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BEWONERSAANTALLEN/GRONDOPPERVLAKTE

Geachte lezer,

Bewoners: 1 / 1 / 2018

Bewoners: 1 / 1 / 2019

Grondoppervlakte

Lochristi:

Lochristi:

Lochristi:

60,34 km

Wachtebeke:

34,53 km2

22.299

Moerbeke:

6.457

Wachtebeke:

Moerbeke:

7.676

Zelzate:

12.688

Totaal:

49.120

22.486
6.474

Wachtebeke:

7.769

Zelzate:

12.836

Totaal:

49.565
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Moerbeke:

37,8 km2

Zelzate:

13,71 km2

Totaal:

146,38 km2

ONTHAAL
Onze onthaalpunten mochten 6.618 bezoekers
ontvangen in 2018.
De meeste mensen kwamen langs op maandag en dinsdag
tussen 9u en 12u en om 14u. De gemiddelde wachttijd is 8
minuten en de gemiddelde doorlooptijd 23 minuten.

LOCHRISTI

MOERBEKE/WACHTEBEKE

ZELZATE

Dekenijstraat 3
9080 Lochristi
Tel. 09/310 33 00

Peene 9
9185 Wachtebeke
Tel. 09/310 28 00

Havenlaan 1a
9060 Zelzate
Tel. 09/345 76 36

Voor u ligt het jaarverslag van
de werking van onze politiezone
voor het jaar 2018. Hiermee willen
we een bijdrage leveren aan een
open communicatie tussen al
onze overheden, partners en de
inwoners van de politiezone Regio
Puyenbroeck.
Wij garanderen 24/24 en 7/7 de
operationele werking voor onze inwoners. Er werden 11.583
noodoproepen van allerlei aard voor onze politiezone geregistreerd in 2018. Daarnaast werden er meer dan 4.800 bemande
en onbemande preventieve verkeerscontroles uitgevoerd.
Om de performantie van de wijkteams te optimaliseren,
namen we in juni 2018 het nieuwe wijkkantoor, dat ideaal gelegen is op de grens tussen Moerbeke en Wachtebeke, in gebruik.
Met 6.618 bezoekers in 2018 blijkt de burger goed zijn weg te
vinden naar onze drie onthaalpunten.
Daarnaast werd gedurende 2018 alles in gereedheid gebracht
om vanaf 2019 personeelscapaciteit te kunnen leveren voor
het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte. Daarvoor
moest de nodige uitrusting worden aangekocht.
Kortom, 2018 was ook voor uw politie een vruchtbaar jaar.
Met vriendelijke groeten,
HCP Koen Van Poucke
Korpschef Politiezone Regio Puyenbroeck

PERSONEEL
PERSONEELSBESTAND
104 personeelsleden

22

82

administratieve
medewerkers
1 adviseur
4 consulenten
17 assistenten

NIEUW POLITIEGEBOUW

ORGANOGRAM

operationele
medewerkers

6 commissarissen
59 inspecteurs
		 (57 + 2 gedetacheerden)

Team wijk

Team wijk Wachtebeke-Moerbeke
Team wijk Zelzate

Wnd.
korpschef

Team
onthaal
Team
operaties

2 agenten

45 vrouwen

Team wijk Lochristi

Team
interventie

1 hoofdcommissaris
		 (gedetacheerd)
14 hoofdinspecteurs

Team beleid

Team
personeel

59 mannen

Team Verkeer en Mobiliteit
Team Lokale Recherche

Sinds juni 2018 kunnen de inwoners van Wachtebeke
en Moerbeke-Waas terecht in het nieuwe
wijkkantoor in Peene 9 in Wachtebeke. Het gebouw
is ideaal gelegen op de gemeentegrens en is
makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Vijf
wijkinspecteurs, de wijkcoach en een administratief
bediende namen daar hun intrek in een compleet
gerenoveerd pand.
Op 22/6/2018 werd het gebouw officieel geopend
in het bijzijn van de burgemeesters, schepenen en
leden van de gemeenteraden. Het grote publiek
kon op 22/09 een kijkje komen nemen tijdens de
opendeurdag.

Lokaal Informatie Kruispunt

Team
logistiek

EVOLUTIE IN 2018

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

27%
20%
30%
23%
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In 2018 werden 8 nieuwe medewerkers verwelkomd. 6 operationele
medewerkers gingen in een andere politiezone een nieuwe
uitdaging aan.

1

Samen voor veiligheid
POLITIETUSSENKOMSTEN EN PREVENTIEVE ACTIES
NOODOPROEPEN
oproepen

AARD VAN DE TUSSENKOMSTEN

effectieve tussenkomsten

2016

6.501

2017

7.065

2018

6.857

11.583
12.389
11.630
Lochristi 41%

Zelzate 32,67%

2018

Wachtebeke 16,66%
Moerbeke 9,67%

postcode

ongevallen

MOERBEKE-WAAS

WACHTEBEKE

ZELZATE

1

Navolgende onderzoeken –
dringende opsporingen

Verkeersongeval
met vlucht

Huiselijke moeilijkheden

Verkeersongeval
stoffelijke schade

2

Verkeersongeval
stoffelijke schade

Verkeersongeval
stoffelijke schade

Navolgend onderzoek intern

Moeilijkheden met
personen

3

Loslopende dieren

Moeilijkheden met
personen

Moeilijkheden met
personen

Navolgend onderzoek intern

4

Controle op vraag

Verkeersongeval
gewonden

Onbeheerde dieren

Politionele hulpverlening
aan personen

5

Navolgend onderzoek
extern

Verdachte voertuigen

Vals alarm

Parkeerproblematiek

Gemiddelde aanrijtijd: 19 minuten
Gemiddelde duur interventie: 44 minuten
In 66% van de interventies is onze ploeg binnen de 20 minuten ter plaatse.

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

LOCHRISTI

in %

Antwerpse Steenweg

9080

46

7,49%

Pres. J.F. Kennedylaan

9060

30

4,89%

Dorp-West

9080

24

3,91%

Dorp-Oost

9080

20

3,26%

Kanaalstraat

9060

20

3,26%

Rivierstraat

9080

14

2,28%

Grote Markt

9060

12

1,95%

Burg. J. Chalmetlaan

9060

11

1,79%

Westkade

9060

11

1,79%

Beerveldse Baan

9080

10

1,63%

Alle overige 9060 - 9080 - 9180 - 9185

416

67.75%

VERKEERSONGEVALLEN
In 2018 waren er 614 verkeersongevallen. Dit zijn er 6% minder dan in 2017; toen werden er 652 ongevallen
geregistreerd. Helaas waren er in onze politiezone in 2018 ook 2 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren.
Gemeente

Stoffelijke schade

Lichtgewonden

Zwaargewonden

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

240

208

87

57

5

8

0

0

332

273

Moerbeke

39

48

13

16

3

3

0

0

55

67

Wachtebeke

61

46

16

18

1

5

0

1

78

70

Zelzate

144

145

37

55

6

3

0

1

187

204

Totaal

484

447

153

146

15

19

0

2

652

614

Lochristi

Doden

Totaal

VERKEERSCONTROLES

VERDOVENDE MIDDELEN / DRUGS

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).

In 2018 werden in de politiezone tijdens acties of interventies 233 vaststellingen
gedaan die te maken hadden met drugs.
Er werden 7 grootschalige lokale drugsacties georganiseerd waarbij zowel de
uitgaansgelegenheden en lokale hotspots, als de scholen bezocht werden.
Hierbij werden onder meer 8.826,66 gr weed, 457 planten, 849 pillen, 215 gr
hasj, 55 gr cocaïne, 436 gr speed, 1,1 liter GHB en 1 kg Chrystal Meth in beslag
genomen. Er werden ook kleinere hoeveelheden van diverse andere soorten
drugs zoals spacecake, heroïne, vloeibare xtc, paddo’s, enz. aangetroffen.

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

Overtredingen

Jaar

Gecontroleerde
bestuurders

Overtredingen
alcohol

Overtredingen
drugs

Bemande snelheidscontroles

Alcohol- en drugscontroles

2016

3.057

2016

6.740

293

98

2017

5.426

2017

4.194

374

137

2018

4.501

2018

6.607

262

98

Onbemande snelheidscontroles
2016

528

2017

440

2018

303

Er werden 7 plantages ontdekt en vernietigd in 2018: 3 in Zelzate, 2 in Lochristi,
1 in Wachtebeke en 1 in Moerbeke.
2016
Bezit

De politiezone controleert op een efficiënte en snelle manier
bestuurders op alcohol aan de hand van een samplertoestel.
Bestuurders die betrapt worden onder invloed van drugs,
moeten een speekseltest ondergaan. Bij een positieve test
wordt door een arts een bloedstaal afgenomen van de
bestuurder.

2017

2018

256

193

174

Handel

33

29

30

Fabricatie

15

14

9

Gebruik

2

1

14

In- en uitvoer

2

5

2

Andere

2

1

4

310

243

233

Totaal

INBRAKEN IN GEBOUWEN EN VOERTUIGEN
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 de woonstvaststelling diefstalpreventief advies (DPA) aan.

INBRAKEN IN GEBOUWEN
Er werden 181 inbraken en inbraakpogingen in woningen
vastgesteld. In 78 gevallen ging het om een inbraakpoging. In
Zelzate noteren we een aanzienlijke daling van het aantal feiten
ten opzichte van 2017 ( -27 feiten), terwijl we in Lochristi een
stijging van 14 feiten moesten vaststellen.
December is met 21 feiten de populairste maand voor inbrekers,
op de voet gevolgd door februari (20 feiten), mei (19 feiten) en
november (18 feiten). Inbraken gebeuren vooral in woningen
of in gebouwen die bij de woning horen en daarnaast in
vakantiewoningen, winkels, horecazaken, sportclubs en scholen.
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INBRAKEN IN VOERTUIGEN

300

268

250

217

200
150
100

181
116
70

37 29
Lochristi

45 45
15

Moerbeke

2016

70 73
37

46

44
34

2017

Zelzate

2018

32

20

Totaal

18

15
2 1
0

Wachtebeke

77

60
40

83

50

83

80

Lochristi

000

6 6

00 1

5

Moerbeke Wachtebeke

Autodiefstal
Motodiefstal

2 0 3

Zelzate

Bromfietsdiefstal
Fietsdiefstal

4

1

4

Totaal

Diefstal uit of
aan voertuig
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GESPECIALISEERDE TEAMS EN WERKGROEPEN
VIDEO-TEAM

TEAM JEUGD EN GEZIN

Op geregelde tijdstippen wordt ervoor gekozen om een anoniem voertuig te
laten patrouilleren en actief te werken aan Verkeersveiligheid, Inbraken, Drugs,
Eigendomsdelicten en Overlast (VIDEO).

2018: 329 dossiers
Intrafamiliaal geweld en partnergeweld (115), onbuigzaamheid-moraliteitverontrustende opvoedingssituaties (163), ziek persoon-zelfmoordpoging (16),
sociaal overleg (24), andere (11).

We maken tijdens deze patrouilles zoveel mogelijk gebruik van een voertuig dat bijkomend
is uitgerust met een mobiel ANPR-systeem (automatische nummerplaatherkenning). Met
dit systeem wordt deze 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, e.d.

We stellen vast dat onze politiezone in toenemende mate geconfronteerd wordt
met vragen tot hulpverlening.
12

1

21
28

8

1

Lochristi

1

18

33

38

2

1
4
2 16

5
41

47

24

-- onbuigzaamheid
-- moraliteit
-- verontrustende
opvoedingssituatie

4

-- bedreigingen
-- belaging
-- pesten
-- stalking

24 4

Extern

Zelzate

-- intrafamiliaal geweld
en partnergeweld

Wachtebeke

1
12

7

Moerbeke

40

2
1

2

1

1

-- dementie
-- oudermisbehandeling

115

-- ziek persoon
-- zelfmoordpoging

Totaal

5

-- zelfmoord
-- sociaal overleg

163

LOCHRISTI

MOERBEKE

-- slagen en verwondingen

WACHTEBEKE

ZELZATE

EXTERN

TOTAAL

-- intrafamiliaal geweld
en partnergeweld

28

18

24

41

4

115

-- onbuigzaamheid
-- moraliteit
-- verontrustende
opvoedingssituatie

40

33

38

47

5

163

Lokale politiezones moeten een bepaald percentage van hun manschappen ter beschikking
stellen van andere zones die een opdracht van bestuurlijke politie niet alleen kunnen
uitvoeren (vb. ondersteuning bij grote evenementen). Dit is het zogenaamde HYCAP-systeem.
De minister van Binnenlandse Zaken publiceert ieder jaar om welke capaciteit het precies
gaat.

WERKGROEP DIERENWELZIJN
In 2015 werd een werkgroep ‘dierenwelzijn’ opgericht binnen de politiezone, die nauw
samenwerkt met de andere teams binnen de politiezone. Naast haar 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.
Sinds 2015 werken de 4 gemeenten van de politiezone ook samen met het dierenasiel van
Gent, waardoor er een eenduidige afhandeling van de meldingen is.
In 2017 werden 246 dieren opgehaald door het asiel (213 katten en 33 honden). In 2018 waren
dat 212 dieren (179 katten en 33 honden). Slechts 18 dieren werden in het asiel door hun
eigenaar opgehaald en 75 dieren kregen een nieuwe thuis. 68 dieren stierven in het asiel een
natuurlijke dood (zeer jonge kittens of zieke/gewonde katten) en 18 zieke of gewonde katten
werden geëuthanaseerd. 33 dieren zijn nog op zoek naar een nieuwe thuis.
Er waren 544 meldingen gelinkt aan het thema ‘dierenwelzijn’ in 2018:

-- bedreigingen
-- belaging
-- pesten
-- stalking

0

0

1

1

0

2

-- dementie
-- oudermisbehandeling

1

1

0

2

0

4

-- ziek persoon
-- zelfmoordpoging

2

0

2

12

0

16

-- zelfmoord

0

0

1

0

0

1

-- sociaal overleg

2

8

7

5

2

24

-- slagen
en verwondingen

1

1

1

1

0

4

74

61

74

109

11

329

Totaal

BESTUURLIJKE POLITIE - HYCAP
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GESPECIALISEERDE TECHNOLOGIE
ANPR-CAMERASCHILD
Sedert september 2016 is een cameranetwerk van
Automatic Number Plate Recognition (ANPR) operationeel
binnen de vier gemeenten. Ondertussen werden op 10
locaties palen geplaatst die voorzien zijn van camera’s die
de nummerplaten lezen van voorbijrijdende voertuigen
en die vergelijken met referentiedatabanken. Deze
camera’s helpen de politiediensten in hun strijd tegen
rondtrekkende dadergroepen en inbrekers en worden
ook ingezet in het kader van de verkeersveiligheid. Het
systeem leverde in 21% van de bevragingen elementen aan
die essentieel waren voor een onderzoek of die konden
leiden tot het oplossen van een misdrijf.
In 2018 werd het bestaande ANPR-netwerk uitgebreid met
3 bijkomende sites in Zelzate en 2 trajectcontroles tussen
Wachtebeke en Zaffelare (Lochristi). Deze trajectcontroles
registreren ook snelheidsovertredingen gemeten over een
bepaald traject.

EXTERNE COMMUNICATIE
website www.pz5416.be
facebookpagina: facebook.com/polzonepuy
twitteraccount: @polzonepuy.
• Op facebook hebben we 5.372“vind-ik-leuks”
(dd. 11/02/2019).
• Op twitter hebben we 2.174 ‘volgers’ (dd.11/02/2019).
• 46% van ons publiek zijn mannen en 54% vrouwen.
• De grootste groep volgers is tussen 25 en 44 jaar oud.
• Het grootste deel van onze Facebook ‘likers’ komt uit
de politiezone en uit de grensregio (NL).
• De meeste van onze berichten worden gelezen op
donderdag en zaterdagavond rond 19u.
• Tal van berichten die gepost worden via sociale
media geven aanleiding tot persartikels in de
geschreven pers.

Intussen staan er op het grondgebied Lochristi-MoerbekeWachtebeke-Zelzate 16 palen met 29 ANPR-camera’s.
De vrachtwagensluis in Zelzate zorgt ervoor dat de
hoogtebeperking van 3 meter voor vrachtwagens op de
R4 Kanaalstraat tussen Zelzatebrug en de R4 Traktaatweg
in Zelzate gerespecteerd wordt terwijl voor bussen,
plaatselijk verkeer en gevaarlijke transporten de bedrijven
in het centrum van Zelzate wel bereikbaar blijven.
In 2018 werden hier 1.701 vrachtwagenbestuurders
geverbaliseerd.
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WIJKWERKING
WIJKPOST LOCHRISTI
Dekenijstraat 3, 9080 Lochristi, Tel. 09/310 33 00,
pz.regiopuyenbroeck.wijk.Lochristi@police.belgium.eu

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

WIJKPOST ZELZATE
Havenlaan 1A, 9060 Zelzate, Tel. 09/337 71 70,
pz.regiopuyenbroeck.Wijk.Zelzate@police.belgium.eu

2018 WOONSTVASTSTELLINGEN 3.094

TAKENPAKKET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lochristi
Moerbeke
Wachtebeke
Zelzate

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

2018 AANTAL KANTSCHRIFTEN
Team wijk Lochristi
Team wijk Wachtebeke-Moerbeke
Team wijk Zelzate
Team Lokale Recherche
Team Interventie
Administratieve diensten

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 15 wijkinspecteurs verdeeld over de vier gemeenten.

1.168
331
471
1.124

2.544
497
368
539
546
391
203

DRUGPUNT
Drugpunt Regio Puyenbroeck, een initiatief van de vier
gemeenten van de politiezone, wil problemen door
druggebruik helpen voorkomen.

10% werd doorverwezen en 30% is niet opgestart. Als
voornaamste middel kwam cannabis aan bod (23%),
gevolgd door alcohol (21%) en cocaïne (14%).

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 2018
kreeg dit Drugpunt 50 aanmeldingen, waarvan 26%
oudergesprekken, 22% VI’s en 12% adviesgesprekken.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, heeft elk
Drugpunt een uitgebreid preventieaanbod, waaronder
het MEGA-project. De MEGA-lessen van agent Perry
werden in een nieuw jasje gestoken en worden
voortaan gegeven door de wijkagent(e) en Drugpunt
zelf.

Het aanbod van Drugpunt is vertrouwelijk en gratis.
Voor meer informatie, neem contact op met:
Lisa De Ridder
0472/17.48.82
Lisa.deridder@drugpunt.be

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)
• Systeem in werking sinds 1 september 2009.
• GAS-systeem gebruikt binnen de 4 gemeenten.
• GAS-reglement herzien op 1/1/2016
(uniformiteit 4 gemeenten).
De politiezone werkt samen met 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.

GEMEENTE
Lochristi

2017

2018: 78 GAS-DOSSIERS  

2018
33

17

7

14

Wachtebeke

10

18

Zelzate

26

29

Totaal

76

78

Moerbeke

Daarnaast zijn ook een tijdelijke schorsing of intrekking
van een vergunning of sluiting van een inrichting
mogelijk.

Meest vastgestelde overtredingen:
In 16 gevallen werd een PV opgesteld naar aanleiding van
een loslopend dier, 11 keer omwille van nachtlawaai en 14
keer omwille van sluikstort/afvalwetgeving.
Doel: kleine criminaliteit - zoals bijvoorbeeld
nachtlawaai, sluikstorten en/of zwerfvuil,
achterlaten van hondenpoep, loslopende dieren
en vandalisme - niet onbestraft laten

NEWSFLASH
28 / 07 / 2018 - Lochristi
Inbraak elektrozaak Lochristi
Op 28/07/2018 kwam er om 03u05 een inbraakalarm
binnen van een elektrozaak te Lochristi. Dezelfde avond
werd betrokkene gearresteerd. Bij de fouille bleek hij nog
nadeel van de diefstal van ‘s morgens op zak te hebben.
31 / 07 / 2018 - Zelzate
Gewapende overval Zelzate
Slachtoffer had via een zoekertje op tweedehands
een bod gedaan op een motorfiets. Er werd vooraf
afgesproken dat er een voorschot zou betaald worden,
wat het slachtoffer cash meebracht. Beide slachtoffers
werden onder bedreiging van een wapen hun geld en
GSM afhandig gemaakt. De daders werden gevonden,
aangehouden en verhoord.
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17 / 08 / 2018 - Moerbeke
Arrestatie geseinde persoon uit Moerbeke
Op 28/06/2018 ontving onze politiezone een fax van
de dienst uitvoeringen van het parket Gent voor een
tenuitvoerlegging van een bevel tot onmiddellijke
aanhouding (37 maanden straf) van een man uit
Moerbeke. De verdachte werd op 17/08/18 in de vroege
uurtjes van zijn bed gelicht door de collega’s van de
POSA Gent (Protectie, Observatie, Steun, Arrestatie).
Ondertussen werd hij opgesloten in de Rijksgevangenis.

23 / 08 / 2018 - Wachtebeke
Hangjongeren Wachtebeke
Op 23/08/2018 om 13u01 kegen we de melding dat
een 5-tal hangjongeren joints aan het roken waren
op het Dr. J. Persynplein. Onze diensten deden nazicht.
1 meerderjarige werd in het bezit gevonden van 10
gr cannabis en 645 euro cash in verschillende kleine
coupures. Betrokkene werd meegenomen voor verhoor
en er werd contact opgenomen met het parket.

21 / 08 / 2018 – Lochristi
Drugsdealer opgepakt in Lochristi
Op 21/08/2018 werden 2 afnemers van drugs
onderschept die uit de woning kwamen van de
verdachte in Lochristi. Er werd een huiszoeking gedaan
in de woning van de verdachte en de verdachte werd
gearresteerd.
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