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Beste inwoners van Melle, Merelbeke, Oosterzele en Destelbergen

Ook bij de politiediensten heeft de coronapandemie voor heel wat kopzorgen gezorgd. Mede 
dankzij een intensief en constructief overleg tussen de vier burgemeesters van onze politiezone en 
de korpschef met zijn leidinggevende officieren, zijn wij erin geslaagd om de veiligheid van onze 
inwoners verder te blijven garanderen.
 
Het voortdurend aanpassen aan de nieuwe maatregelen en het toezicht daarop organiseren werd 
een dagelijkse uitdaging. Ik kan jullie verzekeren dat wij er steeds, met alle politiemensen samen,  
naar gestreefd hebben om te handhaven met menselijkheid, redelijkheid en gezond verstand. 

Met deze politiekrant informeren wij jullie graag over de dagelijkse bezorgdheden. Door corona 
merken wij dat een aantal onveiligheidsfenomenen zoals internetfraude, computercriminaliteit en 
intra-familiaal geweld spectaculair stijgen. Tezelfdertijd zijn wij alert voor het welzijn van onze 
jongeren en het feit dat zij in het voorbije jaar heel veel hebben moeten missen, zowel op het vlak 
van ontspanning als op het vlak van onderwijs. Hopelijk kunnen wij in de nabije toekomst opnieuw 
evenementen op een veilige manier laten doorgaan.
 
Uiteraard blijven wij ook aandacht hebben voor de klassieke veiligheidsfenomenen zoals verkeer en 
inbraken. Onze politiediensten gaan onverminderd door met snelheidscontroles, alcoholcontroles 
en andere verkeersacties. Al evolueren de cijfers van inbraken positief, wij zijn er ons van bewust 
dat elke inbraak er één te veel is. Ook op dat vlak blijven wij dus focussen. Uit een aantal 
bevolkingsenquêtes, maar ook uit de vele contacten die wij als burgemeesters met onze inwoners 
hebben, weten wij dat verschillende overlastvormen bijzonder hinderlijk zijn voor onze inwoners. 
Wij hebben daarom de algemene politieverordening geactualiseerd.  Dit nieuwe reglement werd 
ondertussen goedgekeurd in de vier gemeenteraden van de gemeenten van onze politiezone.  De 
politie heeft nu een duidelijk kader om deze efficiënt aan te pakken. 

Wij als burgemeesters, maar ook alle medewerkers van het politiekorps, beseffen maar al te goed 
dat deze manier van samenleven zwaar weegt op onze inwoners. Wij kijken dus, samen met jullie, 
reikhalzend uit naar de zomer, waar we geleidelijk aan opnieuw van een evenement, café- of 
restaurantbezoek kunnen genieten zonder ons zorgen te moeten maken voor onze gezondheid 
en die van anderen. 

Ik zou daarom ook willen eindigen met de woorden van voormalig nieuwsanker Martine Tanghe: 
“Met iets meer mogen en iets minder moeten, hou vol, het komt allemaal weer goed”...

Dirk De Maeseneer, Voorzitter Politiecollege

Voorwoord van de 
voorzitter

OPENINGSUREN ONTHAAL
Bij onze onthaaldiensten kan je terecht om klacht neer te leggen, aangifte te doen of informatie te vragen. Ook kan deze dienst de nodige attesten bezorgen 
in geval van verlies of vernietiging van officiële documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs. 

In 2020 werd de dienstverlening door de lokale politie nog verder geoptimaliseerd d.m.v. het onthaal op afspraak. Deze aanpak biedt vele voordelen, zowel 
voor de inwoners als voor de politiemedewerkers.

Hoe maak je een afspraak? Eenvoudig en online via de website www.politie5418.be of scan de QR-code. Je kan ook telefonisch contact opnemen met het 
centraal onthaal via 09 363 71 71. De mogelijkheid om spontaan langs te komen in het commissariaat blijft uiteraard bestaan. Afhankelijk van de ernst en 
dringendheid, krijgen de mensen met een afspraak echter voorrang. Daarnaast willen wij graag benadrukken dat de interventieploegen steeds 24/24 en 7/7 
klaarstaan. Bij dringende hulp of een verdachte situatie, aarzel nooit en bel 112!

Algemeen e-mailadres: pz.rhodeschelde@police.belgium.eu OPGELET: Al onze mailadressen eindigen voortaan op ...@police.belgium.eu
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Dirk De Maeseneer
Voorzitter

Burgemeester Melle

Elsie Sierens
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Burgemeester Destelbergen

Filip Thienpont
Burgemeester 

Merelbeke

Johan Van Durme
Burgemeester 

Oosterzele

Yves Asselman
Korpschef

Centraal onthaal MERELBEKE – Driekoningenplein 20 – 09 363 71 71
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 09:00-13:00 -

Onthaal DESTELBERGEN – Kerkham 3E – 09 363 72 72
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 09:00-12:00 13:30-18:30 13:00-17:00 - 09:00-12:00 - -

    Lokale Post HEUSDEN – Heusdendorp 2 – 09 363 72 72 (enkel op afspraak!)

Onthaal MELLE – Brusselsesteenweg 150 – 09 363 74 74
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 - 14:00-18:45 13:30-16:45 - 08:00-12:45 - -

Onthaal OOSTERZELE – Windekekouter 54 – 09 363 73 73
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 14:00-20:00 - 14:00-16:00 - 09:00-12:00 - -



In het coronajaar 2020 waren er in onze politiezone een kwart minder 
woninginbraken dan in 2019. Deze inbraakcijfers zijn met voorsprong de laagste 
van de voorbije 5 jaar.

Dat er een verband is tussen de strenge coronamaatregelen en deze daling, is 
duidelijk. Terwijl wij in januari en februari 2020 nog 65 inbraken vaststelden, waren 
er dat tijdens de volgende maanden maart, april en mei samen – in volle lockdown 
dus - “slechts” 31. Door de lockdown, de avondklok en het telewerken zijn mensen 
veel vaker thuis wat inbrekers nauwelijks gelegenheid geeft. Daarnaast is de politie 
ook uitdrukkelijk aanwezig op het terrein, waardoor criminelen afgeschrikt worden. 

Maar het lijkt er wel op dat criminelen hierdoor hun actieterrein hebben verlegd. In 
2020 zagen we immers opvallend meer feiten van informaticacriminaliteit (+110%) 
zoals hacking en internetfraude (+77%) of online oplichting. Alles samen ging het in 
2020 om 487 misdrijven, waar er in het jaar voordien nog 258 werden geregistreerd. 
Internetfraude of -oplichting is de online variant van de klassieke oplichting. Daders 
ontfutselen via het internet geld of goederen van nietsvermoedende personen 
met mooie praatjes. Een voorbeeld hiervan is de hulpvraagfraude die tijdens het 
coronajaar sterk de kop op stak.

2020 bracht minder inbraken, maar meer cybermisdrijven

Sinds de coronacrisis worden we meer en meer gecontacteerd door mensen die het 
slachtoffer werden van internetfraude. Volgens de cijfers van de Federale Politie (zie grafiek) 
vond er in 2020 niet minder dan een verdubbeling plaats van het aantal computermisdrijven 
in onze politiezone. 
Eén van de vormen van informaticacriminaliteit die sterk in opmars is, is hulpvraagfraude. Dit 
is een poging tot oplichting waarbij de crimineel zich voordoet als een bekende die tijdelijk 
niet op haar of zijn rekening kan. 

De slachtoffers zijn veelal 60-plussers met volwassen kinderen. Door de coronacrisis zaten 
veel ouderen thuis en hebben minder live contact met hun kinderen. Criminelen maken hier 
handig gebruik van: het slachtoffer ontvangt een bericht, vaak via whats-app, zogenaamd 
van hun zoon of dochter. Deze heeft zijn telefoon in het water laten vallen of een nieuw 
abonnement wat het nieuw telefoonnummer verklaart. 

Een schijnbaar normaal gesprek komt op gang en plots begint het kind geld te vragen. Het gaat 
vaak over flinke geldbedragen, bijvoorbeeld omdat er een rekening dringend moet worden 
betaald maar het kind met de nieuwe mobiele telefoon nog niet kan internetbankieren. De 
criminelen gaan geraffineerd te werk en gebruiken informatie, foto’s en zelfs stemfragmenten 
van sociale media om argwaan weg te nemen. Voelen ze aarzeling, dan sturen ze iets over 
het échte leven van de zoon of dochter, bijvoorbeeld: “Ik bel je straks even, ik moet nu x 
ophalen van de crèche.” Omdat deze informatie bij de levenssfeer van het kind hoort, lijkt het 
allemaal te kloppen en het geld wordt overgeschreven. Slachtoffers kunnen op deze manier 
grote sommen kwijtraken. 

Laat je dus niet vangen en maak nooit zomaar 
geld over! Als een kind of andere bekende 
geld vraagt via WhatsApp, check dan altijd 
of je echt met deze persoon te maken hebt. 
Bel hem of haar op, niet alleen via het nieuw 
telefoonnummer maar probeer óók het oude 
nummer. In sommige gevallen hoor je als je 
het nieuwe nummer belt vaag de stem van 
de bekende, waarna het gesprek stopt. Dit 
zijn geluidsfragmenten die van sociale media 
zijn gehaald. Pas wanneer je écht met de 
bekende hebt gesproken en zeker weet dat 
het verhaal klopt, kun je overwegen om te 
betalen. 

Werd je het slachtoffer van hulpvraagfraude 
of een andere vorm van (online) oplichting, 
vul het formulier in op de website meldpunt.
belgie.be en doe aangifte bij een van onze 
lokale politiecommissariaten.

 
Bronnen: Safe on web & cybercrimeinfo.nl

De verschuiving in de criminaliteitsvormen 
zorgde er voor dat er over het algemeen minder 
tussenkomsten waren voor verdachte toestanden, 
of inbraken met heterdaadsituaties. 

Dit betekende ook dat de 14 buurtinformatie-
netwerken in onze politiezone in 2020 26 % 

minder werden ingeschakeld dan in 2019. Maar 
dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij onze aandacht 

mogen laten verslappen. Een lidmaatschap van jouw 
plaatselijke BIN is en blijft zeer interessant in functie van 

inbraakpreventie en het algemeen veiligheidsgevoel. 

Inschrijven? Meer info:  www.politie5418.be, rubriek ‘buurtinformatienetwerk’.

Opgelet voor 
hulpvraagfraude!



Slachtofferbejegening en preventie voor de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke 
en Oosterzele.

Op een dag ….
       wordt iemand dierbaar je ontnomen;
       word je het slachtoffer van een gewelddadig incident;
       wil je weg van degene die je kwaad doet;
       ben je ten einde raad en weet je niet waar naartoe …

Het Sociaal Team van de Politiezone Regio Rhode & Schelde is er om naar jou te 
luisteren.
Of je nu het slachtoffer bent van geweld, stalking, een inbraak of oplichting, een 
verkeersongeval of fietsdiefstal, onze deur staat steeds  voor je open en wij zullen je warm 
ontvangen. In een crisissituatie wordt één van onze slachtofferbejegenaars opgeroepen 
om jou bij te staan, zowel praktisch als psychologisch. Wij geloven in mensen en willen 
er voor jou zijn. Wij luisteren en hebben een doorverwijsfunctie.

De dienst STAP (Sociaal Team en Algemene preventie is gehuisvest in het commissariaat van Destelbergen: Kerkham 3E 
09 363 72 72 -  mail: PZ.RhodeSchelde.SLB@policebelgium.eu

Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 112. Doe als slachtoffer 
steeds aangifte van de feiten. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie 
zal dan een proces-verbaal opstellen. 

Maak een afspraak via www.politie5418.be. 

De weg kwijt? Denk STAP

Naast de toename van de cybermisdrijven was een van onze 
grootste zorgen tijdens het coronajaar de vrees voor een 
toename van het huiselijk geweld als gevolg van de lockdown 
en de spanningen die dit in veel gezinnen en tussen partners 
teweegbrengt. Helaas moesten wij inderdaad ook in onze 
politiezone bijna een derde meer gevallen van intra familiaal 
geweld vaststellen. Hiermee werd de dalende trend van de 
afgelopen jaren gestopt en belandden wij opnieuw op het niveau 
van voor 2018.

Ook Hulplijn 1712 zag het aantal oproepen over huiselijk geweld 
met de helft toenemen in 2020.  Het ging hierbij in de eerste plaats 
om kindermishandeling en partnergeweld. (Bron: jaarrapport 
2020 van de hulplijn 1712)

Het Sociaal Team van de politiezone Regio Rhode & Schelde 
vangt slachtoffers van onder meer dit huiselijk geweld zo goed 
als mogelijk op en verwijst hen door naar de gespecialiseerde 
hulpverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de dienst 

Mag ik mij voorstellen? Ik ben Yirka, de Jeugdinspecteur van de Politiezone Regio Rhode & Schelde. Als jeugdinspecteur wil ik het 
aanspreekpunt zijn voor de vele jongeren die in onze politiezone wonen. Ik ben politie-inspecteur, maar werk voornamelijk in burger 
en leg proactief contacten met minderjarigen. Voor deze contacten hoeft er geen negatieve aanleiding te zijn. Maar ik leg deze 
contacten natuurlijk niet alleen. Samen met mij werken nog 17 andere (hoofd)inspecteurs actief mee aan de jongerenpatrouilles die de 
politiezone op geregelde tijdstippen organiseert. Tijdens deze patrouilles zijn wij maximaal aanwezig op het terrein en zijn wij op een 
laagdrempelige manier aanspreekbaar voor zowel jongeren als hun ouders, de buurtbewoners, enz.… 

In nauwe samenwerking met onze interne partners, zoals het sociaal team en de wijkwerking, en onze externe partners (jeugddienst, 
Drugpunt, …), maar ook in samenspraak met de ouders en de jongeren zelf, proberen wij om tot een constructieve oplossing te komen 
wanneer er zich problemen voordoen. Daarnaast volg ik ook gerechtelijke dossiers op waarin jongeren uit onze politiezone betrokken 
partij zijn. Op die manier wil ik een meerwaarde betekenen om eventuele problemen op te lossen zoals spijbelen, (cyber)pesten, 
winkeldiefstal, lawaaihinder en dergelijke meer.

Omdat de leefwereld van jongeren zich voor een groot deel ook online afspeelt, 
heb ik een eigen Instagram-account gemaakt: ‘jeugdinspecteur_yirka’. Met dit 
account hopen wij de jeugd een extra kanaal aan te reiken zodat ze ons op een 
laagdrempelige manier kunnen contacteren. Ons korps is ervan overtuigd dat 
investeren in een gerichte werking op onze jongeren een absolute meerwaarde 
heeft. 

Lockdown en huiselijk geweld

Onze jeugdinspecteur op Instagram

Inwoners op 1/1/2021 68974 
• Destelbergen 18678
• Melle 11782
• Merelbeke 24779
• Oosterzele 13732

Oppervlakte 120 km2

Wegennet totaal 584,57 km 
• 563,9 km gewone wegen
• 20,67 autosnelwegen 

Politiepersoneel
• Operationelen 126
• Administratief kader 26

Aantal 101 meldingen 14039
(zonder onthaal en eigen vaststellingen 
meegerekend)

Totaal verkeersongevallen 
897 (2019) / 605 (2020)
• Stoffelijke schade 640 (2019)
 378 (2020)
• Lichamelijk letsel 255 (2019)
 225 (2020)
• Dodelijke slachtoffers 2 (2019) 
 2 (2020)

Snelheidsovertredingen
4258 op 96208 gecontroleerde voertuigen 
(2020)

Totaal gerechtelijke feiten 
2779 (2019) / 3727 (2020)
• Inbraken in woningen 238 (2019) / 

181 (2020)
• Autodiefstallen 11 (2019) / 11 (2020)
• Fietsdiefstallen 91 (2019) / 59 (2020)
• Diefstal uit of aan een voertuig 78 

(2019) / 66 (2020)

Aantal buurtinformatienetwerken: 14
Aantal BIN-leden: 2788
BIN-alarmen: 72 (2019) / 53 (2020)

Bronnen: Statistieken Federale Politie en 
PZ5418 

onze zone 
in’t kort 

Neem contact op met  jeugdinspecteur 
Yirka via: 

• Instagram: jeugdinspecteur_yirka 
scan de QR-code                                           

• Mail:
 PZ.RhodeSchelde.dorpteam@police.

belgium.eu                                          
• Tel: 09/363.71.71

Wanneer je
 ons 

ziet, aarz
el dan 

niet om on
s aan te 

spreken. 

Wij luiste
ren naar 

jullie!  

Slachtofferonthaal van het Justitiehuis en de dienst 
Slachtofferhulp van het Centrum Algemeen Welzijn (CAW).



Fietsactie ‘lichten aan, veilig op de baan’
Resultaten:
Tussen begin november en eind februari organiseerden wij naar goede gewoonte 
extra fietscontroles in het kader van de actie ‘lichten aan, veilig op de baan’.

In totaal gebeurden er 18 controles en werden 234 fietsen nagekeken. 91,9% was in 
regel en er werden 19 overtredingen vastgesteld. 4 fietsers moesten een onmiddellijke 
inning van 58 euro betalen omdat beide lichten niet werkten. Ging het echter om een 
technisch defect aan de verlichting, dan kreeg de fietser een waarschuwing en de tijd 
om het euvel te verhelpen.
 
Naast de controles op fietsverlichting hebben onze diensten ook extra aandacht 
besteed aan de naleving van de algemene verkeersregels door fietsers. Zoals steeds 
vragen we hoffelijkheid in het verkeer, ook van fietsers!

Nu de coronamaatregelen stilaan versoepelen, borrelen opnieuw 
de reisplannen op: een trip naar de zon, een weekendje weg, een 
avontuurlijke reis naar een verre bestemming of een midweek aan 
de Belgische kust.

Tijdens jouw afwezigheid kan je op beide oren slapen. De politiezone 
biedt aan alle inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en 
Oosterzele gratis afwezigheidstoezicht aan. Terwijl jij van de rust 
geniet op reis, patrouilleren onze medewerkers op regelmatige 
tijdstippen aan uw woning. Zij doen een rondgang en controleren of 
alles in orde is. Je kan een contactpersoon naar keuze opgeven die 
wij zullen inlichten wanneer er iets fout gelopen zou zijn.

Het enige wat je moet te doen, is minstens een week voor afreisdatum 
een aanvraag indienen.  Dit kan op twee manieren: 

·  Online, via Police-On-Web (www.politie.be/nl/e-loket)

· Vanop onze website (www.politie.be/5418) kan je ook een 
aanvraagformulier afdrukken en manueel invullen. Het 
ingevulde formulier breng je vervolgens binnen in één van onze 
vier commissariaten.

Wij wensen iedereen een prachtige en veilige zomer!

Een job bij de politie?
Word jij onze nieuwe medewerker? Dat 
kan! Als politieman of –vrouw maar ook 
als burger.

Interesse? Maak een afspraak met één 
van onze beroepenvoorlichters via het 
nummer 09 363 71 71 of 
neem een kijkje op de 
rekruteringssite van de 
politie: www.jobpol.be

Kevin (18 j.) vraagt zich af of hij nu te veel zit te gamen en of XTC wel echt gevaarlijk is?

Wesley (15 j.) moet van z’n ma langs komen nadat ze hem betrapte met een joint.

Kelly (50 j.) drinkt dagelijks en te veel, ze zoekt een passende behandeling om te ontwennen. 

Geoffrey (22 j.) gebruikt wekelijks partydrugs en werd door een politieagent doorgestuurd.

Jeanine is als oma bezorgd om het druggebruik van haar kleinkind en de reacties van haar familie daarop. 

Met al je vragen en problemen betreffende alcohol en andere 
drugs … of gamen en gokken, kan je terecht bij DRUGPUNT Rho-
de & Schelde. Wij bieden info en advies, een korte begeleiding 
van enkele gesprekken of zoeken samen naar verdere hulp. Ook 
voor het opzetten van een preventiecampagne of een drugbeleid 
kan je bij ons terecht. Onze begeleiding is gratis en vertrouwelijk.  

Contacteer ons op 0473 65 65 94 of 0473 65 65 95 of via rhode-schelde@drugpunt.be, dan maken wij een 
afspraak. Dit kan in het sociaal huis te Merelbeke of op locatie in Destelbergen, Melle en Oosterzele.

Mark Heremans en Christophe Vanhuyse
Drugpunt Rhode & Schelde

Zit jij ook met vragen?
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Vakantieplannen? 
VRAAG GRATIS AFWEZIGHEIDSTOEZICHT AAN!
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PARKEREN OP HET FIETSPAD
BOETE €146

IN TEGENOVERGESTELDE 
RICHTING RIJDEN - BOETE €174

PARKEREN IN TEGENGESTELDE 
RICHTING - BOETE €58

www.drugpunt.be – www.dekiem.be


