
P LITIEKRANT
Infoblad van de politiezone Regio Rhode & Schelde - verschijnt 2x per jaar 1e jaargang - januari 2020

Beste inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele.

Na een lange afwezigheid is de politiekrant opnieuw een feit. Uit de bevolkingsbevraging 
(veiligheidsmonitor) die vorig jaar bij onze bevolking afgenomen werd, blijkt dat 
de klassieke papieren drager nog lang niet is ingehaald door de sociale media als 
Facebook en Twitter. Wel integendeel! De meeste mensen worden nog steeds graag 
geïnformeerd via een “krant” die gewoon in de brievenbus valt. Hier willen we ten volle 

aan tegemoetkomen. We nemen ons dan ook voor om de nieuwe politiekrant tweemaal per jaar uit 
te geven. 

In deze eerste nieuwe editie stellen we u de mensen voor die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 
en leefbaarheid in onze vier gemeenten. Dat zijn het politiecollege, de politieraad en de medewerkers 
van de politiezone zelf. Het zijn zij die tijdens deze legislatuur (2019-2025) samen het veiligheids- 
en leefbaarheidsbeleid zullen bepalen en uitvoeren. Dit beleid is ingeschreven in ons nieuw zonaal 
veiligheidsplan, waarbij de permanente en toegevoegde prioriteiten voor de komende jaren bepaald 
worden. 

In het licht van het zonaal veiligheidsplan zullen in 2020 tal van nieuwe initiatieven opgestart worden 
zoals recentelijk nog ons cameraproject “HAVIK”, maar bijvoorbeeld ook onthaal op afspraak. Voorts 
kan u, dankzij de goedgekeurde aangepaste begroting en nieuwe personeelsformatie, ook in de 
toekomst blijven rekenen op de uitgebreide gemeenschapsgerichte dienstverlening van onze politie. 

Als politiezone Regio Rhode en Schelde willen wij samen met u en alle diensten van onze gemeenten 
Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele, blijven ijveren voor een veilige en leefbare 
samenleving waar het gezellig vertoeven is.

Veel leesplezier!
Dirk De Maeseneer, Voorzitter Politiecollege

Voorwoord

OPENINGSUREN ONTHAAL
Bij de onthaaldiensten kan u terecht om klacht in te dienen, aangifte te doen of 
informatie te vragen. Ook kan deze dienst u de nodige attesten bezorgen in geval van 
verlies of vernietiging van officiële documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs. 
Waar bevinden onze onthaalpunten zich?

Om u zo goed mogelijk bij te staan zijn er naast het Hoofdcommissariaat in Merelbeke 
nog vier lokale posten verspreid over het grondgebied van de politiezone Regio Rhode 

& Schelde. Sinds begin 2020 is er ook een van onze wijkinspecteurs 
aanwezig in het gemeentehuis van Oosterzele.

In de loop van dit jaar zal de dienstverlening door de lokale 
politie nog verder worden geoptimaliseerd d.m.v. het onthaal op 
afspraak. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

www.politie5418.be         Algemeen e-mailadres: pz.rhodeschelde@police.belgium.eu
 OPGELET: Al onze mailadressen eindigen voortaan op ...@police.belgium.eu

i contact + uren 

Politieraad 

Politiecollege 

Dirk De Maeseneer
Burgemeester Melle

Elsie Sierens
Burgemeester 
Destelbergen

Voor Destelbergen: Elsie 
Sierens, Emmanuel Anciaux, 
Etienne Balcaen, Jacques  
Bouckaert, Eveline Hoste, 
Carolien Ongena

Voor Melle: Dirk De  
Maeseneer, Thomas Petit, 
Anne Daelemans, Gilbert Van 
Maele

Voor Merelbeke: Filip 
Thienpont, John De Vlaminck, 
Linda Martens, An-Sofie 
Mestdagh, Luc Van De 
Kerckhove, Stefaan Van 
Hecke, David Verhaeghe, 
Bertrand Vrijens

Voor Oosterzele: Johan Van 
Durme, Orville Cottenie, Filip 
Vermeiren, Jeroen Logghe, 
Filip Michiels

Filip Thienpont
Burgemeester 

Merelbeke

Johan Van Durme
Burgemeester 

Oosterzele

Yves Asselman
Korpschef

MISSIE
“Moeder waarom leven wij?”

De politiediensten staan permanent in
voor een correct en veilig verloop van de 

samenleving

VISIE
Hoe pakken we dit aan?

Gelijkwaardige behandeling
Preventieve aanpak als vertrekpunt

Handhaving (repressief) als het moet
Respect voor ALLE regels

Samenwerking in het belang van 
iedereen en met partners

WAARDEN
Waar houden wij aan?

Eerlijk, respectvol en rechtvaardig 
 handelen als (politie)mens

ten dienste van de mensen en onze 
overheden

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
 - 14:00-18:15 13:30-16:45 - 08:00-12:45 - -

Onthaal OOSTERZELE – Windekekouter 54 – 09 363 73 73
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 14:00-17:00 - op afspraak - 09:00-12:00 - -

Onthaal gemeentehuis OOSTERZELE – Dorp 1 – 09 363 99 18
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 17:00-20:00 - 14:00-16:00 - - - -



STEL DE MENS CENTRAAL IN DE PROBLEMEN DIE DE MENS AANBELANGEN

Wat is het zonaal 
veiligheidsplan?

Elke politiezone stelt een 
zonaal veiligheidsplan 
op. Dit plan beschrijft de 
prioriteiten op vlak van 
veiligheid, leefbaarheid, 
dienstverlening en interne 
werking voor een beleids-
periode van 6 jaar (tot voor 
kort was dit 4 jaar).

Hoe komt een zonaal veiligheidsplan tot stand?

Een zonaal veiligheidsplan wordt opgesteld door 
de zonale veiligheidsraad. Dit overlegorgaan bereidt 
het veiligheidsplan voor, volgt het op en evalueert het. 
Op 6 september 2019 keurde de zonale veiligheidsraad 
het nieuwe zonaal veiligheidsplan voor de periode van 
2020-2025 goed. Hiermee werden de krijtlijnen voor 
de komende beleidsperiode vastgelegd. Momenteel 
ligt het plan ter goedkeuring voor bij de minister van 
Binnenlandse Zaken.

Wil je weten welke de krijtlijnen zijn die werden 
uitgestippeld? Kort samengevat vind je hieronder onze 
huidige prioriteiten waaraan onze medewerkers in de 
periode 2020-2025 extra aandacht zullen besteden:

1. PERMANENTE prioriteiten - fenomenen waarvan 
de aanpak en opvolging voor een groot stuk deel 
uitmaken en zullen blijven uitmaken van onze reguliere 
werking.
• Inbraken
• Verkeer (snelheid en ongevallen)
• Radicalisering en terrorisme
• Drugs

• Milieu (geluidshinder, sluikstorten, …)
• Overlast en openbare orde 
 (vandalisme, buurtoverlast, …)
• Intrafamiliaal geweld (fysiek en seksueel geweld 

binnen de relatie)

2.	 TOEGEVOEGDE	 prioriteiten  - maatschappelijke 
problemen/fenomenen die als zeer storend ervaren 
worden door de bevolking en waarop dan ook extra 
zal worden ingezet.

• Verkeer (attitude: roodlicht, wildparkeren, gebruik 
gordels en kinderzitjes, GSM, fietsverlichting, -helm 
en beschermende kledij, wegcode algemeen)

• Zeden (fysiek en seksueel geweld in de publieke 
ruimte en t.a.v. minder- en meerderjarigen, alle 
vormen van zedenmisdrijven al dan niet gekoppeld 
aan cybercrime)

• Cybercriminaliteit (internetfraude, misbruik van 
vertrouwen en oplichting met de computer als 
facilitator)

• Fietsdiefstal

3. TRANSVERSALE thema’s
• Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling
• Internet/ ICT als facilitator
• Identiteitsbepaling, Identiteitsfraude en 

domiciliefraude
• Buitgerichte aanpak
• Recherchemanagement
• Dadergroepen als invalshoeken van de integrale 

politiezorg

De volledige tekst van het nieuwe zonaal veiligheidsplan 
is beschikbaar op onze website. In onze volgende editie 
presenteren we u de eerste resultaten van de uitvoering 
van ons plan. 

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

DATA VAN REEDS AANGEKONDIGDE EVENEMENTEN IN 2020 :

• Omloop het Nieuwsblad: zaterdag 29 februari (Merelbeke en Oosterzele)
• Carnaval Merelbeke: zondag 22 maart (Merelbeke)
• Ronde van Vlaanderen: - Elite dames:  zondag 5 april (Oosterzele)
  - Beloften:  zaterdag 11 april (Oosterzele)
• Halve Marathon Gent: zaterdag 6 juni (passages in Destelbergen en 

Melle)
• Europees voetbal: 12 juni tot 12 juli (eventueel grootschermen)
• Koers Melle:  Elite met Contract: zaterdag 4 juli (Melle)
• Heusdenkoers: Elite met contract: dinsdag 11 augustus (Heusden)

Hou er rekening mee dat op deze data het verkeer ofwel wordt omgeleid 
ofwel tijdelijk wordt opgehouden. De passages van de wielerwedstrijden 
worden eveneens aangekondigd via de sociale media, de gemeente- en 
politiewebsite en desgevallend via de elektronische borden in Oosterzele 
en Merelbeke.

WAAR	OP	LETTEN	BIJ	DE	ORGANISATIE	VAN	EEN	EVENEMENT?

De directie Bestuurlijke Politie wenst de organisatoren van evenementen te wijzen op de 
minimale	 aanvraagtermijn	 van	 6	 weken	 voor	 een	 evenement	georganiseerd binnen de vier 
gemeenten van de politiezone. Grote evenementen worden uiteraard liever vroeger aangemeld. 
De aanvraagformulieren zijn te vinden op de gemeentelijke websites en voor grote evenementen 
vragen de gemeente en de politie om een veiligheidsdossier in te vullen. 

Wat	met	Wielerwedstrijden	in	2020?
Het KB van 28 juni 2019 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee voor zij die betrokken zijn 
bij het organiseren van een wielerwedstrijd. Elke wielerwedstrijd dient minstens	14	weken voor 
de dag van de wedstrijd te worden aangevraagd op het wettelijk voorziene aanvraagformulier dat 
terug te vinden is op de gemeentelijke websites. Het verzekeringsbewijs dient minimum	8	weken 
voordien voorgelegd te worden aan de gemeente.

Naast het nieuwe aanvraagformulier zijn er voor de organisatoren wijzigingen betreffende:
1. De verplichte uitrusting van het openings- en sluitingsvoertuig
2. Verplicht uit te voeren risicoanalyse door de veiligheidscoördinator
3. Toevoegen aan de aanvraag van een lijst met de kruispunten zoals ze tijdens de wedstrijd zullen 

worden aangedaan
4. Het aantal voertuigen dat voorzien wordt van volg- en eventueel doorgangsbewijzen
5. Overmaken van de namenlijsten van de signaalgevers en hun GSM-nummer, ten laatste 14 

dagen voor de wedstrijd
6. Afsluiting met nadarafsluitingen ten minste 150 meter voor de aankomstlijn en 50 meter erna
7. Nieuwe reglementering nopens de medische hulpverlening door het Rode of Vlaamse kruis
8. Signaalgevers ouder dan 78 jaar behoeven een medisch geschiktheidsattest.

De lokale politie, directie bestuurlijke politie, is steeds bereid tot hulp indien de organisator vragen 
heeft betreffende hogergenoemde materie. Neem hiervoor contact op met de directeur van de 
bestuurlijke politie Wim De Jaeger of 1ste assistent Johan Schillewaert (09 363 71 71).

Vanaf 1 januari 2020 verplicht de Wegcode iedere	 weggebruiker, dus niet alleen de 
voertuigbestuurders, om onmiddellijk	 uit	 te	 wijken	 en	 te	 stoppen	 bij	 het	 naderen	 van	 een	
wielerwedstrijd (politievoertuig of openingsvoertuig wedstrijd= rode vlag). De weggebruiker 
moet blijven staan tot dat het sluitingsvoertuig (groene vlag) het einde van de wedstrijdkaravaan 
aankondigt.

Verder zijn de wettelijke taken van de signaalgevers uitgebreid. Naast de reeds bestaande actie om 
het verkeer in de dwarsrichting stil te leggen, mogen zij vanaf heden het verkeer in een bepaalde 
richting sturen of aangeven niet in een bepaalde richting te rijden. Als de politie hen dat vraagt, 
zullen zij deze bevoegdheden ook buiten de passage van de wedstrijdkaravaan mogen uitvoeren, 
uiteraard binnen een bepaald, eerder beperkt, tijdsbestek.

Evenementen
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De volledige politiezone overkoepeld 
door	BIN-netwerken

Om onze politiezone nog beter te wapenen tegen 
woninginbraken en criminaliteit in het algemeen, werd er begin 
2019 in het politiecollege beslist om in de volledige zone aan 
alle inwoners de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten bij 
een buurtinformatienetwerk of BIN. Een BIN is een structurele 
samenwerking tussen buurtbewoners en politie om elkaar op 
de hoogte te houden van wat er gebeurt in de buurt. Een 
dergelijke samenwerking biedt vele voordelen: Het verhoogt 
het veiligheidsgevoel en versterkt de sociale cohesie in een 
wijk. Verder versterken BIN’s ook het algemeen bewustzijn 
rond criminaliteitspreventie en werken ze ontradend voor 
inbrekers. 

In het najaar van vorig jaar realiseerde de politiezone met 
de hulp van vele vrijwilligers de dekking van de volledige 
politiezone met buurtinformatienetwerken. Hiertoe werden 
enkele nieuwe BIN’s worden opgericht, namelijk: BIN 
Merelbeke Centrum-Lemberge, BIN Balegem en BIN 
Gijzenzele-Landskouter. BIN Kwenenbos werd uitgebreid met 
de deelgemeenten Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen 
en kreeg de nieuwe naam BIN Merelbeke-Zuid.

De huidige 14 buurtinformatienetwerken binnen de politiezone 
Regio Rhode & Schelde zijn:
• BIN Destelbergen
• BIN Heusden
• BIN Melle Centrum
• BIN Vogelhoek
• BIN Gontrode
• BIN Flora
• BIN Merelbeke Centrum-Lemberge
• BIN Merelbeke Zuid
• BIN Oosterzele
• BIN Moortsele
• BIN Scheldewindeke
• BIN Balegem
• BIN Gijzenzele-Landskouter
• BIN-Z (Zelfstandigen)

														Inschrijven?	Meer	info

website:	www.politie5418.be	
rubriek	‘buurtinformatienetwerk’.

BIN-werking

Hoe	 reageren	 wanneer	 er	 bij	 u	 thuis	 werd/wordt	
ingebroken?
• U komt oog in oog te staan met een inbreker
 Blijf kalm. Doe wat de inbreker vraagt. Maak geen 

onverwachte bewegingen en probeer niet heldhaftig te 
doen. Geef hem de mogelijkheid om te vluchten.

 
• U hoort iets verdachts in huis
 Vergrendel de deur van de kamer en maak lawaai. 

Roep eventueel door het raam. De inbreker zal 
hoogstwaarschijnlijk op de vlucht slaan. Hij wil immers 
vermijden om herkend te worden. Heeft u een gsm bij, 
bel dan meteen naar het noodnummer 101/112. Een 
politieploeg komt vervolgens zo snel mogelijk ter plaatste. 

• U stelt een inbraak vast bij thuiskomst
 Bel het noodnummer 101/112 en wacht af. Ga ondertussen 

niet naar binnen. Laat alles liggen zoals u het aantreft, 
zodat er geen sporen worden uitgewist. Een politieploeg 
zal ter plaatse komen om de schade vast te stellen. Op dat 
moment wordt ook uw verklaring genoteerd. Indien nodig 
zal een technisch rechercheur een sporenonderzoek doen. 
En in veel gevallen zal de politie ook een buurtonderzoek 
uitvoeren. Buurtbewoners kunnen immers iets gezien of 
gehoord hebben dat nuttig is voor het verdere onderzoek.

• U merkt verdachte personen of gedragingen op in uw 
buurt

 Wanneer u iets verdachts ziet in de buurt, bel dan 
onmiddellijk het gratis noodmummer 101/112. De 
meldkamer stuurt vervolgens de dichtsbijzijnde 
politieploeg om poolshoogte te nemen. 

MELD ELKE VERDACHTE BEWEGING IN UW BUURT AAN DE POLITIE EN BEL 101!
ummerplaten van een vreemde wagen, foto’s van verdachte mannen, ... Regelmatig zien we 
dit soort informatie opduiken op de sociale media. De waakzame reflex van de inwoners van 
onze zone is natuurlijk goed nieuws, maar we moeten er vanuit de politie toch op wijzen dat 
berichten via de sociale media zoals Facebook nooit tijdig onze diensten kunnen bereiken. De 
101-noodcentrale, die continu bemand wordt, is in feite de enige weg om de politie onmiddel-
lijk te mobiliseren.

iet u dus een onbekend persoon zich vreemd gedragen of ziet u een auto in uw wijk die daar op 
dat tijdstip niet thuishoort? Bel	dan	onmiddellijk	101. De meldkamer stuurt een ploeg van de 
lokale politie om poolshoogte te nemen. Was het telefoontje toch loos alarm? Niemand neemt 
u dat kwalijk. Beter een keer te veel dan een keer te weinig bellen!

Beschouwt 101 uw melding als ernstig en gaf u voldoende concrete gegevens mee en, dan zullen de bewoners die aan-
gesloten zijn bij het buurtinformatienetwerk van uw wijk telefonisch worden ingelicht. Deze BIN-leden zijn intussen alert, 
steken de lichten aan en verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken of om onmiddellijk nieuwe feiten door te 
geven. Zo kunnen de interventiepatrouilles nog gerichter worden aangestuurd om de verdachte(n) verder op te sporen.
Samen sterk tegen inbraken! 

Hoe reageren 
bij inbraak ?

Inwoners 68244 
• Destelbergen 18274
• Melle 11731
• Merelbeke 24652
• Oosterzele 13587

Oppervlakte 120 km2

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

Politiepersoneel
• Operationelen 107 (wordt uitgebreid 

naar 126)
• Administratief kader 21 (wordt uitge-

breid naar 26)

Aantal 101 meldingen 14766 (2018)
(zonder onthaal en eigen vaststellingen 
meegerekend)

Operationele politiemensen per 1000 
inwoners provincie 2,29 (31/12/2018)
Voor onze politiezone 1,56

Operationele politiemensen per 100 km2 
provincie 114,85 (31/12/2018)
Voor onze politiezone 89,1

Totaal verkeersongevallen 
857 (2018) / 741 (2019)
• Stoffelijke schade 667 (2018)
 527 (2019)
• Lichamelijk letsel 189 (2018)
 212 (2019)
• Dodelijke slachtoffers 1 (2018) 
 2 (2019)

Snelheidsovertredingen
11.153 (2018) / 9194 (voorlopig 2019)

Enkele	voorbeelden	van	gerechtelijke	
feiten
• Inbraken in woningen 374 (2018) / 269 

(2019)
• Autodiefstallen 16 (2018) / 10 (2019)
• Fietsdiefstallen 143 (2018) / 108 (2019) 
• Diefstal uit of aan een voertuig 172 

(2018) / 93 (2019)

Aantal	buurtinformatienetwerken: 14
Aantal BIN-leden: 2506 

onze zone 
in’t kort 

IS UW FIETS IN ORDE? LICHTEN AAN, VEILIG OP DE BAAN!

Ook deze winter zet de politiezone Regio Rhode & Schelde extra	 in	op	fietscontroles 
en meer specifiek op de controle van fietsverlichting. De actie ‘Lichten aan, veilig op de 
baan!’ startte op 15 oktober en loopt nog tot eind februari 2020

Tijdens deze donkere maanden is het uiterst belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn. Zo 
zijn een fluohesje en goede fietsverlichting een must voor elke fietser die zich veilig wil 
verplaatsen. Wij raden alle fietsers aan, om in het belang van de eigen veiligheid, hun fiets 
in orde te stellen. 

Tijdens de actie ‘Lichten aan, veilig op de baan’ besteedt de lokale politie extra 
aandacht aan de  staat en het gebruik van de fietsverlichting. Hierbij wordt er 
in eerste instantie preventief en informerend opgetreden. In tweede instantie 
verbaliseren de politiemensen waar nodig. De verkeersdienst voert hiertoe  

bijkomende controles uit op locaties waar veel fietsers passeren (aanrijroutes naar scholen, 
stationsbuurt, sporthallen, ...).

Maar wat zijn nu de gevolgen als u niet in orde bent? Als beide lichten niet werken of niet 
gebruikt worden als het moet, kan u een onmiddellijk inning van 58 euro verwachten. Heeft 
u een technisch defect aan de verlichting, zal u een waarschuwing krijgen. Dit betekent 
dat de politie u de tijd geeft om het euvel te verhelpen. U dient u dan met de herstelde 
fiets aan te bieden voor controle. Hou er ook rekening mee dat u bij een ongeval kan 
aansprakelijk gesteld worden.

Naast de controles op fietsverlichtig besteedt de politie tevens extra aandacht aan de 
naleving van de algemene verkeersregels door fietsers. De nadruk ligt op hoffelijkheid in 
het verkeer, ook van fietsers.
Samen houden we het veilig op de baan!



Cameratoezicht door de politie

Cameraproject “HAVIK”
Om haar werking te optimaliseren zet de politiezone 
Regio Rhode & Schelde sterk in op camera’s om zowel 
overlastproblematieken, verkeersonveiligheid en de 
woninginbraken het hoofd te bieden. 
• Voor de verkeersproblematiek zullen de camera’s ingezet 

worden, zowel voor overdreven snelheid, roodlicht-
negatie en andere verkeersinbreuken. Op bepaalde 
plaatsen zal gewerkt worden met trajectcontroles. 

• Voor de diverse vormen van overlast zoals sluikstorten, 
vandalisme en fietsdiefstallen, zullen dan weer 
bewakingscamera’s ingezet worden.

• De politiezone heeft reeds een aantal jaren mobiele 
ANPR (automatic numberplate recognition) camera’s in 
gebruik. Het gaat om camera’s op de politievoertuigen 
die nummerplaten van voertuigen registreren. De 
nummerplaten worden automatisch gekoppeld aan 
diverse databanken. Dit kan gaan over voertuigen die 
geen verzekering hebben of niet in regel zijn met de 
technische keuring, maar ook over nummerplaten die 
kunnen gekoppeld worden aan inbrekers of diefstallen.

Privacy
Het politioneel cameragebruik werd uit het 
toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De 
regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden 
sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet 
op het Politieambt. Bovendien stelt deze wetgeving 
dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen 
de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor 

dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek 
overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de 
Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden 
bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte 
procedures en hebben ook discretieplicht. Dit betekent 
dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Toegang tot beelden?
De wet betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens voorziet dat ieder persoon een 
verzoek kan indienen tot inzage van persoonsgegevens en 
eventueel een correctie of het wissen van deze gegevens 
kan aanvragen. 

Wenst u toegang tot camerabeelden en/of uw persoon-
gegevens in te kijken? Mail een voldoende gedetailleerd 
verzoek naar: pz.rhodeschelde@police.belgium.eu. 

Onze functionaris voor gegevensbescherming zal 
vervolgens de beelden lokaliseren en bepalen of toegang 
mogelijk is. Daarnaast wordt er ook steeds afgewogen of 
de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van 
anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan 
niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, 
de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten. 

Nawoord
Beste inwoners van Destelbergen, 
Melle, Merelbeke en Oosterzele,

Als korpschef ben ik bijzonder verheugd dat 
we opnieuw een politiekrant aan u kunnen 
voorstellen. Het is immers onze overtuiging dat u 
in een democratische samenleving een duidelijk 
zicht hebt in het functioneren van uw politie en 
de veiligheid en leefbaarheid in uw omgeving. 
Naast de moderne elektronische dragers en de 
sociale media geldt een krant nog steeds als één 
van de meest gewilde kanalen om de bevolking te 
bereiken.

Ik hoop dan ook dat u genoten heeft van deze 
eerste nieuwe editie. 

De volgende uitgave mogen jullie verwachten in 
het najaar. Daarin zullen onder andere aspecten 
van onze interne werking nader toegelicht worden 
en zullen een aantal nieuwe artikels het licht zien 
naast bestaande rubrieken.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze 
nieuwe editie of voorstellen voor de volgende 
uitgave, dan mag u die steeds melden via ons 
algemeen emailadres pz.rhodeschelde@police.
belgium.eu of via een persoonlijk bericht op onze 
Facebookpagina.

Aarzel vooral niet om bij de minste twijfel over uw 
veiligheid of leefbaarheid onze diensten 101/112 
te contacteren. Wij zijn er voor u! 

Tot slot kan u ook steeds de maandagnamiddag 
op afspraak (Tél. 09 363 71 71) bij mij persoonlijk 
terecht voor een gesprek.

Uw genegen korpschef
Yves Asselman

WIST JE DAT ?

• er bij 50% van de verkeersongevallen alcohol in het spel is?

• wanneer je de veiligheidsgordel draagt, je kans om te overlijden 
in een ernstig verkeersongeval met 50% daalt?

• er in België jaarlijks 30 verkeersdoden vallen door het gebruik 
van de smartphone aan het stuur?

• Je als fietser niet zichtbaar bent voor de bestuurder van een 
vrachtwagen wanneer ja vlak voor zijn cabine staat?

• de remafstand bij een snelheid van 120km/u maar liefst 107 me-
ter is? (méér dan de lengte van een voetbalveld)

• slaperigheid de oorzaak is van 10 tot 20% van de verkeersonge-
vallen en daarmee een sterk onderschatte ‘killer’ is?

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 
Rhode & Schelde. Wij bieden info en advies, een korte bege-
leiding 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 we 
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

www.drugpunt.be	–	www.dekiem.be

verkeerstips Zit jij ook met vragen?

Betrapt!
FOUTPARKEERDER
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