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LOCHRISTI – MOERBEKE – WACHTEBEKE – ZELZATE SAMEN VOOR VEILIGHEID 

     88  
            Operationele 
            medewerkers 

   25 
        administratieve 
        medewerkers 

Lochristi 

Dekenijstraat 3 
9080 Lochristi 

Tel. 09/310 33 00 

Zelzate 

Havenlaan 1a 
9060 Zelzate 

Tel. 09/310 28 50 

ALGEMEEN 
 

  

BEWONERSAANTALLEN EN GRONDOPPERVLAKTE 

Bewoners 1-1-2021 Grondoppervlakte 

Lochristi:  22.616 Lochristi: 60,34 km2 

Moerbeke-Waas:   6.613 Moerbeke: 37,80 km2 

Wachtebeke:   7.767 Wachtebeke: 34,53 km2 

Zelzate: 13.117 Zelzate: 13,71 km2 

Totaal: 50.113 Totaal: 146,38 km2 

 
 

 

 

 

 

 

 
PERSONEEL 

PERSONEELSBESTAND 

 
 

 
 

 
 

Intergemeentelijke preventiedienst 
De preventiemedewerker van de gemeenschappelijke interne  dienst 
voor preventie en bescherming op het werk kon in 2021 aan de slag. 
Hij organiseert samen met onze interne preventiemedewerker alle 
noodzakelijke initiatieven om de veiligheid van onze medewerkers op 
het werk te optimaliseren. Hij maakt risicoanalyses, stelt de verslagen 
op voor het basisoverlegcomité en waakt over de psychosociale risico’s 
op het werk.  

 
Smartphone 
dienstgebruik 
Alle politiemede-
werkers zijn uitgerust 
met een smartphone 
waarop de nodige 
politionele software 
en toepassingen 
geïnstalleerd zijn. 
Met deze goed be-
veiligde  toepassin-
gen ontvangen zij op 
het terrein de nodige 
informatie omtrent 
hun uit te voeren opdrachten.  Zij kunnen hiermee ook opzoekingen 
doen. 

 
Sportbeleid 
Medewerkers kunnen sinds 2021 één uur sport per week beoefenen 
tijdens hun diensttijd. Dit maakt deel uit van het welzijnsbeleid dat 
werd geïmplementeerd in de politiezone.   

 

Gewaardeerde lezer, 

De terugblik op het voorbije jaar leert ons dat 
wij  opnieuw dynamisch hebben ingespeeld op 
wijzigende omstandigheden. Ook voor de 
politieorganisatie is immers gebleken dat de 
zoektocht naar stabiliteit door langlopende en 
moeilijk aanpasbare projecten zoals dat bij de 
klassieke organisatie gebruikelijk is, voor 
politiewerk niet langer haalbaar is. Het rigide 
volgen van een nauwkeurig uitgestippelde 
routemap brengt ons niet waar wij moeten zijn, 
eerder integendeel. 

De missie en de visie van onze organisatie blijven dezelfde: samen voor 
veiligheid. Anders uitgedrukt: samen met partners werken aan een leefbare 
omgeving waarin iedereen zich veilig en geborgen weet. De maatschappij 
verandert voortdurend, net als de personen, netwerken en systemen die onze 
veiligheid bedreigen. Daarom wordt er op de grote lijnen strategisch aan-
gestuurd. Deze lijnen bepalen het kader waarbinnen wij manoeuvreren om 
onze doelstellingen te behalen en – wanneer de omstandigheden dit vereisen 
– te herbepalen. Hierdoor kunnen wij voortdurend op zoek naar verbeteringen 
van het proces en soepel aanpassingen doorvoeren aan onze werkwijzen 
wanneer dit noodzakelijk blijkt. De bijdrage van mensen op alle niveaus binnen 
de organisatie is aanzienlijk. Alle medewerkers zijn mede-eigenaar van de 
strategie en medeverantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Hierdoor kunnen 
zij snel maatschappij-ontwrichtende fenomenen, zoals bijvoorbeeld een 
toename van intrafamiliaal geweld, cybercriminaliteit, stalking, drugverkoop 
en andere (potentiële) gevaren detecteren, rapporteren en aanpakken. Dit 
eigenaarschap onder de vorm van vrijheid, verantwoordelijkheid en 
vertrouwen naar onze politiemensen toe, maakt het beroep nog 
aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. De politieorganisatie is niet langer 
een tanker, maar een wendbaar zeilschip, dat ongeacht de windrichting toch 
zijn doel bereikt dankzij de inzet van iedereen aan boord.  
 

Hoofdcommissaris Koen Van Poucke, 
korpschef 
 
 
 
 

 

Onthaal 

Onze onthaalpunten ontvingen 4.134 bezoekers in 2021. 

De meeste mensen kwamen langs op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 9u en 10u. Door het onthaal op afspraak 
werden de wachttijden aanzienlijk ingekort. 

Moerbeke-Wachtebeke 

Peene 9 
9185 Wachtebeke 

Tel. 09/310 28 00 

3 adviseurs 

4 consulenten 

18 assistenten 

 

113 personeelsleden 

1 HCP korpschef    

1 HCP (gedetacheerd) 

3 commissarissen 

15 hoofdinspecteurs 

67 inspecteurs 
      (65+2 gedetacheerd) 

1 agent 

JAARVERSLAG 
2021 

Evolutie personeelsbestand  
In 2021 verwelkomden we tien nieuwe medewerkers. 
Eén administratieve en tien operationele medewerkers 
gingen elders een nieuwe uitdaging aan, twee collega’s 
gingen met pensioen en één collega ging met 
brugpensioen. Eén medewerker werd intern bevorderd. 
 

Publiek-private samenwerking  
In 2021 werd het onthaal tijdens de zomervakantie 
tijdelijk bemand door medewerkers van een private 
bewakingsfirma. Deze samenwerking biedt ons een 
flexibele oplossing voor tijdelijke capaciteitsproblemen. 
De medewerkers kregen van hun werkgever  reeds een 
opleiding in calltaking en onthaal en werden bij de 
politiezone grondig ingewerkt om hun taken deskundig 
te kunnen uitvoeren.  
 

Data Protection Officer 
Om een optimaal informatieveiligheidsbeleid te 
kunnen garanderen, schreef de politiezone een protocol 
uit voor de aanwerving van een gemeenschappelijke 
Data Protection Officer  die wordt ingezet voor zes 
politiezones. 
 

Competentiebeleid 
Door de invoering van een nieuwe applicatie waarin de 
gevolgde en te volgen opleidingen worden geregistreerd, 
worden de kennis, de vaardigheden en de competenties 
van de medewerkers nauwkeurig bijgehouden. Hierdoor 
kan makkelijk worden bijgestuurd op maat van de 
persoonlijke ambities van de individuele medewerkers.  
 
 
 
 
 

 25,2% 

 22,5% 

 29,7% 

 22,5% 

 

LEEFTIJD 

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

 

47 vrouwen 66 mannen 
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LOCHRISTI – MOERBEKE – WACHTEBEKE – ZELZATE 

Oproepen 101 Aard van de tussenkomsten 

Oproepen Effectieve tussenkomsten 

2018 

2019 

2020 
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Gemiddelde aanrijtijd: 19 minuten 
Gemiddelde duur interventie: 48 minuten 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeerscontroles 
Politiezone Regio Puyenbroeck organiseert regelmatig preventieve controles ter bevordering van 
de verkeersveiligheid, zoals controles op het sturen onder invloed van alcohol en drugs, 
snelheidscontroles, controles op het  dragen van de veiligheidsgordel en op het gebruik van 
kinderzitjes. De controle van verdachte personen en voertuigen speelt ook een belangrijke rol in 
het voorkomen van inbraken.  
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende vormen van overlast en het gebruik of 
de verkoop van verdovende middelen. 

 

Jaar Overtredingen 
VER 

  Snelheidscontroles* 

2019 17.599 

2020 14.992 

2021 12.309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdovende middelen en drugs 

In 2021 werden tijdens verkeersacties of interventies 166 vaststellingen* gedaan die 
te maken hadden met drugs. 

We organiseerden vier grootschalige lokale drugacties en bezochten daarbij lokale 
hotspots. Onderzoeken in samenwerking met de lokale recherche resulteerden in de 
inbeslagname van 6.825 gr weed, 292 gr hasj, 2.359 gr speed, 883 xtc-pillen, 43 ml 
GHB, 15.356 euro en 122 weedplanten. Er werden vijf kleine plantages aangetroffen 
in Zelzate.

 

INBRAKEN IN GEBOUWEN EN VOERTUIGEN 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate 

1 Navolgend onderzoek intern Navolgend onderzoek intern Moeilijkheden met personen Navolgend onderzoek intern 

2 Geplande controle/actie Geplande controle/actie Geplande controle/actie Moeilijkheden met personen 

3 Politionele hulpverlening 
Huiselijke moeilijkheden met 
geweld 

Huiselijke moeilijkheden met 
geweld 

Verkeersongeval met 
stoffelijke schade 

4 
Huiselijke moeilijkheden met 
geweld 

Verdachte toestand Navolgend onderzoek intern 
Huiselijke moeilijkheden 
met geweld 

5 
Verkeersongeval met 
gewonden 

 

Moeilijkheden met personen 
Huiselijke moeilijkheden zonder 
geweld 

Nachtlawaai (muziek) 

 

 
2019 2020 2021 

Bezit 195 183 145 

Handel 34 35 27 

Fabricatie 15 13 4 

In- en uitvoer 0 2 6 

Andere 1 2 1 

Totaal 245 235 183 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Verkeersongevallen 

Gemeente Stoffelijke schade Lichamelijk letsel Totaal 

 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Lochristi 143 117 68 77 211 194 

Moerbeke 33 36 20 20 53 56 

Wachtebeke 32 45 29 25 61 70 

Zelzate 85 80 32 41 117 121 

Totaal 293 278 149 163 442 441 

 

 4.969 

 7.289 

 6.857 11.630 

12.638 

11.744 

12.054 

 

Jaar 
Gecontroleerde 

bestuurders 
Overtredingen 

alcohol 
Overtredingen 

drugs 

  Alcohol- en drugcontroles* 

2019 6.878 216 62 

2020 4.324 97 35 

2021 2.970 126 49 
 

 

Top 10 van de straten waar de meeste verkeersongevallen gebeurden 

Plaats Postcode Ongevallen  % 

Antwerpse Steenweg 9080 22 5,43% 

Dorp-Oost 9060 14 3,46% 

Dorp-West 9080 13 3,21% 

Burg. Jos Chalmetlaan 9060 9 2,22% 

Beerveldsebaan 9080 8 1,98% 

Bosdreef 9080 8 1,98% 

Koning Albertlaan 9080 8 1,98% 

Walderdonk 9185 8 1,98% 

Eksaardsedam 9180 7 1,73% 

Grote Markt 9060 7 1,73% 

 

De politiezone controleert op een efficiënte en snelle manier bestuurders op alcohol met een 
ademanalysetoestel. Bij verkeersongevallen wordt met een speekseltest steeds gecontroleerd of 
de bestuurder onder invloed is van drugs. Bij gerichte drugcontroles overloopt men eerst een 
checklist om objectief vast te stellen of de bestuurder uiterlijke kenmerken van druggebruik 
vertoont. Bij een positieve checklist neemt men een speekseltest af. 
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Lochristi Moerbeke-Waas Wachtebeke Zelzate

Inbraken in en van voertuigen 

* bron: PAB excl. autosnelwegen 

 

* bron: PAB drugs - verkeer 

 

Lochristi 38% 
 

Moerbeke 9% 
 

Wachtebeke 17% 
 

Zelzate 33% 
 

Bijstand aan andere  

politiezone 3% 

Via verschillende kanalen moedigen we in de strijd 

tegen diefstal een goede beveiliging van de woning 

en van voertuigen aan. Onze wijkinspecteurs geven 

bij woonstvaststellingen diefstalpreventief advies. 
 

Inbraken in gebouwen 
 

Er werden 115 inbraken en inbraakpogingen in 

gebouwen vastgesteld in 2021. In Lochristi en 

Moerbeke stellen we een stijging vast van het 

aantal feiten ten opzichte van 2020. November was 

met 21 feiten de populairste maand voor inbrekers, 

gevolgd door oktober met 16 feiten. Inbraken 

gebeurden vooral in woningen of in gebouwen die 

bij de woning horen.  

 

* bron: Sharepoint 

 

* bron: verkeersbarometer gericht + niet gericht 

 

2021 

Verdovende middelen en drugs 
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SAMEN VOOR VEILIGHEID 

 

 

 
 
 

GESPECIALISEERDE TEAMS EN WERKGROEPEN 

 

Team Jeugd & Gezin 

Eind 2014 werd 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 en 
minderjarigen.  

In 2021 werden 429 dossiers verwerkt.  

 

Project Zorgcentra na Seksueel Geweld – ZSG Gent 

Politiezone Regio Puyenbroeck ondertekende in 2018 het politioneel solidariteitsprotocol 
Zorgcentra na Seksueel Geweld Oost-Vlaanderen (UZ Gent). Het ZSG Gent staat in voor 
holistische zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Hierbij wordt medische, 
forensische en psychosociale hulp verleend aan slachtoffers en aan de mensen die hen 
ondersteunen. Het doel van de overeenkomst is een vlotte samenwerking tussen het 
ziekenhuis, de geïntegreerde politie en het parket. De kwaliteit van de zorg aan de 
slachtoffers staat centraal.  
Binnen de politiezone zijn intussen vier operationele medewerkers opgeleid tot 
zedeninspecteur voor het ZSG. Zij zijn gespecialiseerd in het verhoren van slachtoffers van 
acuut seksueel geweld.  

 
 

   
TAC-team - Toezicht, ANPR en Controle 

 

Op geregelde tijdstippen werken medewerkers met een anoniem voertuig specifiek op 
toezichten, ANPR en controles naar aanleiding van meldingen of van verdachte 
omstandigheden (TAC). 
 

Ons anonieme voertuig is uitgerust met een mobiel ANPR-systeem (automatische nummer-
plaatherkenning). Hiermee wordt de ploeg in realtime gealarmeerd van zodra één van de 
camera’s in het voertuig een nummerplaat scant die bijvoorbeeld een vervallen keuring heeft  
of zonder verzekering geregistreerd staat of die gesignaleerd staat naar aanleiding van een 
misdrijf of de verdwijning van een persoon, 

 
Bestuurlijke politie – HYCAP 

Lokale politiezones stellen een bepaald percentage van hun politiefunctionarissen 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 2021 hebben onze diensten 580 uren HYCAP gepresteerd.  
 

 

Informaticacriminaliteit 

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

Alle medewerkers van onze 
politiezone, zowel de politie-
ambtenaren als de admini-
stratief ondersteunende mede-
werkers, zijn goed geïnfor-
meerd en opgeleid. Hierdoor 
beschikken zij over de juiste 
deskundigheid om kwaliteits-
volle en correcte vaststellingen 
te doen en om (verder) 
onderzoek te verrichten.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANPR-Cameraschild 

Op het grondgebied Lochristi, Moebeke, Wachtebeke en 
Zelzate staan er 16 palen met 29 ANPR-camera’s. Deze 
camera’s lezen nummerplaten van voorbijrijdende 
voertuigen en vergelijken die met referentiedatabanken.  
In 2021  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 controleert het respecteren 
van de hoogtebeperking van drie meter voor vrachtwagens, 
terwijl het centrum bereikbaar blijft voor bussen, plaatselijk 
verkeer en gevaarlijke transporten. Er werden 1.584 
bestuurders van vrachtwagens geverbaliseerd in 2021.  
1.481 overtredingen werden vastgesteld door de sluis, 103 
tijdens reguliere controles. 

 

GESPECIALISEERDE TECHNOLOGIE

 
 

 
 

INTERN TOEZICHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate Extern Totaal 

Intrafamiliaal geweld & Partnergeweld   32   6   5    20   3     66 

Onbuigzaamheid-Moraliteit –  
Verontrustende opvoedingssituatie  100 48 54 115   8 325 

Bedreigingen- Pesten-Stalking     5   1   0     2   0     8 

Dementie- Oudermisbehandeling     0   0   0     0   0     0 

Ziek persoon-Zelfmoordpoging     0   1   0     1   0     2 

Sociaal overleg     6   0   0   11   0   17 

Slagen en verwondingen     5   0   3     1   1   10 

Traumatisch feit ( diefstal, inbraak,…)     1   0   0     0   0     1 

Totaal 149 56 62 150 12 429 

2020 2021  

Informaticacriminaliteit 56 111  

Betaalkaartfraude 9 6  

Phishing 44 103  

Ransomeware 1 0 
 

Shouldersurfing 1 0 
 

Skimming 1 2  

Cyberbelaging 57 43  

Cyberlokking (lokken van minderjarige) 1 0  

Informaticabedrog 143 148  

Valsheid in informatica 27 19  

Totaal 340 432  

Ketengerichte aanpak Intrafamiliaal Geweld  
In 2019 ondertekende de politiezone een engagementsverklaring voor de ketengerichte 
aanpak van intrafamiliaal geweld. Binnen dit samenwerkingsverband tussen partners uit de 
zorgverlening, de politie, het parket en het bestuur brengt men elk vanuit zijn eigen expertise 
en met medeweten van de cliënt alle relevante informatie samen. De behandelde dossiers 
gaan over partnergeweld met of zonder kindermishandeling. Met de veiligheid van de 
slachtoffers als absolute prioriteit wordt een plan van aanpak opgesteld met concrete acties. 
Ook in 2021 werkte de politiezone mee aan een aantal dossiers.  

 

Slachtofferbejegening 

De politie is vaak het eerste contact van slachtoffers en hun naasten na een incident. Daarom 
zijn alle politiefunctionarissen onderlegd in de eerstelijnsbijstand aan slachtoffers. 
Daarnaast is er in de politiezone een team van gespecialiseerde slachtofferbejegenaars die 
24/7 kunnen tussenkomen om de opvang van slachtoffers na een traumatische gebeurtenis 
te verzekeren of om een slechtnieuwsmelding te doen. Zij verlenen de eerste bijstand aan 
slachtoffers en hun naasten en zorgen voor de juiste doorverwijzing naar bevoegde diensten 
zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Algemeen Welzijn of Slachtofferonthaal.  
In 2021 werden 78 dossiers behandeld. 
 
 

De dienst intern toezicht is verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling van de politiezone. Hier onderzoekt men 
grondig en objectief elke klacht over een politieoptreden. De bevindingen worden aan de korpschef gerapporteerd. De 
melder wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek, behalve wanneer het om een gerechtelijk 
onderzoek gaat. In dat geval zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim. In 2021 ontving Politiezone Regio Puyenbroeck 
28 klachten voor intern toezicht. Na uitvoerig onderzoek bleken 25 klachten ongegrond. Bij de overige klachten werden 
de interne processen en de betrokken personen bijgestuurd waar nodig.  

 

Applicaties 
 
 

Binnen de politiezone werden gespecialiseerde apps 
geïmplementeerd om een efficiënte werkstroom te 
verzekeren en om de beschikbare informatie optimaal te 
gebruiken en te verwerken.  
Zo werd de door Politiezone Antwerpen ontwikkelde en in 
samenwerking met de federale politie voor de lokale politie 
opengestelde app Focus in 2021 uitgerold in de politiezone. 
Hiermee kunnen onze politiemensen op het terrein 
verschillende databanken raadplegen en kunnen zij 
incidenten en interventies opvolgen.  
Daarnaast werden er verschillende apps ontwikkeld door de 
IT-afdeling van de politiezone om de registratie en de 
verwerking van gegevens en van vaststellingen te 
uniformiseren. Hierdoor is ook de rapportering eenvormiger 
geworden.    

Werkgroep dierenwelzijn 

Sinds 2015 heeft de politiezone 
een werkgroep ‘dierenwelzijn’. 
Naast de reguliere werking, 
sensibiliseert en informeert deze 
werkgroep burgers en 
politiepersoneel op het gebied 
van dierenwelzijn. Nieuwe 
wetten en regels worden door de 
werkgroep vertaald en in 
procedures gegoten. Onze 
politiezone werkt samen met het 
dierenasiel van Gent. 

 

 

Externe communicatie 
 

Website: www.pz5416.be 

Facebook: www.facebook.com/polzonepuy 

Twitteraccount: @polzonepuy 

Instagram: politiezone_regio_puyenbroeck 

 

 

 

 

In 2021 kwam het dierenasiel 90 keer langs (82 katten en 8 honden). Slechts 1 dier werd in het 
asiel door zijn eigenaar opgehaald en 33 dieren kregen een nieuwe thuis. 8 dieren stierven in 
het asiel aan een natuurlijke dood (zeer jonge kittens of zieke en gewonde katten) en 9 dieren 
werden geëuthanaseerd. 39 katten zijn nog op zoek naar een nieuwe thuis. In 2021 waren 417 
meldingen gelinkt aan het thema dierenwelzijn. 

 

 

Aantal dossiers 2021 
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WIJKWERKING 
 

Het wijkteam oefent zijn bevoegdheden en toezicht uit 
voor alles wat met onze primaire doelstelling 
‘gemeenschapsgerichte politie’ te maken heeft. 

Bij de wettelijk opgelegde functies  zoals omschreven in de 
Ministeriële Omzendbrief PLP 10, wordt aan de functie 
‘wijkwerking’ een prominente rol toegekend. De 
wijkwerking heeft dus een belangrijke plaats binnen de 
basispolitiezorg. 

Onze wijkwerking biedt 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 momenteel 13 wijkinspecteurs 
actief, verdeeld over de vier gemeenten. Doordat zij zich 
vaak met de fiets verplaatsen zijn zij makkelijk 
aanspreekbaar. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

DRUGPUNT 
 
Politiezone Regio Puyenbroeck werkt samen met Drugpunt 

Regio Puyenbroeck en Drugpunt Lokeren-Moerbeke. Drugpunt 

helpt problemen door druggebruik voorkomen. 

In 2021 kreeg Drugpunt Regio Puyenbroeck 44 aanmeldingen, 

waarvan 11% oudergesprekken, 20% vroeginterventies en 

4,5% adviesgesprekken. 25% werd doorverwezen en 25% is niet 

opgestart. Het voornaamste middel waarvoor contact werd 

opgenomen was cannabis (40%), gevolgd door alcohol. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Drugpunt Lokeren-Moerbeke kreeg in 2021  vijf aanmeldingen. 
Vier ervan waren intakes. Dit resulteerde in drie 
vroeginterventietrajecten. Eén persoon werd na twee 
gesprekken doorverwezen. Ook hier gingen de meeste 
contactnames over cannabis. 
Elk Drugpunt heeft een uitgebreid preventieaanbod. Het 
Megaproject bijvoorbeeld is een initiatief waarbij een 
medewerker van Drugpunt en een wijkinspecteur les geven over 
drugpreventie. 

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 hebben ook een 

ontradend effect.  

 

 
 
2021:  GAS-dossiers 

In 61 gevallen werd een PV opgesteld naar aanleiding van 

sluikstort en afvalwetgeving, 18 keer voor een loslopend dier 

en 13 keer voor een winkeldiefstal. 

 

VOORUITBLIK 

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) 

Mieke Driessens 
0472 17 48 82 
mieke.driessens@drugpunt.be 

Drugpunt Lokeren-Moerbeke (Moerbeke) 

Kylie Van Mossevelde 
0485 91 00 11  
kylie.vanmossevelde@lokeren.be 

GEMEENTE 2020 2021 

Lochristi 57 49 

Moerbeke 9 12 

Wachtebeke 18 35 

Zelzate 41 51 

Totaal 125 147 

 

Kantschriften 2021   Totaal 2.576 

Team Wijk Lochristi   448 

Team Wijk Moerbeke   132 

Team Wijk Wachtebeke   212 

Team Wijk Zelzate   426 

Team Interventie    300 

Team Lokale Recherche   756 

Team Verkeer en Mobiliteit  193 

Administratieve diensten   109 

 

Woonstvaststellingen 2021 Totaal 3.326 

Lochristi                  1.290 

Moerbeke    404 

Wachtebeke    431 

Zelzate                   1.201 

 

 
 
 
 
olitie’ en moeten een belangrijke plaats innemen in 
de basispolitiezorg 

 

Doel: overlast zoals nachtlawaai, 
sluikstorten of zwerfvuil, achterlaten van 

hondenpoep, loslopende dieren en 
vandalisme niet onbestraft laten. 

Controle snelheid, drugs en alcohol 
 

In 2021 werden in de vier gemeenten 112.000 voertuigen 

gecontroleerd op snelheid. Daarvan waren er 12.309 of 10,01% 

in overtreding. Dat zijn er gewoonweg te veel. De gevolgen van 

overdreven snelheid, drugs en alcohol in het verkeer kunnen 

verwoestend zijn voor de betrokkenen en hun naasten. 

Daarom zetten wij onze controles onverminderd verder.  

 

Controleer regelmatig uw fietslicht 

en het fietslicht van uw kinderen 

Fietscontrole 
 

Fietsers en gebruikers van andere tweewielers zijn zwakke 

weggebruikers. Wij controleren regelmatig op 

onverantwoord rijgedrag om fietsers en tweewieler-

gebruikers te beschermen. Daarnaast zullen onze wijk-

inspecteurs en het verkeersteam ook in de toekomst op alle 

scholen en in de omgeving van scholen controles uitvoeren.  

 

Rekrutering: een job bij de politie 
 

Lokale politiezones kregen sinds eind 2021 een grotere rol in de 
aanwerving van nieuwe medewerkers, terwijl dat vroeger  
voornamelijk de verantwoordelijkheid van de Federale Politie 
was. Hierdoor kunnen wij de juiste klemtoon leggen en weten 
medewerkers nog voor zij in dienst komen waar wij als 
werkgever voor staan: een politiezone met aandacht voor 
welzijn, die inzet op technologie, innovatie en de beste uitrusting.  


