheden met personen 

2 Politionele hulpverlening 
aan een persoon 

Huiselijke moeilijkheden Moeilijkheden met een persoon 
Verkeersongeval stoffelijke 
schade 

3 Huiselijke moeilijkheden Verkeersongeval met vlucht Onbeheerde dieren Huiselijke moeilijkheden 

4 Verdachte toestand Moeilijkheden met een persoon 
Politionele hulpverlening 
aan een persoon 

Nachtlawaai 

5 Onbeheerde dieren Onbeheerde dieren Samenscholing 
Verkeersongeval 
lichamelijk letsel 

 

 2018 2019 2020 

Bezit 176 193 182 

Handel 30 33 34 

Fabricatie 10 13 10 

Gebruik 13 5 3 

In- en uitvoer 2 0 2 

Andere 4 1 2 

Totaal 235 245 233 

 

 Verkeersongevallen Verkeersslachtoffers 

Gemeente Stoffelijke schade Lichamelijk letsel Totaal Gewonden Doden 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Lochristi 236 167 92 80 328 247 90 77 2 3 

Moerbeke-Waas 53 41 22 20 75 61 22 20 0 0 

Wachtebeke 87 38 25 31 112 69 24 31 1 0 

Zelzate 179 113 58 47 237 160 56 47 2 0 

Totaal 555 359 197 178 752 537 192 175 5 3 

 

 4.969 

 7.289 

 6.857 11.630 

12.638 

11.744* 

Jaar Gecontroleerde 
bestuurders 

Overtredingen 
alcohol 

Overtredingen 
drugs 

Alcohol- en drugscontroles 

2018 6.648 275 97 

2019 6.884 323 126 

2020 4.329 137 80 
 

 

Plaats Postcode Ongevallen In % 

Antwerpse Steenweg 9080 29 6,79% 

Kanaalstraat 9060 16 3,75% 

Dorp-West 9080 13 3,04% 

Dorp-Oost 9080 12 2,81% 

Koning-Albertlaan 9080 8 1,87% 

Assenedesteenweg 9060 7 1,64% 

Grote Markt 9060 7 1,64% 

Pres. J.F. Kennedylaan 9060 7 1,64% 

Rivierstraat 9080 7 1,64% 

Wachtebekestraat 9060 7 1,64% 

Alle overige 9060 - 9080 - 9180 - 9185 424 73.54% 

 

De politiezone controleert op een efficiënte en snelle manier bestuurders op alcohol aan de hand 
van een ademanalysetoestel. Bij verkeersongevallen wordt er eveneens een speekseltest 
afgenomen om te controleren of de bestuurder onder invloed is van drugs. Bij gerichte 
drugscontroles overloopt men eerst een checklist om objectief vast te stellen of de bestuurder 
uiterlijke kenmerken van druggebruik vertoont. Bij een positieve checklist wordt er een 
speekseltest afgenomen. 

82

12

32 36

162

59

21
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43

150

55

6

22

36

119

Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate Totaal
2018 2019 2020

1

4
5

1 11
3

4

16

1

8

11

36

5
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12

23

Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate Totaal
Autodiefstal Motodiefstal Bromfietsdiefstal Fietsdiefstal Diefstal uit of aan voertuig
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EXTERNE COMMUNICATIE 

Website: www.pz5416.be 

Facebookpagina: facebook.com/polzonepuy 

Twitteraccount: @polzonepuy. 

• Op facebook hebben we 6.303 “vind-ik-leuks”. 

• Op twitter hebben we 2.253 ‘volgers’. 

• 44% van ons publiek zijn mannen en 56% vrouwen. 

• De grootste groep volgers is tussen 25 en 44 jaar oud. 

• De meeste van onze berichten worden gelezen op dinsdag 
en woensdag tussen 10-13u. 

• Tal van berichten die gepost worden via sociale media 
geven aanleiding tot persartikels in de geschreven pers. 

 

 

  
 

GESPECIALISEERDE TEAMS EN WERKGROEPEN 

TEAM JEUGD & GEZIN 

2020: 294 dossiers 

Eind 2014 werd er binnen de Lokale Recherche van onze politiezone het Team Jeugd 
en Gezin opgestart. Het team spitst zich voornamelijk toe op slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld en  onderzoekt de leef- en opvoedingsomstandigheden van 
kinderen/minderjarigen. 

WERKGROEP DIERENWELZIJN 
In 2015 werd een werkgroep ‘dierenwelzijn’ opgericht binnen de politiezone. Naast 
de reguliere werking, sensibiliseert en informeert deze werkgroep burgers en 
politiepersoneel rond dierenwelzijn en worden nieuwe wetten en regels door de 
werkgroep vertaald en in procedures gegoten. Onze politiezone werkt samen met het 
dierenasiel van Gent. 
 
In 2020 kwam het dierenasiel 101 keer langs (68 katten en 33 honden). Slechts 10 
dieren werden in het asiel door hun eigenaar opgehaald en 70 dieren kregen een 
nieuwe thuis. 4 dieren stierven in het asiel aan een natuurlijke dood (zeer jonge 
kittens of zieke/gewonde katten) en 13 dieren werden geëuthanaseerd. 4 katten zijn 
nog op zoek naar een nieuwe thuis. Er waren 563 meldingen gelinkt aan het thema 
‘dierenwelzijn’ in 2020. 

TAC-TEAM 
Op geregelde tijdstippen wordt ervoor gekozen om een anoniem voertuig te laten 
patrouilleren en specifiek te werken op nazicht van Toezichten, ANPR en Controles naar 
aanleiding van meldingen of verdachte omstandigheden (TAC). 
 
Het anoniem voertuig is uitgerust met een mobiel ANPR-systeem (automatische 
nummerplaatherkenning). Met dit systeem wordt de ploeg in real time gealarmeerd wanneer 
één van de camera’s in het voertuig een nummerplaat scant die bijvoorbeeld gesignaleerd 
staat, een vervallen keuring heeft, zonder verzekering geregistreerd staat,… 

 
BESTUURLIJKE POLITIE – HYCAP 
Lokale politiezones stellen een bepaald percentage van hun manschappen ter beschikking  van 
andere zones die een opdracht van bestuurlijke politie niet alleen kunnen uitvoeren (vb. 
ondersteuning bij grote evenementen, ordediensten, betogingen,…). Dit is het zogenaamde 
HYCAP-systeem. De minister van Binnenlandse Zaken publiceert ieder jaar om welke 
capaciteit het precies gaat. In 2020 hebben onze diensten 500 uren HYCAP gepresteerd.  

 
INFORMATICACRIMINALITEIT 
Het beheersen van informatica-
criminaliteit is één van de  
prioriteiten in ons Zonaal 
Veiligheidsplan van 2020-2025.  
 

Politiezone Regio Puyenbroeck 
zorgt ervoor dat de 
medewerkers goed 
geïnformeerd en opgeleid zijn, 
waardoor zij over de juiste 
expertise beschikken om op een 
kwaliteitsvolle manier 
onderzoek en vaststellingen te 
doen. 

 

NEWSFLASH 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANPR-CAMERASCHILD 

In de Politiezone Regio Puyenbroek staan er 16 palen met 
29 ANPR-camera’s. Deze camera’s lezen nummerplaten 
van voorbijrijdende voertuigen en vergelijken die met 
referentiedatabanken. In 2020  leverde het systeem bij 50% 
van de bevragingen elementen aan die essentieel waren 
voor een onderzoek of die konden leiden tot het oplossen 
van een misdrijf. 

De vrachtwagensluis in Zelzate zorgt ervoor dat de 
hoogtebeperking van 3 meter voor vrachtwagens 
gerespecteerd wordt terwijl het centrum bereikbaar blijft 
voor bussen, plaatselijk verkeer en gevaarlijke transporten. 
Er werden 2.329 bestuurders van vrachtwagens 
geverbaliseerd in 2020. 

 

 

GESPECIALISEERDE TECHNOLOGIE

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERNE TOEZICHTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOCHRISTI MOERBEKE-WAAS WACHTEBEKE ZELZATE EXTERN TOT 

Intrafamiliaal geweld & Partnergeweld 19 8 7 19 1 54 

Onbuigzaamheid-Moraliteit-VOS 69 25 31 53 10 188 

Bedreigingen-Belaging-Pesten-Stalking 0 0 0 0 0 0 

Dementie- Oudermishandeling 0 1 0 0 0 1 

Ziek persoon-Zelfmoordpoging 1 1 1 0 0 3 

Sociaal overleg 7 10 5 7 0 29 

Slagen en verwondingen 2 1 1 0 0 4 

Traumatisch feit ( diefstal, inbraak,…) 6 1 2 2 4 15 

Totaal 104 47 47 81 15 294 
2019 2020  

Informaticacriminaliteit 10 56  

Betaalkaartfraude 3 9  

Phishing 7 44  

Ransomware 0 1 
 

Shouldersurfing 0 1 
 

Skimming 0 1  

Cyberbelaging 44 56  

Cyberlokking (lokken van minderjarige) 0 1  

Informaticabedrog 102 142  

Valsheid in informatica 34 25  

Totaal 200 336  

09/07/2020 - Zelzate 
Verschillende brandstichtingen 
Op 06 juli werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand 
in Zelzate. De brandweer vermoedde dat de brand werd 
aangestoken en dit werd door een branddeskundige 
bevestigd. De afgelopen maanden vonden er in Zelzate reeds 
een aantal gevallen van brandstichting plaats. Er raakte hierbij 
niemand gewond. Na een uitgebreid onderzoek kon 
Politiezone Regio Puyenbroeck een 22-jarige man uit Zelzate 
aanhouden. Hij werd als verdachte voorgeleid voor de 
onderzoeksrechter. 
 

 

02/03/2020 - Lochristi 
Voertuigdiefstallen  
Op vrijdag 28 februari trof het TAC-team van Politiezone 
Regio Puyenbroeck omstreeks 20u een verdacht voertuig 
aan in het verlengde van de Smalle Heerweg te Lochristi. 
Een Peugeot met Franse nummerplaat bleek als gestolen 
geseind te staan.  In de omgeving van het voertuig 
(Drieselstraat, Oostakker) kon enige tijd later een 
verdachte geïntercepteerd worden. Een 30-jarige man uit 
Kortrijk werd van zijn vrijheid beroofd en gearresteerd 
door het Parket Oost-Vlaanderen.  

 

06/03/2020 - Lochristi 
Cannabisplantage aangetroffen 
Gisterenvoormiddag trof de Politiezone Regio 
Puyenbroeck een grote cannabisplantage aan in een 
woning in Zeveneken-Dorp te Lochristi. In de woning 
vond men een professionele installatie voor de teelt van 
cannabis. De plantage werd in de loop van de namiddag 
ontmanteld. Er  werden 930 planten aangetroffen in de 
woning. 
 

De dienst intern toezicht is verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling van de politiezone. De medewerkers van deze 
dienst onderzoeken op een grondige en objectieve manier elke klacht over een politieoptreden. Zij rapporteren hun 
bevindingen rechtstreeks aan de korpschef.  Na het behandelen van de klacht wordt de melder op de hoogte gebracht van 
het resultaat, behalve wanneer het om een gerechtelijk onderzoek gaat. In dat geval is de politie gebonden aan het 
beroepsgeheim.  
 
In 2020 ontving Politiezone Regio Puyenbroeck 18 klachten voor intern toezicht. Dit zijn er 64% minder dan in 2019; toen 
waren er 38 klachten. Na uitvoerig onderzoek bleken 15 klachten ongegrond. Bij de overige klachten werden de interne 
processen en/of de betrokken personen bijgestuurd waar nodig.  
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Onthaal Interventie Wijkwerking Verkeer Andere

BETROKKEN DIENST
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WIJKWERKING 

WIJKKANTOOR LOCHRISTI 
Dekenijstraat 3, 9080 Lochristi, Tel. 09/310 33 00, 
pz.regiopuyenbroeck.Wijk.Lochristi@police.belgium.eu 

WIJKKANTOOR MOERBEKE/WACHTEBEKE 
Peene 9, 9185 Wachtebeke, Tel. 09/310 28 00, 
pz.regiopuyenbroeck.Wijk.WaMoe@police.belgium.eu 

WIJKKANTOOR ZELZATE 
Havenlaan 1A, 9060 Zelzate, Tel. 09/310 28 50, 
pz.regiopuyenbroeck.Wijk.Zelzate@police.belgium.eu 

 
Wijkwerking bestaat uit het aanbieden van een zichtbare, 
aanspreekbare en contacteerbare politie, die in haar 
werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en 
verwachtingen van haar omgeving. In onze politiezone zijn 
er 17 wijkinspecteurs verdeeld over de vier gemeenten. 

 
2020 WOONSTVASTSTELLINGEN         2.956 
 
Lochristi 1.180 
Moerbeke-Waas 294 
Wachtebeke 188 
Zelzate 1.294 

2020 KANTSCHRIFTEN 2.443 

Team wijk Lochristi 493 
Team wijk Moerbeke-Waas/Wachtebeke 380 
Team wijk Zelzate 477 
Team Lokale Recherche 675 
Team Interventie 297 
Administratieve diensten 121 

 
 
 
 
 
 
 

DRUGPUNT 

Politiezone Regio Puyenbroeck werkt samen met Drugpunt 
Regio Puyenbroeck en Drugpunt Lokeren-Moerbeke. Drugpunt 
wil problemen door druggebruik helpen voorkomen. 

Onder de noemer ‘vroeginterventie’ (VI) kan men bij Drugpunt 
terecht met alle vragen over verslavingsmiddelen en wordt er 
samen met een medewerker naar de beste begeleiding 
gezocht. In 2020 kreeg dit Drugpunt 76 aanmeldingen, 
waarvan 25% oudergesprekken, 38% VI’s en 1% 
adviesgesprekken.  

 
 
 
 
 
 
 

17% werd doorverwezen en 11% is niet opgestart. Als 
voornaamste middel kwam cannabis aan bod (46%), gevolgd 
door alcohol (25%), de combinatie cannabis-alcohol (4%) en 
cocaïne (2%). 

 
Omdat voorkomen beter is dan genezen, heeft elk Drugpunt 
een uitgebreid preventieaanbod. Zo is er bijvoorbeeld het 
MEGA-project, dat lessen aanbiedt die worden gegeven door 
een medewerker van Drugpunt en een wijkinspecteur.

GEMEENTELIJKE  ADMINISTRATIEVE  SANCTIES  (GAS) 

• Systeem in werking sinds 1 september 2009. 

• GAS-systeem gebruikt binnen de 4 gemeenten. 

• GAS-reglement herzien op 01/01/2021. 

Onze politiezone werkt samen met een provinciaal 
sanctionerende ambtenaar, die na eventuele bemiddeling een 
geldboete kan opleggen. Hierbij wordt het 
proportionaliteitsbeginsel gehanteerd: hoe zwaarder de 
overtreding, hoe hoger de boete. Door een intensieve 
samenwerking met de afvalintercommunale IDM werden 
camera’s aangekocht die succesvol ingezet worden om 
sluikstorters te betrappen. De camera’s worden niet louter 
repressief ingezet, maar hebben door de verhoogde pakkans 
ook een ontradend effect.  

 
2020:  GAS-DOSSIERS 

Meest vastgestelde overtredingen:  

In 56 gevallen werd een PV opgesteld naar aanleiding van 
sluikstort/afvalwetgeving, 25 keer omwille van geluidshinder 
en 23 keer omwille van een loslopend dier. 

CORONA 
 

In 2020 zorgde het coronavirus voor een enorme impact op 
de werking van Politiezone Regio Puyenbroeck. Uw 
politiezone stond in voor het controleren op het naleven van 
de opgelegde maatregelen. We vormden coronaploegen 
om tegemoet te komen aan de bijkomende meldingen en 
interventies gelinkt aan COVID-19. Er werden 2.256 
toezichten in het kader van corona-handhaving uitgevoerd. 
Naast de gewone coronacontroles  voerden we als 
grenspolitiezone ook nog eens 7/7 statische of mobiele 
grenscontroles uit. 

 
GEWELDSDELICTEN 

 
 

 2020 

Niet-naleving samenscholingsverbod 176 

Niet-naleving verplaatsingsverbod 223 

Niet-naleving sluiting handelszaak 2 

Niet-naleving openingsuren 1 

Niet-naleving dragen van mondmasker openbaar 
vervoer 

1 

Totaal 403 

 2018 2019 2020 

Slagen en/of verwondingen 286 346 335 

Slagen en/of verwondingen (binnen familie) 118 149 185 

Slagen en/of verwondingen (buiten familie) 168 197 150 

Moordpogingen en doodslag 4 6 10 

Andere vormen van geweld 31 31 30 

Totaal 321 383 375 

Doel: criminaliteitsvormen zoals bijvoorbeeld nachtlawaai, 
sluikstorten en/of zwerfvuil, achterlaten van hondenpoep, 
loslopende dieren en vandalisme niet onbestraft laten. 

TAKENPAKKET 

 
• Woonstvaststellingen 
• Antwoorden op kantschriften van het parket 
• Onthaal van burgers in wijkkantoren 
• Bemiddelende rol bij buurtproblemen of 

overlast 
• Handhaven openbare orde bij evenementen 
• Schooltoezicht (ook toezien op foutief of 

gevaarlijk parkeren) 
• Opleiden gemachtigde opzichters 
• Anticiperen op lokale fenomenen 
• Sensibiliserende acties 
• Bijstand aan gerechtsdeurwaarders 
• … 

Het aanbod van Drugpunt is vertrouwelijk en gratis. 

Voor meer informatie, neem contact op met: 

Drugpunt Regio Puyenbroeck (Lochristi-Wachtebeke-Zelzate) 
Lisa De Ridder 
0472/17 48 82 
lisa.deridder@drugpunt.be 

Drugpunt Lokeren-Moerbeke (Moerbeke-Waas) 
Kylie Van Mossevelde 
0485 91 00 11  
kylie.vanmossevelde@drugpunt.be 

GEMEENTE 2019 2020 

Lochristi 15 57 

Moerbeke-Waas 1 9 

Wachtebeke 2 18 

Zelzate 19 41 

Totaal 37 125 

 

Duidelijke daling van de meest voorkomende 
vormen van criminaliteit door COVID-19 

Bij Politiezone Regio Puyenbroeck stellen we vast dat er een 
duidelijke daling is van de meest voorkomende vormen van 
criminaliteit sinds corona. We zien dat er een verschuiving is 
van het soort interventies waarmee we belast worden. Zo is 
er een toename van burengeschillen, intrafamiliaal geweld, 
onbuigzaamheid van jongeren en informaticacriminaliteit. 
Daarenboven zijn er nu ook nog de coronaovertredingen.  
 
 
 

Op nationaal niveau staan misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit in de top 5 van de meest voorkomende inbreuken. 
Ook in onze politiezone zien we dat geweldsdelicten tot een van 
de meest voorkomende inbreuken behoren. 
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