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Woord vooraf van de voorzitter

2013 was de start of het eerste jaar van een nieuwe legislatuur. Dit betekende onder andere dat nieuwe 
collega’s in het politiecollege en in de politieraad hun eerste stappen zetten. De samenwerking met 
hen in college en raad was vruchtbaar en creatief. Het welzijn van onze bevolking blijft vanzelfsprekend 
onze uitdaging.

Ook in het korps mochten we enkele nieuwe gezichten verwelkomen. Echter, we konden nog steeds 
geen invulling geven aan ons organogram en bepaalde plaatsen bleven voorlopig open. Daardoor kon-

den we ook op een aantal punten niet volledig inzetten. 

We hebben de piste voor de verbouwing van het huidige hoofdcom-
missariaat verlaten en gaan nu resoluut voor eventueel een nieuwe 
huisvesting. De zoektocht naar een andere en evenwichtige plek is 
moeilijk. De financiering hiervan een grote uitdaging.

Ook blijven een aantal ‘highlights’ uit ons zonaal veiligheidsplan ons 
zorgen baren. De toename van het aantal inbraken (en pogingen) en 
de toename van het aantal ongevallen maakt ons bezorgd. De veilig-
heid van onze medemensen thuis en op de weg blijft onze essentiële 
opdracht. Daar moeten wij blijvend hard aan werken en dat verwach-
ten onze inwoners. Zowel preventie als een correct repressief optre-
den zijn gewenst.

Daarom zijn we ook gestart met het project van de camerabewaking. 
Nog vele gesprekken moeten plaatsvinden, de concrete uitwerking vergt nog onderzoek en de financie-
ring en het gebruik ervan moeten goed beoordeeld worden. Toch hopen we hiermee in de loop van dit 
jaar van start te kunnen gaan.

Op 1 januari ll. heb ik als voorzitter van de politiezone de fakkel doorgegeven aan mijn collega van Sint-
Martens-Latem. Ik wens Agnes Lannoo-Van Wanseele alle succes toe in de uitoefening van haar man-
daat. We wensen de politiezone vooral veel dynamiek en creativiteit.

Danny Claeys
Burgemeester van Nazareth
Voorzitter Politieraad Schelde-Leie
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Inleiding door de korpschef

Begin 2013 begonnen we na de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw bestuur. Zowel het poli-
tiecollege als de politieraad ondergingen een grondige wijziging. Op bestuursvlak ontwikkelde er zich 
dan ook een nieuwe dynamiek. Deze kreeg eind vorig jaar nog meer gestalte door de wisseling van het 
voorzitterschap die overging van burgemeester Danny Claeys naar burgemeester Agnes Lannoo-Van 
Wanseele. Onze dank gaat uit naar burgemeester Danny Claeys die de voorbije drie jaar het voorzitter-
schap op zich heeft genomen. 

Dit verslag is het twaalfde jaarverslag sinds het oprichten van de 
politiezone Schelde-Leie. Als we terugblikken op die voorbije jaren 
kunnen we niet anders dan vaststellen dat ook dit jaarverslag een 
metamorfose heeft meegemaakt: niet enkel qua lay-out, maar ook 
inhoudelijk. Het is dan ook de vertaalslag van de interne evolutie die 
de politiezone over al die jaren heeft meegemaakt. Een evolutie die 
erop gericht is om een steeds betere politiewerking te verzekeren, 
opdat onze inwoners mogen rekenen op een steeds betere dienst-
verlening. 

Wat over die periode eveneens steeg, zij het met ups en downs, zijn 
sommige criminaliteitscijfers en de verkeersongevallen. Vooral wo-
ninginbraken en verkeersongevallen met lichamelijk letsel blijven 
onze bezorgdheid wegdragen. Beide fenomenen zijn dan ook op-
nieuw opgenomen als prioriteit in ons nieuw zonaal veiligheidsplan.  

Vorig jaar deed ik een oproep aan de bevolking om, als ze in hun buurt iets verdachts opmerkten, dit on-
middellijk te signaleren aan de politie. Vorig jaar kregen we 1.114 meldingen via de 101-noodcentrale! 
Dankzij de alertheid van inwoners konden we eind vorig jaar drie dievenbendes op heterdaad betrap-
pen en oppakken. Een mooi voorbeeld van hoe inwoners kunnen bijdragen tot meer veiligheid.

Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel steeg vorig jaar fors, zonder aanwijsbare reden. 
We blijven de weggebruikers oordeelkundig inlichten over de resultaten van onze acties met als doel 
hun rijgedrag op een positieve manier te beïnvloeden. Hoopvol is dat het globale percentage snelheids-
overtreders dalende is. 

In ons actieplan rond fietsdiefstallen boden we vorig jaar een nieuwe dienstverlening aan. Alle inwo-
ners van onze politiezone krijgen sindsdien de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor het 
registreren van hun fiets. De aanvraag wordt doorgestuurd naar de wijkinspecteur die, op afspraak, 
bij de aanvrager thuis langsgaat om de fiets te labelen. Vorig jaar werden door de wijkinspecteurs niet 
minder dan 534 fietsen gelabeld, wat een succes kan genoemd worden. De nieuwe aanpak werpt dus 
zijn vruchten af en brengt de wijkinspecteur op een creatieve manier in contact met de inwoners van 
zijn wijk.  

De uitdaging bestaat erin om de komende jaren dergelijke creatieve initiatieven te blijven introduceren 
opdat we met onze beperkte middelen de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen behouden of zelfs 
verbeteren.

Pascal Maes
Hoofdcommissaris
Korpschef Politiezone Schelde-Leie
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Hoofdstuk 1

STRATEGIE
& BELEID
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Situering van politiezone Schelde-Leie

De politiezone Schelde-
Leie is een meergemeen-
tenzone en ressorteert 
volledig onder het ge-
rechtelijk arrondissement 
Gent. Zij grenst in het 
noorden aan de PZ Gent, 
in het oosten aan de PZ 
Regio Rhode & Schelde, in 
het zuidoosten aan de PZ 
Zottegem-Herzele-Sint-
Lievens-Houtem, in het 
zuiden aan de PZ Vlaamse 
Ardennen en in het wes-
ten aan de PZ Deinze-
Zulte. 

De PZ Schelde-Leie is een 
relatief kleine zone met 
meer dan 42.000 inwo-
ners. Zij omvat de semi-
residentiële gemeenten 
De Pinte, Gavere, Naza-
reth en Sint-Martens-
Latem. 

Het hoofdcommissariaat 
is gevestigd in De Pinte, 
Florastraat 19. De wijkcommissariaten De Pinte en Sint-Martens-Latem zijn ondergebracht in de res-
pectieve gemeentehuizen. Het commissariaat van Nazareth bevindt zich naast de bibliotheek. Het 
wijkcommissariaat Gavere is gevestigd in de Brandweerstraat, rechtover de brandweerkazerne.

 
Onze Collectieve Ambitie

In 2011 schreven we onze collectieve ambitie neer (vroeger: visie & missie) en 
werden onze waarden gezamenlijk bepaald: respect, vertrouwen, integriteit, 
collegialiteit en professionalisme. Op de pagina hiernaast kan u onze collec-
tieve ambitie in detail nalezen.

Onze slogan vat kernachtig samen wat onze ambitie inhoudt: ‘Uw veiligheid, 
daar gaan wij voor!’.

Vanaf 2012 werden onze 5 waarden concreet gemaakt. Ze vormen de rode 
draad in onze communicatie, in onze interactieve personeelsvergaderingen, het personeelsbeleid, de 
leiderschapsopleiding,…

N43

N43

Sint-Martens-Latem

Gavere

Asper

N444

N437

De Pinte

Gent

Merelbeke

Zwalm
Zingem

Kruishoutem

Deinze

Eke

Nazareth

Zevergem

Deurle

N60

N60

N439

N452

N35

E17

E17

Semmerzake

Vurste

Baaigem

Dikkelvenne

N437



9

Wij, als politiezone Schelde-Leie, willen als één 

team naar buiten komen met één gezamenlijk 

doel: de burger een veilig gevoel geven.

Wij streven ernaar dit te doen door:

* Probleemoplossend te werken.

* Zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.

* Rechtvaardig, correct en onpartijdig op te treden.

* Behulpzaam en met kennis van zaken onze taken uit te voeren.

* Ruimte te laten voor transparantie en participatie.

Met onze kwaliteitsvolle en 

professionele dienstverlening 

willen we toegankelijk zijn en 

kunnen rekenen op wederzijds 

respect en vertrouwen van onze 

burgers, overheden en partners.

ONZE WAARDEN

Collegialiteit

Integriteit

Professionalisme

Respect

Vertrouwen

Wij willen een vooruitstrevende organisatie zijn, 

die zijn medewerkers stimuleert door hen van de 

hedendaagse middelen te voorzien en continu op 

te leiden in functie van de technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen.

Daarbij spelen enerzijds positieve waardering en 

anderzijds de beschikbaarheid en flexibiliteit van de 

collega’s een belangrijke rol.
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De beleidsorganen

Politiecollege

In een meergemeentenzone worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen 
en van de burgemeester, inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps, uitgeoefend door het 

politiecollege. In het college zetelden in 2013 volgende vier bur-
gemeesters: Hilde Claeys (De Pinte), Hugo Leroy (Gavere), Danny 
Claeys (Nazareth) en Agnes Lannoo-Van Wanseele (Sint-Martens-
Latem).

De maandelijkse vergaderingen op dinsdagvoormiddag worden 
bijgewoond door de korpschef, hoofdcommissaris Pascal Maes en 
de politiesecretaris, mevrouw Kristine Vansteeland. Burgemeester 
Danny Claeys werd op 1 januari 2011 aangesteld als voorzitter van 
het politiecollege tot 31 december 2013. 

Politieraad

In een meergemeentenzone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en be-
heer van het lokaal politiekorps, uitgeoefend door de politieraad. Deze raad is evenredig samengesteld 
uit leden van de gemeenteraden van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem op basis van de 
bevolkingscijfers. 

De raad telt naast de vier burgemeesters zeventien raadsleden. De voorzitter van het politiecollege zit 
de politieraad voor.

* De raadsleden van de gemeente De Pinte zijn: Mark Van Neste, Annemie Nijs, Antoine Van Nieu-
wenhuyze en Wim Vanbiervliet.

* De raadsleden van de gemeente Gavere zijn: Denis Dierick, Tanja Eeckhout, Karel Hubau, Nadine De 
Stercke en Jacques Dezutter.

* De raadsleden van de gemeente Nazareth zijn: Freddy Vertriest, Frank Dhaenens, Linda De Backer, 
Raf De Vos en Dirk Le Roy.

* De raadsleden van de gemeente Sint-Martens-Latem zijn: Arnold Meirlaen, Guy Van Severen en 
Philip Cnockaert.

De politieraad kwam in 2013 samen op 20 maart, 26 juni, 23 oktober en 5 december.

Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone bestaat een zonale veiligheidsraad waar-
binnen systematisch overleg wordt georganiseerd tussen 
de vier burgemeesters, de procureur des Konings (dhr. Johan 
Sabbe), de zonemagistraat, de korpschef van politie, de be-
stuurlijk directeur-coördinator (dhr. Koenraad Tack) en de ge-
rechtelijk directeur. De zonale veiligheidsraad is betrokken bij 
de totstandkoming van het zonaal veiligheidsplan en evalu-
eert de actieplannen. 
De zonale veiligheidsraad kwam samen op 6 juni 2013.
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Korpschef

De leiding van de politiezone is toevertrouwd aan hoofdcommissaris Pascal 
Maes. Als korpschef is hij, onder het gezag van het politiecollege, verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meerbepaald voor de 
uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. 

Hij staat in voor de dagdagelijkse leiding, de organisatie, de taakverdeling bin-
nen het korps en de uitvoering van het beheer van dit korps. 

Politiesecretaris

Mevrouw Kristine Vansteeland verzekert het beleidssecretariaat van de politie-
zone en staat in voor het secretariaat van het politiecollege en de politieraad. 

Zij is tevens verantwoordelijk voor het financieel-, logistiek- en personeelsbeleid. 

Bijzonder rekenplichtige

De heer Tom Standaert beheert als bijzondere rekenplichtige de ontvangsten en 
uitgaven van de politiezone. Hij doet dit onder het gezag van het politiecollege. 

De taken van de bijzonder rekenplichtige zijn: 
* Innen van de ontvangsten van de politie.
* Tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven doen.
* Het beheer van de ontvangsten en uitgaven, en het nauwkeurig toezicht erop.
* Financieel adviseur in het politiecollege.
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Organogram
d.d. 6 januari 2014
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Hoofdstuk 2

EVALuATIE VAN 
HET ZONAAL 

VEILIGHEIDSPLAN
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Onze prioriteiten

Het zonaal veiligheidsplan is de basis voor het door de lokale politie uit te voeren veiligheidsbeleid en 
heeft zijn impact op het beleid met betrekking tot de interne 
werking. Het zonaal veiligheidsplan vermeldt de veiligheidsfe-
nomenen die prioritair aandacht genieten tijdens de 4-jarige 
looptijd ervan. De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het plan en rapporteert daarover aan het politiecollege 
en de politieraad. De zonale veiligheidsraad evalueert jaarlijks 
de uitvoering. 

In 2013 werd op beslissing van minister van Binnenlandse Zaken 
Joëlle Milquet nog gewerkt volgens het zonaal veiligheidsplan 
2009-2012. In 2013 dienden wij onze prioriteiten te bepalen 

voor de nieuwe beleidscyclus die zal lopen van 2014 tot 2017. Deze prioriteiten werden bepaald aan de 
hand van nationale, regionale en zonale politionele cijfergegevens. Bovendien werd rekening gehou-
den met de subjectieve gegevens. Hiertoe werd reeds in 2011 een bevolkingsenquête georganiseerd.

Op basis van deze gegevens werden in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 volgende interne en ex-
terne prioriteiten weerhouden:

De interne prioriteiten zijn: 
* streven naar een informatiegestuurde organisatie.
* streven naar een omgeving van betrokken medewerkers die dagelijks de mogelijkheid krijgen hun 

sterkten in te zetten.
* streven naar een efficiënt aankoopbeleid en een duurzaam beheer van de middelen.
* een betere communicatie binnen de politiezone.
* een betere communicatie en samenwerking met de bevolking.

De externe prioriteiten zijn: 
* verkeersveiligheid.
* inbraken in gebouwen.
* fietsdiefstallen.
* diefstallen van en in voertuigen.

Voor elke prioriteit werd een actieplan uitgewerkt dat jaarlijks wordt geëvalueerd, o.m. door de zonale 
veiligheidsraad. Daarnaast zijn er strategische doelstellingen bepaald rond de basisfunctionaliteiten, de 
veiligheid en leefbaarheid (externe oriëntering) en de dienstverlening en werking (interne oriëntering). 
Aan elke doelstelling zijn maatregelen, beschikbare middelen en kritische succesfactoren gekoppeld.

In 2013 werd dus nog gewerkt met de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan 2009-2012.

De actieplannen betreffende verkeersveiligheid, inbraken in gebouwen en fietsdiefstallen worden hier-
na uitgebreid besproken.

Naar een informatiegestuurde organisatie
In 2013 werd heel wat ingezet op het project ‘Naar een informatiegestuurde organisatie’. Het ontwik-
kelde informaticaplatform werd uitgebreid met allerlei toepassingen die het de medewerkers makkelijk 
maakt bepaalde zaken terug te vinden en op te volgen. De werking van het L.I.K. werd geoptimaliseerd 
zodat deze dienst de draaischijf wordt van de lokale operationele informatie. 
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Onze doelstelling voor 2014

Wij engageren ons om blijvend te investeren in onze prioriteiten die werden opgenomen 
in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Hiertoe werden actieplannen opgemaakt. Dit zijn 
jaarlijkse plannen met allerlei acties die wij zullen ondernemen teneinde het fenomeen 
aan te pakken en de interne organisatie te verbeteren. Jaarlijks worden deze plannen ge-
evalueerd en bijgestuurd. 

Verder zal er per dienst jaarlijks een activiteit worden uitgewerkt en opgevolgd. Zo is er op 
vlak van doelstellingen per dienst binnen onze zone ook opvolging verzekerd.

Investeren in contente en competente mensen
In het kader van dit project werd het competentiemanagement ingevoerd. Hiermee worden de compe-
tenties van de personeelsleden afgestemd op de organisatiedoelstellingen. In het verlengde van onze 
collectieve ambitie en waarden, werd in 2013 de aanzet gegeven voor een nieuwe invulling van de 
plannings-en evaluatiegesprekken. We willen deze ombuigen naar ontwikkelingsgesprekken waarbij 
rekening wordt gehouden met de talenten van onze medewerkers. Zo komt de juiste man/vrouw op de 
juiste plaats terecht.

Investeren in effectieve en efficiënte middelen
Voor wat betreft het aankoopbeleid binnen de politiezone wordt nog steeds gewerkt met de aankoop-
comités. Hierin zitten personeelsleden met een specialiteit of vaardigheid die erover waken dat effici-
ent materiaal aangekocht wordt. 
Verder werd een systeem bedacht om het personeel met meer respect met het materiaal te doen om-
gaan. Iedere inspecteur heeft zijn eigen draagbare radio en er werd een materiaalkast aangekocht zo-
dat het verantwoordelijkheidsgevoel voor het materiaal toenam.

Verder werd ook het logistieke aspect opgenomen in het informaticaplatform zodat er een betere op-
volging is en personeelsleden te allen tijde zicht krijgen op de stand van zaken van hun melding. 

Interne communicatie
In 2013 werkte de communicatiedienst nauw samen met het L.I.K. om DocLink te ontwikkelen: een 
centraal punt op het intranet waarop alle documenten te vinden zijn. Hiervoor werd elk type document 
onder de loep gehouden, in de huisstijl gestoken en op punt gesteld. DocLink vergemakkelijkt enerzijds 
de toegankelijkheid van documenten voor de medewerkers en anderzijds het beheer ervan.

Het voorbije jaar verschoof de focus meer naar mondelinge communicatie. Ter ondersteuning werden 
meerdere nieuwe overlegvormen geïntroduceerd: stand-up, doelmeetings, teamvergaderingen, inter-
actieve opleidingsdagen met workshops,...

Externe communicatie
In 2013 werd Politie-Info in een nieuw kleedje gestoken, het jaarlijks infokrantje dat gebust wordt bij 
alle inwoners van onze zone. Politie-Info kreeg een nieuwe vormgeving en werd ook inhoudelijk meer 
afgestemd op de noden van onze lezers.

Er werd in 2013 een sociale mediastrategie uitgeschreven. Hiermee willen we sociale media op een 
meer fundamentele manier laten deel uit maken van de communicatiestrategie.
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Actieplan inbraken in gebouwen

Het semi-residentieel karakter van onze gemeenten en de nabijheid van grote verkeersassen maken 
onze zone aantrekkelijk voor criminelen. De aanpak van de rondtrekkende dievenbenden is een 
nationale prioriteit. De parketten, de federale en lokale politiediensten spannen zich al vele jaren in 
om dit fenomeen te stoppen.

Door de gestage uitbreiding van de Europese gemeenschap en het wegvallen van de grenscontroles 
kunnen malafide benden zich nu veel gemakkelijker bewegen, wat de aanpak van het fenomeen 
bemoeilijkt.

In 2013 werden in het gerechtelijk arrondissement Gent, dat 10 politiezones beslaat, 3.627 inbraken 
in woningen (incl. appartementen) geregistreerd of 2 % minder dan het jaar voordien (3.702 in 2012). 
Toch moeten we deze daling nuanceren. Het gaat immers enkel om een daling in de politiezones 
Gent en Assenede-Evergem. De politiezone Gent heeft ook meer te maken met lokale daders dan met 
rondtrekkers. Bij de politiezones waar de woninginbraken zijn gestegen staat de politiezone Schelde-
Leie op een gedeelde vierde plaats met de politiezone Aalter-Knesselare.

Inbraken in woningen (incl. appartementen) in arrondissement Gent, 2013*:

2011 2012 2013 2012-2013

Aalter-Knesselare 95 143 164 +14 %

Assenede-Evergem 94 183 137 -25 %

Deinze-Zulte 116 156 167 +7 %

Gent 2.070 2.202 1.930 -12 %

Lowazone 165 121 1.134 +10 %

Maldegem 115 54 64 +18 %

Meetjesland-Centrum 118 78 122 +56 %

Puyenbroeck 202 161 165 +2 %

Regio Rhode & Schelde 299 323 422 +30 %

Schelde-Leie 185 281 322 +14 %

Totaal 3.459 3.702 3.627 -2 %

Het aantal inbraken in onze zone

In 2013 telden wij 392 inbraken in gebouwen**. In dit totaal zijn zowel de effectieve inbraken als de 
pogingen opgenomen. Tegenover vorig jaar zien we een stijging met 42 feiten (12 %). Dit terwijl we in 
2012 een stijging van de inbraken hadden met 37,5 % (95 feiten) tegenover 2011.
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* Bron: jaarverslag AIK Gent.
** Gebouwen = woningen, kantines, bedrijven, appartementen, winkels,…

Commissaris Bogaert
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Inbraakpoging versus effectieve inbraak

Wij streven naar 25 % (op jaarbasis) geregistreerde feiten die beperkt bleven tot een inbraakpoging. In 
2013 werden - op een totaal van 392 feiten - 103 inbraakpogingen geregistreerd (26,3 %). In 2012 was 
dit 28,5 % en in 2011 32 %.
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Waar en wanneer

Wanneer we de woninginbraken in kaart brengen, zien we duidelijk welke plaatsen binnen onze zone 
gevoelig zijn voor potentiële inbrekers*. De toegangswegen N60, N35 en N43 worden gebruikt om langs 
invalswegen inbraken te plegen in de aanpalende wijken en dorpskernen.

* Geel = inbraak overdag, grijs = inbraak ‘s nachts.
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Woninginbraken blijven favoriet 

De politiezone Schelde-Leie wordt het meest geplaagd door inbraken in woningen.
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Van de 330 woninginbraken zien we dat er 151 overdag en 140 ’s nachts plaatsvonden. Bij 39 feiten kon 
men de indeling dag-nacht niet maken. Populaire momenten om in te breken zijn overdag donderdag 
(10 %) en vrijdag (11 %), en ‘s nachts op vrijdag (10 %). 
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Hoe gaan inbrekers te werk 

Het openbreken van ramen en deuren is nog steeds de meest gebruikte methode om zich een toegang 
tot een gebouw te verschaffen. Op de tweede plaats staat glasbreuk. 
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Een overzicht per gemeente

De Pinte

In 2013 telden wij in De Pinte 83 inbraken in gebouwen, een daling met 11 feiten t.o.v. 2012. 
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Van deze 83 feiten gaat het in 22 gevallen om een inbraakpoging. Bij 61 feiten konden de daders het 
gebouw effectief betreden. 
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Uit onderstaande kaartgegevens blijkt dat de toegangswegen N60 en N43 worden gebruikt om via de 
Polderdreef, Grote Steenweg en Baron de Gieylaan de aanpalende wijken ongewenst te bezoeken. 
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Gavere

In 2013 werd in Gavere 71 keer ingebroken. Dit is een stijging met 25 feiten t.o.v. vorig jaar.
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Van deze 71 inbraken in gebouwen gaat het bij 54 feiten om een effectieve inbraak. 
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Deze kaart toont aan dat vooral de N60 gebruikt wordt om via de Stationsstraat, Grotenbroekstraat en 
Grenadierslaan in de aanpalende wijken te gaan inbreken. Ook de Hundelgemsesteenweg blijkt een 
belangrijke invalsweg.
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Nazareth

In 2013 werd in Nazareth 105 keer ingebroken. Dit is een stijging met 4 feiten t.o.v. het jaar 2013.
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Ondanks onze inspanningen om de effectieve inbraken tot een minimum te beperken, moeten wij vast-
stellen dat het 71 keer om een effectieve inbraak gaat.
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Het is duidelijk dat vooral de toegangswegen N60 en N35 worden gebruikt om via de Stationsstraat, 
Steenweg Deinze, ’s Gravenstraat en Drapstraat de aanpalende wijken een ongewenst bezoekje te 
brengen.
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Sint-Martens-Latem

In 2013 werden in Sint-Martens-Latem 133 inbraken gepleegd. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2012, toen 
109 inbraken werden geteld.
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Van deze 133 feiten gaat het in 30 gevallen om een inbraakpoging en bij 103 feiten om een effectieve 
inbraak.
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De toegangsweg N43 wordt gebruikt om langs invalswegen K. Maenhoutstraat, Golflaan, Pontstraat 
en Philippe de Denterghemlaan in de naburige wijken een inbraak te plegen.
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Actieplan inbraken in gebouwen 

De politiezone Schelde-Leie beschouwt inbraken in gebouwen als een 
prioriteit. Uit de veiligheidsmonitor en de politionele cijfergegevens 
blijkt dat inbraken implicaties hebben op enerzijds het subjectieve 
veiligheidsgevoel van de burger, en anderzijds op het objectieve veilig-
heidsbeeld. 

Dit betekent dat wij inbraken in gebouwen opgenomen hebben in het  
zonaal veiligheidsplan. Dit is het vierjarige beleidsplan van de politie-
zone. Dit betekent dat wij ons als politiezone actief engageren om dit 
fenomeen aan te pakken.

Dit doen wij door ieder kalenderjaar een actieplan inbraken in gebou-
wen uit te werken. Dit actieplan is een verzameling van activiteiten die 
de politie dit kalenderjaar zal ondernemen om op politioneel vlak het 
fenomeen aan te pakken. Deze activiteiten worden onderverdeeld in een preventief luik, een repressief 
luik en een luik nazorg.

Dit actieplan wordt ieder jaar geëvalueerd en aan de hand van nieuwe trends aangevuld voor het ko-
mende kalenderjaar.

Sinds 2011 wordt driemaandelijks een evaluatie van het actieplan inbraken in gebouwen gemaakt. Op 
deze wijze konden wij nog sneller op de bal spelen. Bovendien werden op basis van deze analyses een 
aantal extra maatregelen genomen. Zo werden er extra acties anti-inbraken uitgevoerd, acties waarbij 
de dorpskernen worden afgesloten en gerichte patrouilles in woonwijken die inbraakgevoelig zijn.

Verder onderzoek door de lokale recherche

Wanneer er een inbraak wordt gemeld, komt een interventieploeg ter plaatse om de eerste vaststel-
lingen te doen. Levert het buurtonderzoek verdere sporen op, dan onderzoekt 
de lokale recherche deze feiten verder. De vaststelling van een inbraak mag 
niet vervallen in een routinezaak. De eerste vaststellingen en de sporen zijn 
immers van groot belang in de ophelderingsgraad van het misdrijf. 

In 2013 werden er 23 arrestaties verricht in het kader van woninginbraken. 
Hierbij werden 7 personen effectief aangehouden. In 23 dossiers zijn er ern-

stige aanwijzingen naar de dader of daders. 
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In 2013 werden 39 dossiers betreffende inbraken in gebouwen overgenomen door de Federale 
Gerechtelijke Politie. Hiervan zijn er nog 18 dossiers lopende. Dit wil zeggen dat er nog verdere 
onderzoeksdaden worden gesteld teneinde de identiteit van de dader of daders te achterhalen. 

Bepaalde dossiers werden ook aan elkaar gekoppeld omdat er tussen de feiten linken konden worden 
gelegd. In 14 dossiers was het verder onderzoek negatief. Verder werden er 6 dossiers afgesloten zonder 
aanhoudingen van de dader of daders. In één dossiers werd de dader gevat en veroordeeld.

13%

13%

23%
13%

6%

15%

10%

7%

arrestatie

ernstige aanwijzingen

verder onderzoek

overname FGP

geen/miniem nadeel

eerste verdiep

nadeel juwelen

geen verder onderzoek



24

Kwalitatief advies van de preventiecel

In 2013 werden 192 aanvragen voor diefstalpreventieadvies (DPA) ingediend:

2012 2013

DPA bij woonstvaststellingen 119 27 (op 1.971 woonstvaststellingen)

DPA na inbraak 49 45 (op 289 effectieve inbraken)

DPA (ver)bouwers 7 12

DPA na woningtoezicht 7 7 (op 768 woningtoezichten)

DPA andere 138 101

Dit advies werd 91 keer gevolgd door een nacontrole. Deze is nodig om de gemeentelijke subsidies te 
ontvangen.

In totaal werden in 2013 251:50 mensuren aan DPA besteed.

Wat hier opvalt is dat er op 289 effectieve inbraken slechts 45 personen DPA hebben aangevraagd. 
Nochtans kan het nemen van eenvoudige maatregelen het risico op een inbraak gevoelig verlagen. Er-
varing leert ons dat een inbreker zijn poging vaak staakt als hij langer dan 3 tot 5 minuten nodig heeft 
om in het gebouw te geraken. Want, hoe langer de inbraak duurt, hoe groter het risico om op heterdaad 
betrapt te worden. En het is immers een gans ander gevoel voor het slachtoffer van een inbraak als de 
daders de woning niet konden betreden.

Coördinatie en ondersteuning van de BIN-werking

In onze politiezone is er één inspecteur, Melissa Beulens, die als vast aanspreekpunt dient voor de BIN-leden: 
zij verzorgt de coördinatie, onderhoudt de verschillende contacten en biedt ondersteuning waar nodig. 

In 2013 werden de BIN’s 62 keer opgestart (39 keer in 2012). Dit gebeurt voornamelijk 
n.a.v. verdachte handelingen, maar ook bij een inbraak waarbij daders betrapt werden 
en een duidelijke beschrijving beschikbaar is van het voertuig of de personen.

Om de BIN’s te verwittigen, doen we een beroep op het C.I.C.O.V.* Het opstarten gebeurt 
in onderling overleg met de vaststellende ploeg. De leden van de BIN worden dan telefonisch verwittigd 
om waakzaam te zijn en worden geïnformeerd over wat er gaande is. 

Woningtoezichten: een gratis service

In 2013 werden 768 aanvragen tot woningtoezicht verwerkt. Dit resulteerde in 5.170 controlebezoe-
ken. De norm van minimum 2 controlebezoeken per vakantieweek werd 714 keer gehaald (93 % van de 
aanvragen). De tabel hieronder toont een overzicht per gemeente:

De Pinte Nazareth Gavere SML

Totaal aangevraagd 210 156 150 252

Aantal bezoeken 1.289 1.105 958 1.818

Uitvoering wijkdienst 66 % 42 % 40 % 60 %

Uitvoering interventie 34 % 58 % 60 % 40 %

Norm gehaald 190 (90 %) 146 (94 %) 137 (91 %) 541 (96 %)

* Communicatie- en Informatiecentrum Oost-Vlaanderen.
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Integrale Controle Acties (I.C.A.)

Zoals het woord het al meegeeft, betekent een I.C.A. dat wij tijdens deze con-
troles onze aandacht verdelen tussen de twee grote prioriteiten van onze 
politiezone: woninginbraken en verkeersveiligheid.

In 2013 hebben we onze I.C.A.’s meer georiënteerd op de woninginbraken. 
Per I.C.A. werden één of meerdere dorpskernen afgesloten. Alle verkeer dat 
binnen en buiten ging, werd gecontroleerd. In 2013 werden 1.227 voertui-
gen en 454 personen gecontroleerd. Hiervan waren er 54 gekend* en 13 ge-
seind**.
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Tijdens de ICA van oktober werden twee personen opgepakt in De Pinte. Gedurende de actie kwamen er 
meldingen binnen van verdachte handelingen en een poging inbraak. Door intensieve samenwerking 
tussen de lokale politie, de BIN’s en de politiehelikopter konden wij de personen lokaliseren en onder-
scheppen. 

Extra controles door het fenomeenteam

Het fenomeenteam, dat actief is binnen de interventiepolitie, houdt gedurende twee weken per maand 
toezicht en voert extra controles uit, vooral gericht naar woninginbraken.

In 2013 werd 75 keer een fenomeenteam georganiseerd. Hiervan vielen 12 interventiebeurten ‘s nachts 
en 62 overdag. Eén keer was er een tweede fenomeenploeg aanwezig.

Zij controleerden in totaal 232 voertuigen en 182 personen in de politionele databank. 
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* Onder de term ‘gekende personen’ verstaan we de personen die gekend zijn door onze diensten, dat er precedenten zijn.
** De term ‘geseinde personen’ wil zeggen dat deze personen gezocht worden voor bv. verhoor in een bepaald politioneel dossier of dat er 
maatregelen aan worden gekoppeld zoals bv. fouille van persoon of voertuig.
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Hiervan waren er 76 gekende* personen, 15 geseinde** personen en 2 geseinde voertuigen.
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De uitgevoerde taken van het fenomeenteam kunnen als volgt worden ingedeeld:
* Zij reden 218:56 uur patrouilles.
* 51:12 uur stonden de medewerkers van het fenomeenteam in voor statische controle.
* 96:27 uur leverde het fenomeenteam bijstand aan de interventieploegen.
* Administratie in het kader van hun diensten nam 106:29 uur in beslag.
* 54:10 uur werd uitgetrokken voor het schrijfwerk in het kader van hun opdrachten.
* Bijkomende opdrachten namen 14:49 uur in beslag.
* Aan verder onderzoek werd 6 uur besteed.
* Zij voerden ook 3:05 uur kantschriften uit.
* 62:37 uur werd aan andere taken besteed.

Deelname aan de GOLIATH-acties

Vijf keer per jaar organiseert het gerechtelijk arrondis-
sement Gent een GOLIATH-actie. Ook in 2013 heeft de 
politiezone Schelde-Leie meegewerkt aan deze acties. 
Er werd gewerkt met gerichte patrouilles in risicowij-
ken, gecombineerd met een statische controle t.h.v. de 
op- en afritten van de E17 en andere invalswegen bin-
nen de zone.

Omdat alle politiezones van het arrondissement hier-
aan meewerken, is zowel het afschrikkende effect naar de daders toe heel groot, alsook het signaal naar 
de bevolking dat wij begaan zijn met het onveiligheidsgevoel op vlak van inbraken.

Gedurende deze acties werden in onze politiezone 1.266 voertuigen gecontroleerd via het ANPR-sys-
teem***. Daarnaast werden 428 voertuigen aan de kant gezet en 87 personen geïdentificeerd. Hiervan 
waren 3 personen geseind.

Gerechtelijk

Proces verbaal drugs 3

Proces verbaal afhandeling signalering 3

Inbeslagname 25 gr cannabis

Informatierapport 3 verdachte handelingen

* Onder de term ‘gekende personen’ verstaan we de personen die gekend zijn door onze diensten, dat er precedenten zijn.
** De term ‘geseinde personen’ wil zeggen dat deze personen gezocht worden voor bv. verhoor in een bepaald politioneel dossier of dat er 
maatregelen aan worden gekoppeld zoals bv. fouille van persoon of voertuig.
*** ANPR = Automatische kentekenplaatherkenning (Automatic Number Plate Recognition).
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Verkeer

Proces verbaal van waarschuwing 6

Proces verbaal technische keuring 3

Proces verbaal alcohol in het verkeer 4

Proces verbaal drugs in het verkeer 3

Proces verbaal niet verzekering 2

Proces verbaal rijden zonder rijbewijs 1

Ademtesten 8

     - Safe 5

     - Positief 3

Drugtest 3

Rijbewijs ingehouden 3-6 uur 2

Onmiddellijke intrekking rijbewijs door Parket 3

Proces-verbaal andere inbreuken wegcode 10

Onze partners in veiligheid

Partnerschap verwijst naar het besef dat de politie niet alleen verantwoordelijk is voor de zorg voor 
veiligheid en leefbaarheid. In het bijzonder waar het gaat om preventie en het zoeken naar oplossin-
gen voor problemen, is samenwerken noodzakelijk. Gemeentebesturen, verenigingen, BIN’s,… en ook de 
burger zelf dient betrokken te worden bij de zorg om een veiligere leefomgeving.

Samen bereiken we meer

Samen met de gerechtelijke overheden zorgen wij ervoor dat daders kunnen worden gestraft. Maar ook 
op bestuurlijk vlak kunnen er heel wat initiatieven qua preventie en nazorg worden genomen. Hierbij 
vormen de gemeentebesturen een belangrijke schakel. Het plaatsen van straatverlichting en het geven 
van een subsidie voor preventie zijn hiervan enkele voorbeelden. 

Binnen de politiezone Schelde-Leie zijn er 27 buurtinformatienetwerken 
actief en 2 buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen. Dit zijn gestruc-
tureerde samenwerkingsverbanden tussen burgers en lokale politie met als 
doel:

* Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel.
* Het bevorderen van de sociale controle.
* Het verspreiden van de preventiegedachte.

De BIN’s worden voornamelijk opgestart om verdachte handelingen snel te signaleren, maar ook bij een 
inbraak op heterdaad waarbij een duidelijke beschrijving van het voertuig of de dader(s) heel waardevol 
kunnen zijn. De leden van de BIN worden in deze situaties telefonisch geïnformeerd en gevraagd naar 
extra waakzaamheid. 

In 2013 werd 62 keer beroep gedaan op de BIN’s!

Deze buurtinformatienetwerken zijn heel belangrijk: het is door de waakzaamheid van deze burgers 
dat de politie de mogelijkheid heeft op een efficiënte wijze op zoek te gaan naar de daders.

De laatste pijler in partnerschap wordt gevormd door de burgers zelf. Hen betrekken bij preventie en de 
aanpak van veiligheidsproblemen in de eigen woonomgeving, vraagt nog heel wat meer inspanningen. 
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Samenwerking met de BIN’s

Jaarlijkse infoavond
Jaarlijks wordt er door de politiezone een info-avond georganiseerd voor de BIN-coördinatoren. Daarop 
wordt een overzicht gegeven van de inbrakencijfers en wordt de BIN-werking besproken. 

Driemaandelijks overleg met hoofdcoördinatoren

In 2013 werd gestart met een driemaandelijkse vergadering tussen de hoofdcoördinatoren en de poli-
tie. Er was nood aan een betere communicatie om in te spelen op nieuwe trends, afspraken te maken, 
bij problemen korter op de bal te kunnen spelen,… Door deze vergaderingen werden de samenwer-
kingsverbanden met de BIN’s verder versterkt en kwamen we tot een performantere werking.

De belangrijkste verwezenlijkingen van deze vergaderingen in 2013 waren:
* Het aanpassen van de charters n.a.v. enerzijds de wijzigingen op politiek vlak in de verschillende 

gemeenten, en anderzijds de vele wissels van coördinatoren sinds de opstart van de BIN’s. 
* N.a.v. de problematiek van het afsluiten van de BIN’s van de gemeente De Pinte en Sint-Martens-

Latem eind 2012 werd een schrijven opgesteld, gesteund door het politiecollege, naar ENOXUS. 
*  Verder werden ook bekommernissen van de BIN’s aangehaald, o.m. de stand van zaken rond de 

camerabewaking, het niet duidelijk inspreken van BIN-oproepen, technische mankementen van 
ENOXUS, waarom de BIN al dan niet werd opgestart, communicatie met de politie,...

Opstart nieuwe BIN’s

In de gemeente Nazareth werden de BIN’s uitgebreid en kwamen er maar liefst 4 BIN’s bij (BIN Orlent-
vijver, BIN Landuit, BIN Steenweg Noord en BIN Steenweg Zuid).

Iets verdachts? Bel 101

Ondanks jarenlange sensibilisering omtrent het gebruik van het 101-nummer bleek in 2012 dat er nog 
steeds een hoge drempelvrees bestond om rechtstreeks naar dit nummer te bellen. Vermoedelijk heeft 
dit te maken met het feit dat er nogal veel vragen worden gesteld aan de beller. Nochtans is bellen naar 
101 de snelste manier om een ploeg ter plaatse te krijgen. Door de politie te willen bereiken via ons 
kantoortelefoonnummer of via de burgemeester gaat er heel wat tijd verloren waardoor de kans op het 
vatten van daders heel klein wordt. 

Daarom werd het 101-nummer in 2013 nog meer onder de aandacht gebracht. Het resultaat van deze 
campagne is dat in het algemeen het aantal meldingen van verdachte handelingen zijn gestegen, al 
moeten we ook meegeven dat het aantal meldingen in het algemeen ook gestegen is. Bekijken we de 
verhouding tussen beide cijfers, dan zien we dat één op de tien meldingen gaat over verdachte hande-
lingen. Dit kunnen we dan weer koppelen aan het feit dat de BIN’s ook vaker werden opgestart.

Gezamenlijke huisstijl

In 2013 werd er door de communicatiedienst van de politie een huisstijl ontwikkeld voor de BIN’s. Dit 
wil zeggen dat de BIN-documenten van de vier gemeenten er vanaf nu dezelfde lay-out op nahouden. 
Hierdoor kunnen alle betrokken partijen - gemeenten, politie en BIN’s - samen en op een uniforme ma-
nier naar buiten komen.

 
 
 

 

 

Politiezone Schelde-Leie (5419)  

Inspecteur Melissa Beulens Voornaam en naam 

Preventiedienst Straat, nummer, bus 

 Postcode en gemeente 

Florastraat 19  

9840 De Pinte  

Tel. 09 321 76 97  

Fax 09 321 76 92  

melissa.beulens@pzschelde-leie.be  

www.scheldeleie.be De Pinte 12 februari 2014 

 
 
 
 
Onderwerp: Uitnodiging BIN-vergadering van dag maand 2013 
 
 
 
 
Geachte naam/burgemeester, 
 
 
Met het oog op de evaluatie van de BIN-werking binnen de politiezone Schelde-Leie, nodigen 
wij u graag uit op de algemene vergadering. 
 
Deze vergadering zal plaats hebben op woensdag 13 maart om 20.00 uur in CC de brouwerij in 
Nazareth (Stationsstraat 3b, 9810 Nazareth/Eke). 
 
Agenda: 

 Verwelkoming 
 Evolutie inbraken 2012 
 Aandachtspunten voor de BIN’s 
 Varia 

 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
Pascal MAES 
Hoofdcommissaris van politie 
Korpschef politiezone Schelde-Leie 
 
 
 
 
 

Gestructureerd samenwerkings-

verband tussen de buurtinformatie-

netwerken en de politie in Schelde-

Leie. 

 

Uw veiligheid, daar gaan wij voor! 
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Ondersteunend drukwerk

In 2013 werden er twee sensibiliseringsflyers ontworpen en gedrukt op initiatief van politie Schelde-Leie. 

Bij de verschillende anti-inbrakenacties werd een flyer uitgedeeld die aan onze bewoners uitlegt waar-
om we extra controles organiseren. Ze kregen daarbij meteen ook een aantal zinvolle preventietips mee 
en werden aangespoord om gebruik te maken van diefstalpreventieadvies, woningtoezicht en de BIN-
werking. Ook het belang van het 101-nummer werd hierin onderstreept.

N.a.v. het fenomeen ‘nepagenten’* werd een flyer ontworpen waarin we in detail uitlegden hoe je de 
politiemensen van Schelde-Leie kan herkennen. Inwoners kregen ook tips mee hoe ze best handelen als 
ze het zaakje niet vertrouwen. Ook hierin werd het 101-nummer gepromoot.

Deze flyers werden via verschillende kanalen verspreid.

Wat doen we nog?

Via de verschillende kanalen van politie Schelde-
Leie worden de BIN’s systematisch gepromoot 
als inbraken en preventie het onderwerp van de 
communicatie is:

* Artikels op de website: www.scheldeleie.be.
* Twitter: www.twitter.com/PZScheldeLeie.
* Persartikels in de gemeentelijke informatie-

bladen.
* Politie-Info: jaarlijks infokrantje dat gebust 

wordt bij elke inwoner in onze zone.
* Nieuwsbrief: schrijf je in op www.schelde-

leie.be/nieuwsbrief.
* In dit jaarverslag.

* Valse agenten die aanbellen en met een list diefstal plegen, enkel in Sint-Martens-Latem in 2013.

Deze flyers zijn gratis te verkrijgen bij 
de communicatieverantwoordelijke van 
politie Schelde-Leie: Katie Lefever, 09 321 
75 62, katie.lefever@pzschelde-leie.be.
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De uitdaging voor 2014

‘Inbraken in gebouwen’ blijft een prioriteit…

Ook in 2014 blijft ‘inbraken in gebouwen’ een prioriteit voor de politiezone Schelde-Leie. Dit wil zeggen 
dat ook voor het werkjaar 2014 een actieplan werd opgesteld. Dit actieplan omvat de nodige inspan-
ningen die wij als politie van plan zijn om te leveren om de inbrakencijfers te laten dalen.

… binnen onze budgettaire ruimte

Het actieplan 2014 omvat ook de hierboven al ver-
melde acties (recherche, preventiecel, BIN-werking,…). 
Deze acties zijn immers van cruciaal belang. Enerzijds 
tonen wij hiermee aan de bevolking dat het onveilig-
heidsgevoel - gecreëerd door inbraken - een belang-
rijke zorg blijft van de politie. Anderzijds geven wij een 
sterk signaal naar potentiële daders.

Om de vaststellingen van een inbraak door onze me-
dewerkers te optimaliseren, zullen wij hen voorzien 
van de nodige standaarddocumenten op de tablets waar de interventieploegen sinds kort mee werken. 

Bovendien dienen wij binnen onze organisatie een kader op te zetten waarbij de feedback naar de burger 
door de interventieploegen beter kan verlopen. 

Er zijn het laatste jaar ook heel wat wijzigingen gebeurd in het BIN-landschap. Deze wijzigingen moe-
ten ook duidelijk gecommuniceerd worden naar de medewerkers. We willen dat bij iedere oproep van 
verdachte handelingen met concrete informatie, inbraak met contact daders, heterdaad,… de juiste 
BIN’s worden opgestart.

Ook zullen wij via communicatie de bevolking sensibiliseren betreffende het inventariseren van hun 
waardevolle voorwerpen. Hiertoe zal ook een standaarddocument worden ontworpen. 

Inzetten op preventie

Het is gebleken dat preventie één van de belangrijkste in-
strumenten is om samen met onze partners het fenomeen 
inbraken aan te pakken. 

In 2013 echter moeten we vaststellen dat het aantal aan-
vragen voor diefstalpreventieadvies (DPA) gedaald is. Noch-
tans hebben we ervaren dat een groot deel van de inbraken 
vermeden kon worden, mocht er een betere bouwkundige 
beveiliging geweest zijn.

Daarnaast merken we dat het aantal aanvragers van DPA na 
een inbraak bedroevend laag is. Op de 289 effectieve inbraken zijn er slechts 45 slachtoffers die DPA 
hebben aangevraagd. Nochtans kan met eenvoudige preventieve ingrepen heel wat leed bespaard wor-
den.

In 2014 moeten we onderzoeken wat hier de oorzaak van is en hoe we de bevolking opnieuw kunnen 
sensibiliseren over het belang van preventie.



31

Onze doelstelling voor 2014

In 2014 werd 62 keer een beroep gedaan op de BIN’s. Toch moeten we vaststellen dat er 
na de opstart van een BIN weinig informatie komt van de BIN-leden. Wat kan hiervan de 
oorzaak zijn? Is de voornaamste reflex het aansteken van de verlichting (zodat de eigen 
woning bewoonbaar lijkt en dus overgeslagen wordt door inbrekers)? Of gaat men effec-
tief buiten kijken of er een verdachte kan opgemerkt worden? 

Verder moeten de politie de BIN’s ondersteunen in ieder initiatief die zij willen of reeds 
hebben uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van sociale media door de BIN’s. 
Dit is een nuttig instrument om aan preventie en alertheid te werken. Een kanttekening is 
echter dat het cruciaal is dat de boodschappen die uitgestuurd worden te allen tijde in de 
juiste context worden geplaatst. De politie is dan ook vragende partij om hierover in dia-
loog te gaan en eventuele bijkomende ondersteuning te bieden.

De politiezone ondersteunt het politiecollege in de studie naar de camerabewaking binnen 
de omschrijving van de politiezone.

Ook moet worden nagegaan hoe we als politie en BIN een beroep kunnen doen op de pri-
vate bewakingsfirma’s die op het grondgebied van onze politiezone aanwezig zijn. 
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Actieplan verkeersongevallen

Het Nationaal Veiligheidsplan verkeersveiligheid wil in de eerste plaats het aantal verkeersdoden doen 
dalen. In 2012 gebeurden er in ons land 44.193 verkeersongevallen met in totaal 58.474 slachtoffers, 
waarbij 767 mensen het leven verloren binnen de 30 dagen na het ongeval. 

Vergeleken met de resultaten van 2011 komt dat overeen met een daling van 7,8 % voor het aantal 
ongevallen en 8,2 % voor het aantal slachtoffers. Het aantal doden daalde eveneens met 11 %, terwijl 
het aantal zwaar- en lichtgewonden met respectievelijk 14,7 % en 7,5 % afnam. Het jaar 2012 beves-
tigt de neerwaartse trend van de laatste jaren wat het aantal doden op de Belgische wegen betreft. 
Zo komen we steeds dichter bij de doelstellingen die de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid 
vastlegde. Na de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid op 11 mei 2011 heeft België de doelstel-
ling vooropgesteld om het aantal doden op de weg tussen 2010 en 2020 met de helft te verminderen. 
Het tussentijdse doel is maximum 630 doden in 2015 om uiteindelijk te geraken tot 420 doden in 
2020. Het gevoerde beleid en de inspanningen van de verschillende actoren hebben onze wegen een 
stuk veiliger gemaakt en dit ondanks de verkeersdruk. Het voertuigenpark in België blijft immers toe-
nemen, in 2012 waren er in België 6.920.791 voertuigen ingeschreven. Dit is een stijging met 3,5 % 
vergeleken met 2010 (cijfers statbel.fgov).

In het kader van ons zonaal veiligheidsplan 2009-2012 hadden we voor 2013 een daling van 10 % 
van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel vooropgesteld. Deze doelstelling werd niet 
gehaald. In 2013 waren er 167 verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Dit is een stijging van de let-
selongevallen met 24 % in vergelijking met 2012. Er waren 192 lichtgewonden en 12 zwaargewonden. 
In 2013 waren er gelukkig geen ongevallen met dodelijke afloop.

De verkeersongevallen in onze zone

In 2013 werden in onze politiezone 759 verkeersongevallen vastgesteld. Dit is een stijging met 7,8 % 
vergeleken met 2012, toen er 704 ongevallen door onze diensten geregistreerd werden.

Er werden 280 ongevallen met stoffelijke schade onderling geregeld d.m.v. een Europees Aanrijdings-
formulier en door onze diensten geregistreerd. We noteerden 312 ongevallen met stoffelijke schade 
waarvoor een pv opgesteld werd. In totaal waren er 187 aangiftes op het commissariaat en 572 vast-
stellingen ter plaatse.

2009 2010 2011 2012 2013

Ongeval met stoffelijke schade 454 577 571 569 592

Ongeval met lichamelijk letsel 125 131 144 131 167

Ongeval met doden 2 4 0 4 0

Totaal 581 712 715 704 759

Bij de ongevallen raakten in totaal 1.214 weggebruikers betrokken, waarvan 107 zwakke weggebruikers.

Auto 856

Lichte vracht 135

Vrachtwagen 70

Bus 6

Moto 19
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Bromfiets 25

Fiets 75

Voetganger 7

Diverse 21

Totaal 1.214
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De verkeersongevallen per gemeente 

De meeste ongevallen gebeurden in de gemeente Nazareth (247), gevolgd door Sint-Martens-Latem 
(197) en Gavere (167). Hierbij moeten we rekening houden met het feit dat de gemeente Nazareth 
doorkruist wordt door meerdere gewestwegen die drukker bereden worden dan de gemeentewegen. 
De Pinte doet het beter met 148 ongevallen. In totaal gebeurden 490 ongevallen op gemeentewegen 
en 269 ongevallen op gewestwegen. 

De Pinte Gavere Nazareth SML

Ongeval met stoffelijke schade 118 130 187 157

Ongeval met lichamelijk letsel 30 37 60 40

Ongeval met doden 0 0 0 0

Totaal 148 167 247 197

Onderstaande tabel vermeldt de gemeentewegen met meer dan 10 ongevallen:

Nazareth Savaanstraat 25

Sint-Martens-Latem Latemstraat 19

De Pinte Baron de Gieylaan 17

Sint-Martens-Latem Maenhoutstraat 15

De Pinte Langevelddreef 13

Nazareth Steenweg 11

Gavere Markt 11

Logischerwijze gaat het hier over de hoofdwegen die de gemeen-
ten kruisen en met elkaar verbinden. Een uitzondering is de Sa-
vaanstraat waar de ongevallen vooral moeten gelinkt worden aan 
het warenhuis Makro. Het gaat hier hoofdzakelijk over lichte onge-
vallen met stoffelijke schade op het parkeerterrein. Ook de Markt in 
Gavere, waar veel handelszaken zijn, scoort hoog.

De gewestwegen zijn goed voor één derde van de verkeersongevallen (269). Dit is het logische gevolg 
van het drukke verkeer op deze wegen. Bij de gewestwegen blijft de N60 het grote zorgenkind*. Daar de-
den zich in totaal 111 ongevallen voor, een stijging met 20 % vergeleken met 2012. Dit is een motivatie 
om de controles op deze drukke gewestweg zeker verder te zetten.

De N43 op het grondgebied van Sint-Martens-Latem zorgt met zijn druk verkeer ook voor 66 ongeval-
len, al zijn deze minder ernstig dan op de N60.

De Pinte Gavere Nazareth SML Totaal

Steenweg Deinze (N35)  -  - 37 - 37

Kortrijksesteenweg (N43)  -  - - 49 66

Gent-Oudenaarde (N60) 36 7 68  - 111

Hundelgemsesteenweg (N415/444) - 3 -  - 3

‘s Gravenstraat (N437)  -  - 8 20 28

Stationsstraat (N439)  - 19  -  - 19

Grenadierslaan (N452)  - 1 4  - 5

Totaal gewestwegen 36 30 117 86 269

Totaal gemeentewegen 112 137 130 111 490

Algemeen totaal 148 167 247 197 759

* Grondgebied Gavere, Nazareth en De Pinte.
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Oorzaak van de ongevallen

Bij de registratie van de verkeersongevallen wordt door de vaststeller 
de vermoedelijke oorzaak van het ongeval opgegeven a.d.h.v. objec-
tieve informatie. Dit neemt niet weg dat bij de verdere afhandeling 
van het ongeval een ander standpunt kan worden ingenomen door 
de rechtbank.

Het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf bedraagt 177: 23 % van het 
totaal aantal ongevallen. Dit cijfer bevat ook de aangiftes die op het 
commissariaat gebeuren (bv. lichte aanrijdingen op parkings).

Andere belangrijke oorzaken zijn het niet houden van afstand met 
kop-staartaanrijdingen tot gevolg (128) en het negeren van voorrang 
van rechts en voorrangsborden (92).

Bij 69 ongevallen was alcohol mogelijks een bepalende factor. Snel-
heid - en verlies van de controle over het stuur ten gevolge van overdreven snelheid - was bepalend bij 
59 ongevallen. Opmerkelijk is ook dat 52 ongevallen te wijten zijn aan de slechte staat van de weg. 

Tijdstip van de ongevallen

De meeste ongevallen gebeurden op vrijdag en woensdag. Zondag was de rustigste dag. De andere 
dagen van de week waren gelijklopend. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

109 104 122 96 139 113 76

Weekendongevallen en jongeren*

27 % van de ongevallen gebeurden in het weekend: 

week weekend dag nacht

553 206 415 344

Er waren in totaal 61 ongevallen in het weekend waarbij 
jongeren betrokken waren.

* 44 ongevallen met stoffelijke schade, waarvan 16 
ongevallen overdag en 28 ’s nachts.

* 17 ongevallen met lichamelijk letsel, waarvan 7 
ongevallen overdag en 10 ’s nachts.

* De weekendongevallen gelden van vrijdagavond 22 uur tot maandagmorgen 6 uur. De categorie ‘jongeren’ betreft de leeftijdscategorie van 18 
tot 25 jaar. Dag: van 6 uur tot 22 uur - nacht: van 22 uur tot 6 uur.
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Evaluatie van het actieplan op vlak van preventie

Verkeersklassen

De verkeerslessen, gegeven door agente Gerda Daemen van de verkeerscel, omvatten een theoretisch 
en een praktisch luik van telkens 1 lesuur (foto 1). 23 basisscholen - goed voor 2.860 leerlingen - gingen 
in 2013 op het aanbod in. De wijkinspecteurs geven bijstand als de leerlingen oefenen op het verkeers-
park of openbare weg. In deze dienst werden 818 mensuren geïnvesteerd. 

Preventiestand Verkeer

Het verkeerspark werd 1 keer opgesteld in De Pinte, tijdens De Speelstraat (foto 2). De preventiestand 
werd in 2013 niet opgezet. 

Schooltoezicht

De wijkinspecteurs voeren regelmatig toezicht uit aan de scholen (foto 3). Ze kijken vooral toe op het 
foutief en gevaarlijk parkeren. Het oversteken van de kinderen behoort tot de taken van de gemach-
tigde opzichters. Omwille van capaciteitsproblemen wordt het toezicht beperkt tot de scholen met een 
groter risico. 

Opleiding gemachtigd opzichter

Er werden twee opleidingssessies georganiseerd voor gemachtigd opzichter. Hierbij werden 31 nieuwe 
gemachtigde opzichters gevormd (foto 4).

Verkeerstoezicht 

De prioritaire taak van de verkeerscel is het verkeerstoezicht in de gemeenten, vooral op plaatsen waar 
problemen werden gesignaleerd. De interventieploegen staan vooral in voor het toezicht op de grote 
verkeersassen en het houden van korte statische controles (overdag en ’s nachts). De wijkinspecteurs 
houden vooral toezicht aan de scholen.
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Participatie verkeersraden algemeen 

De verkeersofficier adviseert in de verschillende lokale verkeersraden en onderhoudt op regelmatige 
basis contacten met het BIVV en de provincie. Hij controleert ook alle signalisatieplannen die worden 
ingediend bij grote wegenwerken of manifestaties (bv. wielerwedstrijden).

Publicaties

Op www.scheldeleie.be en Twitter worden verkeersproblemen gemeld. Je vindt er ook links naar andere 
interessante verkeerswebsites. Verder worden acties rond verkeersveiligheid, wegenwerken en snel-
heidscontroles via deze weg aangekondigd.

In onze Politie-Info* wordt het actieplan verkeersveiligheid uitgebreid besproken.

Elektronisch snelheidsmetingsbord 

Vooraleer tot snelheidscontroles over te gaan, wordt nagegaan hoe ernstig de overtredingen zijn. Dit 
gebeurt met een snelheidsinformatiebord (met ingebouwd meetsysteem) of het verkeersanalysetoe-
stel Viacount. Als blijkt dat de toegestane snelheid merkelijk en veelvuldig wordt overschreden, worden 
repressieve snelheidscontroles uitgevoerd. De snelheidscontroles worden (deels) aangekondigd met 
borden, maar ook via onze website en Twitter. Dit snelheidsmetingsbord werd in 2013 maar liefst 113 
keer opgesteld.

Resultatenbord

Na de snelheidscontrole worden de resultaten geafficheerd op een resultatenbord. In 2013 werd dit 
resultatenbord 69 keer opgesteld.

Slecht-nieuws-melding n.a.v. een verkeersongeval 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

4 6 12 4 5 1

* Zie p. 86.
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Evaluatie van het actieplan op vlak van verkeershandhaving

Bemande snelheidscontrole

De snelheidscontroles werden zowel op de gemeentewegen als op de gewestwe-
gen uitgevoerd. De gewestweg N60 werd opgenomen als bijzonder actiepunt ge-
zien uit de analyse blijkt dat er op deze drukke verbindingsweg heel wat ongeval-
len gebeuren.

In 2013 werden 129 controleacties georganiseerd. De opstelplaatsen zijn bepaald 
door de ongevallencijfers, preventieve metingen en meldingen van de lokale over-
heden en inwoners. Tijdens elke actie wordt gewoonlijk om het uur een andere 
controleplaats ingenomen. 

Er werden in totaal 174.590 voertuigen gecontroleerd op snelheid. In totaal werden 9.355 overtredin-
gen vastgesteld en werden er 101 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. In 2013 bedroeg het globale 
percentage snelheidsovertreders 5,3 %, dit is een daling met 1,7 % vergeleken met 2012. In deze contro-
les werden 1.406 mensuren geïnvesteerd.

2009 2010 2011 2012 2013

Aantal acties 126 129 158 131 129

Uren controle 926 778 920 889 860

Mensuren 1.679 1.460 1.463 1.397 1.406

Aantal voertuigen 157.190 151.779 170.874 154.745 174.590

Lichte overtredingen 3.229 4.485 5.261 4.514 3.579

Zware overtredingen 7.067 7.460 6.620 6.343 5.675

Intrekking rijbewijs 198 205 130 134 101

Totaal overtreders 10.494 12.150 12.011 10.991 9.355

Totaal overtreders % 6,7 % 8,0 % 7,0 % 7,0 % 5,3 %

Op de gemeentewegen werden op 355 plaatsen controles uitgevoerd, waarbij in totaal 58.665 voer-
tuigen op snelheid. Het aantal zware overtreders (+ 10 km/u) bedroeg 2,8 %, wat vrij laag is. De lichte 
overtredingen (tot + 10 km/u) waren goed voor 6,1 %. Op de gemeentewegen waren er 31 onmiddellijke 
intrekkingen van het rijbewijs. In totaal werd dus 8,9 % van de gecontroleerde bestuurders geverbali-
seerd. Dit is een daling met 1 % vergeleken met vorig jaar. De hoogst gemeten snelheid in de bebouwde 
kom (50 km/u) bedroeg 93 km/u. Op een gewestweg (70 km/u) was dat 117 km/u. 

Het meeste aantal gecontroleerde voertuigen - met als resultaat de meeste overtreders - vinden we 
terug in Nazareth. De vele gewestwegen en de bijzondere controles op de N35 (Steenweg Deinze) zijn 
hiervan de oorzaak.

De Pinte Gavere Nazareth SML Totaal

Aantal controleplaatsen 83 88 102 82 355

Aantal voertuigen 10.843 12.321 21.202 14.295 58.665

Lichte overtredingen 569 695 1.714 601 3.579

Lichte overtreders % 5,2 5,6 8,0 4,2 6,1

Zware overtredingen 143 293 897 266 1.599

Zware overtreders % 1,3 2,4 4,3 1,9 2,8

Intrekking rijbewijs 0 5 19 7 31

Totaal overtreders 712 993 2.630 874 5.209

Totaal overtreders % 6,5 % 8,0 % 12,4 % 6,1 % 8,9 %
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Bemande controle gewestweg N60

Op de gewestweg N60 werden op 126 plaatsen controles uitgevoerd, 
waarbij in totaal 115.925 voertuigen op snelheid gecontroleerd werden. 
Het aantal zware overtreders (+ 10 km/u) bedroeg 3,6 %. De lichte overtre-
dingen (tot + 10 km/u) werden in 2013 niet geverbaliseerd. Op de N60 wa-
ren er 70 onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs wegens veel te hoge 
snelheden. De hoogste gemeten snelheid bedroeg er maar liefst 147 km/u! 
Vergeleken met vorig jaar is het aantal overtreders met 1,2 % gedaald. Blijk-

baar hebben de doorgedreven controles toch invloed op de bestuurders. 

2009 2010 2011 2012 2013

Aantal controleplaatsen 100 109 113 121 126

Uren controle 178 169 207 169 229

Mensuren 634 548 562 399 563

Aantal voertuigen 89.962 94.458 106.283 92.288 115.925

Zware overtredingen 
+ 11km/u

4.843 5.619 4.539 4.342 4.076

Zware overtredingen 
intrekking rijbewijs

123 164 95 92 70

Totaal overtreders 4.966 5.783 4.634 4.434 4.146

Totaal overtreders % 5,5 % 6,1 % 4,4 % 4,8 % 3,6%

Onbemande controle gewestweg N60

De hoofddoelstelling van de inzet van de onbemande camera op het kruispunt van de N60 met de Gre-
nadierslaan is het verbaliseren van de ‘roodrijders’. Wegens werkzaamheden aan het kruispunt was de 
camera slechts 4 maanden bruikbaar in 2013.

2009 2010 2011 2012 2013

Negeren rood licht 31 114 55 219 58

Snelheidsovertreding 64 127 8 135 18

Alcoholcontrole

In 2013 werden 32 controleacties uitgevoerd die specifiek gericht waren op alcohol in het verkeer en die 
kaderen in het actieplan verkeersveiligheid.

De controles tijdens het weekend werden gecombineerd met de I.C.A.’s die in 2013 meer gericht waren 
naar inbraken. Er werden tijdens de gerichte controles 1.018 bestuurders gecontroleerd op alcoholge-
bruik. 8 % had teveel gedronken.

Tijdens de BOB-campagnes werd een bijzondere inspanning ge-
daan. Dagelijks werden controles uitgevoerd door de interventie-
ploegen, zowel overdag als ‘s nachts. 

* Tijdens de BOB-zomercampagne werden 1.947 bestuurders 
gecontroleerd, 84 bestuurders bleken onder invloed van al-
cohol. Dit resulteerde in 4,3 % overtreders (nationaal gemid-
delde: 5,2 %). 

* Tijdens de BOB-wintercampagne (2012-2013) werden 
1.246 bestuurders gecontroleerd, 53 bestuurders bleken onder invloed van alcohol. Dit resulteerde 
in 4,4 % overtreders (nationaal gemiddelde: 2,9 %). 
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De Pinte Gavere Nazareth SML Totaal
acties

BOB 
zomer

BOB 
winter

Alg. 
totaal

Aantal controleplaatsen 17 18 17 13 65 338 267 670

Aantal voertuigen 270 286 255 207 1.018 1.947 1.246 4.211

Test Safe 251 267 231 190 939 1.863 1.193 3.995

Test Alarm (A) 5 8 13 6 32 30 17 79

Test Positief (P) 14 12 11 12 47 54 36 137

A+P in % 7,0 % 7,0 % 9,4 % 8,7 % 8,0 % 4,3 % 4,2 % 5,1 %

Intrekking rijbewijs 9 4 3 1 17 14 20 51

Het globale percentage van bestuurders die in overtreding waren voor het sturen onder invloed van 
alcohol tijdens de acties en BOB-campagnes samen bedraagt op jaarbasis 5,1 %. Dit wil niet zeggen dat 
in onze politiezone meer gedronken wordt dan in andere zones. De efficiënte selectie van de controle-
plaatsen en de tijdstippen van controle zijn hier de bepalende factor.

Gewone verkeerscontrole

Deze controles werden uitgevoerd door het personeel dat deel uitmaakt van de verkeerscel, en in het 
bijzonder door de motorrijders tijdens hun verkeerstoezichten.

Er werd verhoogde controle uitgevoerd van de volledigheid van de boorddocumenten, in het bijzonder 
verzekering, keuring en rijbewijs. Dit resulteerde in een verdubbe-
ling van het aantal vastgestelde overtredingen. 

Opmerkelijk was wel dat heel wat voertuigen niet in orde bleken 
te zijn met de technische keuring na te zijn geflitst door onze dien-
sten. Samen met de snelheidsovertreding werden 218 bestuurders 
geverbaliseerd voor niet-keuring.

In 105 gevallen bleek er iets mis met de inschrijving van het voer-
tuig en 122 bestuurders waren niet in orde voor wat het rijbewijs 

betreft. 76 voertuigen waren niet verzekerd. 

Samen met de interventieploegen werden 302 bestuurders beboet voor het gebruik van de gsm tijdens 
het rijden en 308 voor het niet dragen van de gordel.*

2009 2010 2011 2012 2013

Aantal controles 44 118 81 71 103

Gecontroleerd op gordel 3.955 4.427 5.331 3.227 3.057

Gordel PV + OI* 251 368 334 207 308

Verkeerslicht PV* 14 7 13 5 8

Technische eisen PV + OI* 73 86 116 59 45

Technische eisen PVW* 37 36 41 57 35

Boorddocumenten PV + OI* 108 203 590 56 113

Boorddocumenten PVW* 86 149 203 89 104

Gsm PV + OI* 360 510 397 211 302

Diverse PV + OI + PVW* 342 583 794 274 499

* PV = proces-verbaal, OI = onmiddellijke inning, PVW = proces-verbaal van waarschuwing.
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Controle zwaar vervoer

In 2013 werd de controle van zwaar vervoer opnieuw 
opgenomen in het actieplan. Er werden 11 controles 
uitgevoerd op de gewestweg N60. Deze werden soms 
uitgevoerd in samenwerking met de F.O.D. Mobiliteit en 
Vervoer.

134 vrachtwagens werden gecontroleerd. Dit resulteerde 
in 66 inbreuken op de rij- en rusttijden en de volledigheid 
van de vervoersdocumenten. De samenwerking met de 
F.O.D. Mobiliteit en Vervoer. verliep minder vlot dan vroe-
ger door gebrek aan personeel bij deze dienst.

2009 2010 2011 2012 2013

Aantal controles 8 10 9 10 11

Uren controle 44 67 36 44 41

Mensuren 100 233 108 115 129

Aantal voertuigen 104 176 143 117 134

Onmiddellijke inning 48 47 13 10 39

Proces-verbaal 10 18 21 9 24

Proces-verbaal van waarschuwing 7 13 10 5 3

Aantal overtredingen 65 78 44 24 66

Besluit

Het aantal verkeersongevallen steeg in 2013 met 7,8 % t.o.v. 2012. Dit was ook het geval voor de ver-
keersongevallen met gewonden. Gelukkig vielen er in 2013 in de politiezone geen dodelijke verkeers-
slachtoffers te betreuren.

Globaal werden in het actieplan verkeer 6.145 mensuren geïnvesteerd. 

Met onze inspanningen komen wij ruim tegemoet aan de nationale doelstellingen rond verkeersveilig-
heid, zoals bepaald door de Staten Generaal voor de Verkeersveiligheid.

Onze doelstelling voor 2014

Wij willen het uiteraard in 2014 beter doen. Het aantal acties blijft zeker op hetzelfde ni-
veau. Daarnaast willen we op het vlak van communicatie extra inspanningen doen om 
onze inwoners te stimuleren om voorzichtiger te rijden. De aankondigingen en resultaten 
van onze verkeerscontroles zijn te lezen in de gemeentelijke informatiekranten en op onze 
website. 
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Actieplan fietsdiefstallen

uit de bevolkingsenquête is gebleken dat de bevolking zich o.a. ergert aan de ongemakken na een 
fietsdiefstal. Fietsdiefstal wordt aanzien als ‘kleine’ criminaliteit. Voor het slachtoffer betekent dit 
evenwel een ‘groot’ ongemak. Een gestolen fiets zorgt - naast mobiliteitsproblemen - ook voor een 
economisch nadeel dat soms hoog kan oplopen. Daarnaast wordt het stelen van een fiets (vooral) bij 
jongeren niet meer als een criminele daad aanzien (normvervaging).

Daarom werd binnen onze zone het actieplan fietsdiefstallen in het leven geroepen.

De hoofddoelstelling van het actieplan is een halt toeroepen aan het aantal fietsdiefstallen binnen 
onze zone en het doen stijgen van de teruggave van de teruggevonden fietsen. Om die doelstelling te 
bereiken worden tal van maatregelen genomen, zoals:

* Verspreiden van nuttige tips aan de bevolking om fietsdiefstallen te voorkomen.
*  Waarschuwingsborden plaatsen aan de stations en op plaatsen waar veel fietsen staan.
*  Aanleggen, voeden en vergelijken van databanken van ‘gestolen’ en ‘teruggevonden’ fietsen om 

de mogelijkheid tot teruggave te verhogen.
*  uitoefenen van toezichten door zowel wijk- als interventiepolitie en het controleren van moge-

lijke daders.
*  Labelen van fietsen.
*  Organiseren van een ophaalactie van achtergelaten fietsen (weesfietsen) aan het station. 
*  Organiseren van een kijkvoormiddag.

Fietslabelen is een succes

Eind 2012 werd ons nieuw toestel geleverd. We kozen voor een labeltoestel omdat toch heel wat inwo-
ners weigerachtig stonden tegenover het graveren (eventuele beschadiging 
fiets). Graveren is daarenboven op de huidige fietskaders niet meer zo evi-
dent. Gezien een label onmogelijk te verwijderen is, zonder schade toe te 
brengen aan de fiets, werd geopteerd om een labeltoestel aan te schaffen 
i.p.v. een graveermachine.

De inwoners van de zone kunnen een aanvraag indienen. Deze aanvraag 
kunnen ze verkrijgen via het wijkcommissariaat of invullen op onze website.

Op basis van de aanvraag wordt het label gemaakt. De wijkinspecteur maakt dan met de aanvrager een 
afspraak om het label thuis op de fiets te gaan kleven. Dit is zeer arbeidsintensief als er veel aanvragen 
zijn, maar het is de ideale manier om de wijkinspecteur beter te leren kennen.

In 2013 werden al 534 fietsen gelabeld

Onze aanwezigheid op manifestaties waar de fiets centraal staat 
- zoals de Sneukeltoer en de sluitingsdag van de actie ‘Met belgerin-
kel naar de winkel’ - heeft veel bijval gekend. 
Zelfs deelnemers uit naburige gemeenten zoals Deinze, Zingem, 
Sint-Denijs-Westrem maar ook Zottegem en Drongen, waren en-
thousiast en wensten hun fiets te laten labelen.

Commissaris Vlaeminck
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Fietsdiefstallen in onze zone

In onderstaande tabel kunnen we zien dat we in 2013 op hetzelfde niveau zitten als in 2011. Dit houdt 
in dat er terug een lichte daling van het aantal fietsdiefstallen is waar te nemen.
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Waar en wanneer

Het aantal fietsdiefstallen is tijdens de zomerperiode ( juli-augustus) hoger dan tijdens de wintermaan-
den en het voorjaar (november-mei). Juni, september en oktober zijn de traditionele (school)maanden 
waarin het mooier weer is en er dus meer gebruik gemaakt wordt van de fiets.

Net als vorig jaar zien we dan ook dat er in de maanden september en oktober opnieuw een hoog aan-
tal fietsdiefstallen zijn. Anders is het voor de maanden juli en augustus. In 2012 waren er toen weinig 
fietsdiefstallen, maar in 2013 zijn die aantallen fors gestegen. 
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Zoals voorheen vermeld, spitsen we ons vooral toe op stations en plaatsen waar veel fietsen staan. Zo 
zien we dat de stations ruim de helft van het totaal aantal fietsdiefstallen voor hun rekening nemen. 
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Per gemeente

Het aandeel van de stations wordt ook duidelijk als we de cijfers per gemeente bekijken. 
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In Nazareth is er sprake van een status quo, zowel in het aantal fietsdiefstallen in het algemeen als aan 
de stations. In Gavere en De Pinte zitten we qua algemeen aantal gelijklopend met vorige jaar. Maar het 
aandeel aan de stations is respectievelijk gestegen met 40 % en 31 %.

De Pinte 

In De Pinte werden in 2013 52 fietsen gestolen waarvan 42 aan het station. Van de 42 fietsen werd er 
eentje gestolen in de fietsstalling van het Hazelaarspad en zeven aan de kant van de Florastraat. De 
andere 34 werden allemaal gestolen aan de kant van de Stationsstraat. 

Er zijn weinig verschillen tussen de maanden, met uitzondering van de maand september. Hier zitten 
we met een opvallende uitschieter.
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Gavere

In 2013 waren er in Gavere 17 fietsdiefstallen. 14 fietsen werden gestolen aan het station. Als je dat per 
maand bekijkt is dit, met uitzondering van oktober, vrij gelijklopend.
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Nazareth

In Nazareth werden er in 2013 40 fietsen gestolen, wat een daling is met 15 % (of 7 fietsen) tegenover 
2012. Daartegenover staat evenwel dat het aantal aan het station gelijk gebleven is, nl. 28 fietsdiefstal-
len. We kunnen vaststellen dat de aantallen eerder gelijklopend zijn per maand.
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Vooral aan de stations

In het overzicht van de fietsdiefstallen aan de stations per maand zien we een uitschieter voor de maand 
september. Dit is vooral te wijten aan het hoge aantal fietsdiefstallen aan het station van De Pinte.
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Hieronder zien we de maandelijkse vergelijking van het aantal ‘fietsdiefstallen algemeen’ met de 
‘fietsdiefstallen aan het station’. Daaruit blijkt dat we eenzelfde curve hebben. Dit wijst er op dat we in 
de maanden september en oktober eveneens met een piek zitten van fietsdiefstallen buiten de stations.
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Andere plaatsen waar fietsen worden gestolen zijn: voetbalplein/sporthal, bushokje, grootwarenhuis, 
oprit/tuin/tuinhuis, langs de openbare weg.
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Preventie

Opruimacties

Plaatsen waar voordien afval werd achtergelaten, geven aanleiding 
tot bijstorten. Deze redenering kunnen we ook doortrekken naar 
de stationsbuurten en plaatsen waar veel fietsen staan. Immers, 
fietsen die een tijdlang onbeheerd worden achtergelaten, geven 
aanleiding tot diefstal of vandalisme.

Om dit tegen te gaan, wordt er ieder jaar een opruimactie 
georganiseerd van de achtergelaten fietsen, de zogenaamde 
‘weesfietsen’. Voorafgaandelijk worden borden opgehangen met 
de aankondiging van de ophaalactie (foto 1). Daarenboven wordt 
er aan de fiets een label gehangen waarop vermeld staat dat de 
fiets verwijderd zal worden als het label er nog aanhangt op het 
moment van de opruimactie (foto 2). 

De opruimactie verloopt i.s.m. het gemeentebestuur. De meege-
nomen fietsen worden gefotografeerd en geïnventariseerd. (foto 3)

De Pinte Gavere Nazareth

Aantal gelabelde fietsen 228 68 32

Aantal opgehaalde fietsen 27 12 6

De fietskijkvoormiddag

Ieder jaar organiseren we een fietskijkvoormiddag in alle 
wijkcommissariaten (foto 4). Bedoeling is dat de achtergelaten en 
teruggevonden fietsen de weg naar hun eigenaar terugvinden. 

Alle achtergelaten of teruggevonden fietsen die zich in het 
gemeentelijk depot of het wijkcommissariaat bevinden, worden 
dan tentoongesteld. De persoon die een diefstalaangifte of 
aankoopfactuur kan voorleggen als bewijs, kan zijn fiets meenemen 
naar huis.

Onze doelstelling voor 2014

Er zal blijvend geïnvesteerd worden in het labelen van de fietsen alsook in toezichten aan 
de stations. 

Bij het ter perse gaan, vernemen we dat er in het station van De Pinte door de NMBS een 
‘fietspunt’ wordt geïnstalleerd. Bedoeling is om nauwer te gaan samenwerken met de uit-
baters ervan, zodat het aantal fietsdiefstallen langs de kant Stationsstraat enigszins daalt. 
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Hoofdstuk 3

MENSEN
& MIDDELEN
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Management van medewerkers

In het kader van het zonaal veiligheidsplan 2013-2017 werden doelstellingen geformuleerd voor het 
personeels- en financieel beleid. Hiervolgend vindt u een aantal cijfers rond personeelsadministratie 
en aankopen, alsook de eerste verwezenlijkingen in het kader van het personeels- en financieel beleid.

In 2011 werd een diversiteitsplan ingediend bij de Vlaamse Overheid, departement Werk en Sociale 
Economie. Het plan werd goedgekeurd en de zone ontvangt hiervoor 2.500 € subsidies. Het plan liep 
van 30 juni 2011 tot 30 juni 2012. 

Het plan is vooral gericht op de doelgroep van de 50-plus-
sers en focust zich op de borging van de kennis van deze 
doelgroep in het kader van de te verwachten uitstroom in 
2013.

Eind 2012 werd dan een tweede diversiteitsplan ingediend dat twee jaar loopt, van november 2012 tot 
november 2014.
Dit tweede plan is erop gericht het personeelsbeleid verder uit te werken in de visie die vooropgesteld 
werd in het eerste diversiteitsplan, nl. de motivatie van de personeelsleden vergroten door meer posi-
tieve waardering en aandacht voor de talenten van de medewerkers, zodat de individuele doelstellin-
gen van de medewerkers beter kunnen worden afgestemd op de doelstellingen van het Zonale Veilig-
heidsplan.

Onze verwezenlijkingen in 2013

Het benoemen van de sterkten bij de medewerkers en deze inschakelen voor het bereiken van de doel-
stellingen van het zonaal veiligheidsplan, bleek de grote uitdaging van 2013.

Samen met de firma Kessels&Smit (Luc De Wulf) volgden de evaluatoren, het managementteam en 
één team van interventie een workshop. Daarin leerden we hoe we van de doelstellingen van het zonaal 
veiligheidsplan werkbare resultaatsdoelstellingen moesten maken. Van hieruit vertrekkende, kunnen 
we later in de planningsgesprekken operationele doelstellingen bepalen.

We leerden ook hoe we de sterkten van de medewerkers kunnen benoemen zodat we van daaruit rollen 
kunnen bepalen die ons helpen om deze resultaatsdoelstellingen te bereiken.

Voor 2014 blijft het de uitdaging om concrete outputdoelstellingen te formuleren en de plannings-en 
evaluatiegesprekken af te ronden. Dit alles in een sfeer van positieve waardering van de medewerkers.

Personeelsadministratie en aankopen

Evolutie van het personeelsbestand

Min. norm 2009 2010 2011 2012 2013

Operationeel 52 70 70 71 68 66

Administratie & logistiek 4 13 19 18 16 17

Totaal 56 83 89 89 84 83

Adviseur mevr. Vansteeland
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Opdeling medewerkers naar geslacht

officieren middenkader basiskader hulpkader admin.kader

Vrouw 2 3 11 1 14

Man 5 8 35 1 3

Totaal 7 11 46 2 17

In 2013 telden wij 31 vrouwelijke medewerkers (in 2002 slechts 10).

Opdeling medewerkers naar leeftijd

- 30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-55 jaar +56 jaar

16 27 24 13 3

 
Evolutie van de onbeschikbaarheden

2009 2010 2011 2012 2013

Medische reden 1.366 1.637 1.793 2.710 2.098

Arbeidsongeval 109 152 241 147 30

Buitengewoon verlof 181 124 122 171 125

Opleiding/vorming 512 136 568 683 667

Bloedgeven 76 68 93 98 86

Syndicaal verlof 16 21 29 18 24

Totaal 2.260 2.138 2.846 3.827 3.030

Detachering

* Commissaris Nico Declercq is sinds 01/12/09 gedetacheerd naar de Oost-Vlaamse Politieacademie. 
* Inspecteur Patrick De Cock is sinds 01/01/12 gedetacheerd naar het C.I.C.O.V..
* Inspecteurs Valerie Cnudde en Jan Lammens zijn sedert 01/10/2013 gedetacheerd naar de Oost-

Vlaamse Politieacademie waar ze de opleiding tot hoofdinspecteur volgen.

Wij namen afscheid van 

Wegens pensionering: commissaris Robert Desiron, hoofdinspecteur Jean-Pierre Huysser en inspec-
teurs Ivan Vandenberghe, Erwin Van Durme, Lieven Catry, Luc De Smet, Luc Dhondt.

Wij verwelkomden

* Hoofdinspecteur Melanie Desmet voor de interventiedienst.
* Johan Baert als ICT-consulent. 
* Inspecteur Ward Rottiers voor de interventiedienst.
* Inspecteur Elien De Mangelaere voor de interventiedienst.
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Intern toezicht en tucht

Het intern toezicht en tucht behoort tot de bevoegdheid van de korpschef, die daarin wordt bijgestaan 
door de officier Beleid en Dienst Navolgend onderzoek. Dit impliceert de controle op de werking van 
de diensten en personeel, evenals de naleving van de waarden. Deze dienst behandelt onder meer de 
klachten tegen de politiemensen. Eén tuchtdossier - opgestart in 2013 - is nog lopende.

Vertrouwenspersoon 

De strijd tegen geweldpleging, pesterijen en seksueel ongewenst gedrag op het werk heeft een prak-
tisch en gestructureerd wettelijk kader gekregen (wet van 11/06/02). Kristine Vansteeland is aange-
steld als vertrouwenspersoon. In 2013 werd één dossier gestart. 

Interne dienst preventie en bescherming op het werk

Krachtens de welzijnswet van 04/08/96 en het KB van 27/03/98 moet de werkgever, volgens het prin-
cipe van het ‘dynamisch risicobeheersysteem’, planmatig en structureel aan preventie doen in volgende 
domeinen: de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, de 
psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing 
van de arbeidsplaatsen, de maatregelen inzake leefmilieu en de strijd tegen geweldpleging, pesterijen 
en seksueel ongewenst gedrag op het werk. 

Deze taak behoort tot de bevoegdheid van de korpschef, hierin bijgestaan door de interne preventie-
ambtenaar An Bassez. Een actieplan ‘preventief toezicht’ werd opgesteld. Dit actieplan werd besproken 
op het B.O.C., samen met het verslag van de controle op de werkplaatsen uitgevoerd door de interne 
preventieadviseur in samenwerking met de externe preventieadviseur van Securex. 

Basisoverlegcomité (B.O.C.)

Het KB van 08/02/01, tot uitvoering van de wet van 24/03/99 tot regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, bepaalt dat er per poli-
tiezone een basisoverlegcomité wordt opgericht. Het basisoverlegcomité (B.O.C.) is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van volgende vakorganisaties: A.C.O.D., A.C.V. openbare diensten, V.S.O.A. - Groep 
X.V., N.S.P.V.

Burgemeester Danny Claeys zat het B.O.C. voor. Het B.O.C. kwam samen op 05/03/13 en 22/05/13 en 
behandelde o.m. volgende agendapunten: jaaractieplan preventietoezicht, verlofdagen korpschef , toe-
lichting bij het diversiteitsplan, aankoop van een tijdsregistratietoestel en plaatsing van een camera bij 
de materiaalkast.

Baremische bevordering

Volgende medewerkers genoten een baremische verhoging: 
* Inspecteurs David De Neve, Miguel Hantson en Joline Van De Moortele.
* Hoofdinspecteur Jimmy Cremers.
* Commissarissen Luc De Vos en Koen D’Hondt.
* Administratief medewerkers Nelly De Corte, Veerle Naessens en Kristine Vansteeland.
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Felicitaties

* Zoals voorgaande jaren werden de vakantietoezichten erg 
gewaardeerd en zijn de inwoners van onze zone lovend over de 
goede service.

* Ook het terugbrengen van verloren gelopen honden wordt 
door de inwoners geapprecieerd.

* Onze zone werd ook gefeliciteerd voor de snelle tussenkomsten 
en alertheid n.a.v. inbraken.

* Inspecteurs Rottiers, Hantson en Vercruysse werden 
gefeliciteerd voor hun snelle en professionele aanpak bij 
een autodiefstal.

* Via Twitter werd onze zone gefeliciteerd voor het grondige 
optreden na een inbraak.

* Inspecteurs Buckens en Merckx voor hun professioneel 
en correct optreden n.a.v. een auto-ongeval.

* Inspecteurs Ediers, Rottiers, Van Lancker en Van Sante 
werden door PZ Regio Rhode & Schelde gefeliciteerd voor 
de bijstand die ze gaven in het kader van een inbraak op 
heterdaad.

* Onze zone werd door de stad Gent gefeliciteerd voor de 
samenwerking naar aanleiding van het rampenplan dat 
werd afgekondigd in Sint-Martens-Latem voor het vervuilde 
drinkwater.

* Hoofdinspecteur Bracke werd door de korpschef 
gefeliciteerd voor de uitstekende coördinatie tijdens het 
voormelde rampenplan.

* Inspecteurs Klütsch en Rottiers voor hun doordacht 
optreden waardoor twee daders werden opgepakt.

* Inspecteurs Lammens en Van Sante voor het vervangen 
van een band van een wagen. De eigenaar van de wagen 
was zeer lovend over de dienstverlening en de hulp.

* Inspecteurs De Loof en Lammens voor het verijdelen van 
een zelfmoord.

* Hoofdinspecteurs Luyckx voor alle hulp die hij de FGP 
reeds heeft geboden.

* Inspecteur Merckx voor zijn inzet tijdens het onderzoek 
naar de champagnedieven ondanks het einde van zijn 
stageperiode bij de recherche.

* Hoofdinspecteurs Luyckx en De Coen en inspecteurs 
Merckx en Van Den Bergh voor het arresteren van 
champagnedieven.

* Inspecteurs Ediers en Merckx voor het redden van een 
leven.

* Hoofdinspecteur Luyckx voor de presentatie van het 
programma ‘Tracks Inspector’.

* Inspecteur Van De Moortele voor het verlenen van hulp 
na een aanrijding.

Klachten 

Er werden 20 klachten behandeld, waarvan er 14 ongegrond waren. 
In een intern klachtendossier werd er één in het persoonlijk dossier 
te klasseren nota opgesteld. Eén tuchtdossier is nog lopende. Eén 
onderzoek werd overgenomen door de Algemene Inspectie van de 
politiediensten. De andere klachten zijn nog in onderzoek.
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Schadegevallen met dienstvoertuigen

2012 2013

Tijdens dringende interventie 1 2

Schade aan derden 4 1

Schade door derden 4 2

Andere 4 2

Totaal 13 7

Arbeidsongevallen

ongevallen dagen

Operationeel Tijdens opleiding (geweldbeheersing e.a.)
Tijdens dringende interventie
Andere

1
5
4

-
7
8

Administratie & logistiek Site hoofdcommissariaat 2 7

Totaal 12 22

 
Opleiding

De VZW Oost-Vlaamse Politieacademie 
(O.P.A.C) organiseert voor de politiezones 
de functionele opleidingen (wijkpolitie, re-
chercheur, omkadering aspiranten) en de 
voortgezette opleidingen. De voortgezette 
opleidingen omvatten de baremische en de 
niet-baremische opleidingen. 

De baremische opleiding is de opleiding die 
‘moet’ gevolgd worden om een hogere bare-
mische weddenschaal te kunnen verkrijgen, 
in toepassing van het KB van 30/03/01 be-
treffende de rechtspositie van het politie-
personeel. 

De andere voortgezette opleidingen beogen het behoud van de eerder verworven bekwaamheden en 
kennis of het verwerven van nieuwe competenties.

De omzendbrief Pol 26 bis voorziet dat elke politieman jaarlijks vijfmaal aan de wapenstok- en schiet-
training deelneemt. Enkele personeelsleden zijn op basis van een medisch attest vrijgesteld van de 
wapenstokoefeningen. Deze oefeningen hebben op donderdagnamiddag plaats.

Door een reorganisatie binnen de O.P.A.C. wordt de opleiding gegeven door wapenstok- en schietmoni-
toren van de diverse politiezones. Elke politiezone staat zelf in voor de aankoop, bedeling en bewaring 
van munitie. Onze politiezone heeft zes schietmonitoren. 

In opleiding werd globaal 4.261 mensuren geïnvesteerd.
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Management van middelen

In het kader van een financieel beleid wordt gewerkt aan een effectiever en efficiënter aankoopbeleid. 
Zo worden voor de belangrijkste aankopen comités opgericht die zich buigen over de vereisten waar-
aan het materiaal moet voldoen en ze testen op kwaliteit vooraleer tot gunning over te gaan.

Evolutie van de begroting

5.256.005

160.000

5.726.671

191.000

5.792.108

1.125.900

6.097.506

1.108.110

6.257.996

1.124.930

6.785.294

155.950

6.627.894,00

596.702,00

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

2008
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2010

2011

2012

2013

2014

gewone begroting buitengewone begroting

 
De belangrijkste aankopen in 2013

uit het verkeersveiligheidsfonds

Anoniem voertuig met politietoebehoren 66.200,00 €

2 handterminals 11.991,10 €

2 ledbalken moto en anoniem voertuig 1.218,55 €

Informaticatoebehoren 5.710,00 €

Server voor geografisch informatiesysteem 13.000,00 €

Persoonlijke uitrusting 10.750,00 €

Adviseur mevr. Vansteeland
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Belangrijkste andere aankopen in 2013

Bureelmeubilair 970,01 €

Informatica 105.104,44 €

Uitrusting 16.713,18 € 
 

 

Radio en telefonie

Aard-type 2010 2011 2012 2013

ASTRID Basisstations
Mobiele stations (voertuigen)
Draagbare radioposten

2
10
51

2
10
51

2
11 + 2 moto’s

59

2
11 + 2 moto’s

59

Telefonie Telefooncentrale Belgacom
Directe lijn met 101-centrale
Aantal GSM’s

1
neen

38

1
neen

39

1
neen

40

1
neen

40
 

 

Bewapening

2010 2011 2012 2013

Aantal beveiligde wapenkasten 4 4 6 6

Aantal pistolen 9 mm (GLOCK/GP ) 64 66 90 90

Aantal machinepistolen 9 mm 7 7 4 4

Aantal uitschuifbare wapenstokken 64 64 70 70

Aantal bussen pepperspray 70 70 70 60

 

uitrusting en speciale middelen

2010 2011 2012 2013

Preventieve snelheidsmeter 2 2 2 2

Snelheidsmeter 1 1 1 1

Verkeersanalysetoestel Viacount 2 2 2 2

Wielklemmen 7 7 7 7

Kogelwerende vesten 39 39 55 55

Spijkereggen 6 6 7 7

Sonometer 1 1 1 0

Digitale camera 11 11 20 20

Ademtesttoestel (ATT) 10 10 10 10

Ademanalysetoestel (combinatie) 6 6 6 6
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Voertuigen

2010 2011 2012 2013

Voertuigen -100.000 km 18 18 18 20

Voertuigen 100 > 200.000 km 8 8 6 4

Voertuigen +200.000 km 0 0 1 1

Totaal 26 26 25 25

2010 2011 2012 2013

Anonieme personenwagens 8 8 9 9

Personenwagens met striping 11 11 9 10

VW Combi met striping 6 5 5  4

Bestelwagen met striping - 1 1 1

Mobiel kantoor 1 1 1 1

Totaal 26 26 25 25

Tweewielers

2010 2011 2012 2013

Fietsen 9 7 12 14

Motor- en bromfietsen 4 4 2 2

Scooters 2 2 0 0

Totaal 15 13 14 16

Informatica

2010 2011 2012 2013

Desktop PC 79 80 80 80

Portable PC +1 Ghz 9  9 11 12

Servers 8 15 12 12

ISLP-connecties 75 79 76 76

Internet 77 80 84 84
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Hoofdstuk 4

ONZE
DIENSTVERLENING
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Het onthaal

Wat zijn de activiteiten van de dienst onthaal?

De functie onthaal bestaat uit het te woord staan van burgers die zich, fysiek, telefonisch of schriftelijk 
tot de politie wenden. De functie omvat o.m. het ontvangen van bezoekers, verschaffen van informatie 
en doorverwijzing naar bevoegde instanties, afleveren van attesten of administratieve documenten van 
politionele aard, opnemen van klachten en aangiften, en afhandelen van kantschriften* op uitnodiging. 

Hoe wordt het onthaal georganiseerd? 

Het centraal onthaal, dat gevestigd is in het hoofdcommissariaat (Florastraat 19 in De Pinte), is open 
elke werkdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Op zon- en feestdagen is het onthaal 
gesloten. 

Het openhouden van het ‘centraal onthaalpunt’ gebeurt door een onthaalbediende (enkel op werkda-
gen en tijdens de gewone bureeluren) én een politie-inspecteur. Het onthaal is een dienst waaraan de 
interventie-inspecteurs beurtelings deelnemen. Hun belangrijkste activiteit is het opnemen van klach-
ten en aangiften.

In 2011 werd een elektronisch bezoekersregister geïnstalleerd. Dit laat een betere opvolging toe van 
de bezoekers die zich spontaan of op uitnodiging aanbieden. Het systeem geeft ook informatie over 
de werkdruk en doorlooptijden en kan bezoekersbadges afdrukken. De tool werd ontwikkeld door een 
werkgroep van vertegenwoordigers uit de 10 politiezones van het arrondissement Gent en dit onder 
het voorzitterschap van onze zone. Eind 2012 verscheen hierover een artikel in het Handboek voor Po-
litiediensten. 

Op basis van de cijfers uit deze applicatie werd in 2012 beslist om de openingsuren van het onthaal te 
heroriënteren. Vroeger was het centrale onthaal geopend op zaterdag tussen 14 en 20 uur en op zon- en 
feestdagen van 8 tot 14 uur. Evenwel stelden we vast dat we op zondag het onthaal 6 uren openhielden 
voor gemiddeld één bezoeker per zondag. Ook op zaterdag na 18 uur kreeg de onthaler weinig bezoe-
kers over de vloer. Op basis van deze vaststellingen werden de openingsuren aangepast. Op zondag zijn 
we nu dicht en op zaterdag zijn we nu open van 10.00 tot 18.00 uur, deze uren sluiten meer aan bij de 
wensen van onze klanten.

20 18 16 16 18
12

00
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20
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40
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maandag dinsdag woe nsdag donde rdag vr ijdag zate rdag zondag

* Kantschrift = opdrachten van het parket.

Commissaris D’Hondt
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De openingsuren van de wijkcommissariaten zijn afgestemd op deze van het gemeentehuis. Het ont-
haal in de wijkcommissariaten wordt verzorgd door de wijkinspecteurs.

De opening van het centrale onthaalpunt vergt ieder jaar 5.616 mensuren. 3.536 mensuren worden 
geleverd door de aanwezige politie-inspecteur en 2.080 mensuren door de onthaalbediende.

Voldoen we aan de minimale werkings- en kwaliteitsnormen? 

Er is een onthaalpunt in iedere gemeente waarvan de openingsuren zijn afgestemd op deze van het 
gemeentehuis. Voor het ‘centraal onthaal’ wordt de voorziene minimale norm van 12 uur per dag niet 
gehaald in het weekend. Om aan deze norm te kunnen voldoen zou er permanent één extra politie-in-
specteur moeten worden aangeworven. Daarnaast kan men zich ook de vraag stellen of deze minimale 
norm wel steeds strookt met een efficiënte inzet van beperkte politiemiddelen. Zo vertelden we al dat 
het onthaal openhouden op zondag weinig meerwaarde biedt.

Ondanks het feit dat de norm niet gehaald wordt, is de permanente bereikbaarheid evenwel steeds ver-
zekerd. Wanneer de wijkcommissariaten gesloten zijn, worden alle inkomende telefoons automatisch 
doorgeschakeld naar het hoofdcommissariaat. Van zodra het hoofdcommissariaat sluit, worden deze 
doorgeschakeld naar de 101-centrale. Met uitzondering van Sint-Martens-Latem zijn alle onthaalpun-
ten voorzien van een gevelparlofoon die in rechtstreekse verbinding staat met de dienst 101.

Onze commissariaten
* 
Het hoofdcommissariaat is gevestigd in de Florastraat 19 
in 9840 De Pinte. Het is elke werkdag open van 8 tot 20 uur 
en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Het is gesloten op zon- en 
feestdagen.

09 321 76 60 - contact@pzschelde-leie.be

Het wijkcommissariaat van De Pinte is gevestigd in het  
gemeentehuis, Koning Albertlaan 1 in 9840 De Pinte. Het 
commissariaat is elke werkdag open van 08.30 tot 12 uur 
en op maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur (niet in juli/
augustus). Andere namiddagen enkel op afspraak.

09 280 80 40 - depinte@pzschelde-leie.be

Het wijkcommissariaat van Gavere is gevestigd in de 
Brandweerstraat 5 in 9890 Gavere. Het commissariaat is 
elke werkdag open van 08.30 tot 12 uur en op woensdag-
namiddag van 13 tot 18 uur. Andere namiddagen enkel op 
afspraak.

09 384 56 81 - gavere@pzschelde-leie.be
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Het wijkcommissariaat van Nazareth is gevestigd in Dorp 3 
in 9810 Nazareth. Het commissariaat is elke werkdag open 
van 08.30 tot 12 uur, op maandagnamiddag tussen 14 en 
18.30 uur ( juli/augustus: 14-17 uur) en op woensdagna-
middag van 14 tot 17 uur. Andere namiddagen enkel op 
afspraak.

09 382 82 02 - nazareth@pzschelde-leie.be

Het wijkcommissariaat van Sint-Martens-Latem is geves-
tigd in het gemeentehuis, Dorp 1 in 9830 Sint-Martens-
Latem. Het commissariaat is elke werkdag open van 08.30 
tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur. 
Andere namiddagen enkel op afspraak.

09 282 17 50 - smlatem@pzschelde-leie.be

Onze doelstelling voor 2014

In 2013 werden voor het onthaal kwaliteitsnormen geformuleerd. Hieronder krijgt u hier-
van een overzicht. Ook in 2014 zijn deze onze maatstaf.

Omschrijving

1 De openingsuren van het zonaal onthaal zijn afgestemd op de verwachtingen van de 
inwoners van de zone en voldoen aan de minimale werkingsnormen.

2 De openingsuren van het zonaal onthaal worden voldoende gecommuniceerd naar 
de burger. Dit via het informatiebord aan de ingang van het hoofdcommissariaat, de 
website en andere interne en externe publicaties. 

3 Uitzonderlijk gewijzigde openingsuren van het zonaal onthaal worden op tijd en af-
doende naar onze klanten gecommuniceerd.

4 Het correcte adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en website van het zonaal 
onthaal worden verspreid via verschillende media.

5 Op de website van de zone wordt aangeduid hoe het zonaal onthaal bereikt kan wor-
den. 

6 Het zonaal onthaal is, binnen de zone vertrekkende van de grote invalswegen binnen 
een straal van 1000 meter, correct bewegwijzerd.

7 Het zonaal onthaal is herkenbaar door middel van een lichtpaneel.

8 Er is voldoende parking voor bezoekers aan het zonaal onthaal.

9 De toegang tot het zonaal onthaal is afdoende aangeduid en verlicht.

10 De toegang tot het zonaal onthaal is toegankelijk voor personen met een handicap.

11 De muurtelefoon laat buiten de openingsuren toe om onmiddellijk met de politie in 
verbinding te treden.

12 De gemiddelde wachttijd aan het zonaal onthaal bedraagt niet meer dan 3 minuten.

13 Op onze website worden de potentiële bezoekers geïnformeerd over de te verwach-
ten wachttijd.

14 De wachtruimte is comfortabel ingericht, proper, voldoende verwarmd en verlucht.
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Omschrijving

15 In de wachtruimte is er nuttige en actuele informatie beschikbaar.

16 De infrastructuur garandeert de discretie van de burgers.

17 Er is proper publiek sanitair voorzien, ook voor personen met een handicap.

18 De bezoeker kan een tas koffie en/of glas water verkrijgen.

19 Er is een speelhoekje voor de kinderen.

20 Het onthaalpersoneel is vriendelijk en behulpzaam.

21 Het onthaalpersoneel heeft een verzorgd voorkomen.

22 Het onthaalpersoneel heeft de nodige kennis van zaken.

23 De naam van de onthaalbediende is gekend voor de bezoeker.

24 Het onthaalpersoneel weet bij wie een uitgenodigde bezoeker verwacht wordt.

25 Het onthaalpersoneel beschikt over een aan- en afwezigheidslijst van het personeel.

26 Het onthaalpersoneel beschikt over een lijst met contactgegevens van het personeel.

27 Het onthaalpersoneel vermijdt om mensen onterecht door te verwijzen naar andere 
politiediensten.

28 Er is een opleidingsplan voor de medewerkers die het onthaal bemannen.

29 Iedere bezoeker wordt geregistreerd en in de ANG gecontroleerd.

30 Iedere bezoeker die verder gaat dan de onthaalruimtes krijgt en draagt een bezoe-
kersbadge.

31 Er zijn richtlijnen over het dragen van wapens door het onthaalpersoneel.

32 De capaciteit van het onthaal is aangepast aan de werklast.

33 De minimale normen zijn gekend door de medewerkers van het onthaal en worden 
door hen toegepast.

34 De minimale normen zijn gekend door de burger, het politiecollege en de politieraad.

In 2014 zal de onthaalruimte in het hoofdcommissariaat worden opgefrist om het nog beter te laten 
voldoen aan de vooropgestelde normen. Een televisiescherm zal de wachtende bezoekers allerlei nut-
tige informatie meegeven. 



62

De interventiedienst

Hoe wordt de interventiedienst georganiseerd? 

De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden aan elke 
dringende oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Bijkomend wordt een 
gepast gevolg gegeven aan de niet-dringende vragen tot interventie. Dienstregeling interventiedienst:***

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

A: 06-14 u. A: 06-14 u. A: 06-14 u. A: 06-14 u. A: 06-14 u. A: 06-14 u. A: 06-14 u.

B: 14-22 u. B: 14-22 u. B: 14-22 u. B: 14-22 u. B: 14-22 u. B: 14-22 u. B: 14-22 u.

C: 22-06 u. C: 22-06 u. C: 22-06 u. C: 22-06 u. C: 22-06 u. C: 22-06 u. C: 22-06 u.

BO*: 08-16 u. BO*: 08-16 u. BO*: 08-16 u. BO*: 08-16 u. BP: 14-22 u. BP: 14-22 u. T: 17-01 u.

T: 22-06 u. T: 22-06 u.

BO*: 08-16 u.

FT** FT** FT** FT** FT** FT** FT**

De interventiedienst is gehuisvest in het hoofdcommissariaat. Een officier van bestuurlijke én gerech-
telijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortst mogelijke tijd zijn functie 
op te nemen. Het voorziene kader voor de interventiepolitie bestaat uit 41 medewerkers: 1 officier, 5 
hoofdinspecteurs en 35 inspecteurs. In dit kader zijn ook inbegrepen: twee leden verkeersdienst, twee 
voor het L.I.K., één voor de sociale cel, één van diefstalpreventie en één afgedeelde aan het C.I.C.O.V.. Eind 
2013 kon de interventiepolitie rekenen op een effectieve inzet van 1 officier, 3 hoofdinspecteurs en 24 
inspecteurs, waarvan er twee zijn afgedeeld naar onze zone vanuit de Federale Politie. Twee inspecteurs 
zijn sinds 01/10/2013 afgedeeld naar de OPAC voor hun opleiding tot hoofdinspecteur. In juli zullen zij 
als hoofdinspecteur onze interventiedienst opnieuw vervoegen.

De interventiediensten worden gepland in reeksen van drie: na een vroege shift (A) volgt een late shift 
(B) en daarop een nachtshift (C). Tussen deze reeksen in, neemt men deel aan ordediensten, verkeers- of 
gerechtelijke acties, werkt men processen-verbaal af of voert men kleine onderzoeken uit. Omwille van 
het hogere aantal interventies zijn er piekploegen - tango-ploegen genaamd (T) - op vrijdag-, zaterdag- 
en zondagnacht. Ook op vrijdag- en zaterdagnamiddag is er een bijkomende interventieploeg (BP).

Omdat er in de week slechts één interventieploeg beschikbaar is en een ernstige gebeurtenis deze ploeg 
voor uren kan hypothekeren, wordt ernaar gestreefd om overdag een bijstandsploeg (BO) te voorzien. 
Onze capaciteit laat evenwel niet toe om dit permanent en structureel te voorzien. Ieder vrijgekomen 
stukje capaciteit wordt evenwel steeds ingezet om extra aanwezig te zijn op het terrein. In 2013 kon-
den we op die manier iets meer dan drie dagen per week een dergelijke extra ploeg voorzien.

Daarnaast voorziet de interventiepolitie ook regelmatig in een fenomeenteam. Dit is een ploeg die be-
staat uit twee of meer interventie-inspecteurs. Deze ploeg voert controleacties uit die prioritair gericht 
zijn op het fenomeen van de woninginbraken. Zij doen zowel zichtbare acties als acties met anonieme 
voertuigen daarbij geholpen door ons systeem met automatische nummerplaatherkenning. Zij heb-
ben geen vast dienstrooster maar worden ingezet op ogenblikken waarop woninginbraken veelvuldig 
voorkomen (zie ook p. 25).

Op gewone werkdagen, tussen 8 en 18 uur worden de interventieploegen aangestuurd door een hoofd-
inspecteur (dagcoördinator). Hij organiseert tevens de ochtendbriefing waarop alle interventies van de 
voorbije 24 uur worden besproken. In het weekend is er coördinatie van de ploegen door een hoofdin-
specteur overdag tussen 10 en 18 uur en ’s nachts tussen 21.30 en 06.30 uur. 

* De ploeg ‘bijstand overdag’ (BO) wordt ingezet wanneer de capaciteit het toelaat.
** Het ‘fenomeenteam’ (FT) werkt niet volgens een vast uurrooster maar hun diensten worden wekelijks vastgelegd op basis van de fenomenen 
binnen de zone.

Commissaris D’Hondt
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Hoe verloopt de interventie-afhandeling?

Alle noodoproepen (101) komen toe in het C.I.C.O.V. (Communicatie-en Informatie Centrum Oost-Vlaan-
deren). Ook alle vragen om politiebijstand, gericht aan de zonale commissariaten, worden geregistreerd. 

In 2013 werden voor onze politiezone 8.601 gebeurtenissen geregistreerd door het C.I.C.O.V.. Daarvan 
werden er 4.241 (49 %) effectief opgevolgd door de dispatching 101. Niet alle oproepen vragen immers 
de inzet van een politieploeg. Sommige meldingen kunnen administratief worden afgehandeld, andere 
niet-dringende meldingen kunnen op een later tijdstip worden afgehandeld door de wijkpolitie.
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Bij minder ernstige meldingen waarbij de politie wel ter plaatse gaat, bv. bij een verkeersongeval met 
louter materiële schade, wordt in overleg met betrokkenen aangestuurd op het invullen van het Euro-
pees aanrijdingsformulier. Via de verzekering verloopt de schaderegeling ook sneller. 

In het weekend gebeuren meer interventies. De pieken worden opgevangen door de bijkomende ploe-
gen die tevens georiënteerd zijn op lokale fenomenen (patrouille inbraakgevoelige wijken, buurt die 
kampt met overlast e.a.).

Evolutie interventies 2003-2013

De interventieploegen krijgen hun opdrachten rechtstreeks van de 
101-centrale. De oproepen worden bij ontvangst gerangschikt vol-
gens een prioriteitentabel, gaande van ‘zeer dringend’ naar ‘niet drin-
gend’. De aanrijtijd blijkt voor 60 % van de interventies minder dan 
15 minuten te bedragen en voor 89 % minder dan 30 minuten. De 
gemiddelde aanrijtijd bedraagt 14 min 36 sec (in 2012 was dit nog 
15 min 43 sec) en de mediaan* 10 min 20 sec (in 2012 was dit nog 11 
min 22 sec). 

Soms kan de wachttijd oplopen omdat de interventieploeg zich net aan de andere kant van de politie-
zone bevindt of wordt ze eerst naar een andere, meer dringende interventie gestuurd. Het is logisch 
dat de melding van een overval voorgaat op de vaststelling van een ongeval met blikschade. In principe 
wordt de oproeper daarvan ingelicht door de 101-centrale of door de interventieploeg zelf.
 
De gemiddelde afhandelingstijd van een interventie bedraagt 42 minuten. De mediaan bedraagt 23 
minuten. 20 % van de interventies duren langer dan één uur. Indien bezet met een andere dringende 
opdracht wordt een noodoproep onmiddellijk doorgegeven aan de interventieploeg van een aanpa-
lende politiezone. Deze ‘laterale steun’ is geregeld in een protocol, alsook de samenwerking met de 
spoorweg- en scheepvaartpolitie. In 2013 kwam de PZ Deinze-Zulte 11 maal tussen op ons grondgebied 
en de PZ Regio Rhode & Schelde 3 keer. Zelf leverden we 5 keer steun aan PZ Deinze-Zulte en 6 keer aan 
de PZ Regio Rhode & Schelde. 

Het aantal geregistreerde gebeurtenissen steeg t.o.v. 2012 met 6 % en bereikt hiermee het hoogste 
punt ooit.

* De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder en 
50% van de getallen boven de mediaan ligt. Het voordeel van een mediaan is dat deze minder gevoelig is voor uitschieters dan het gemiddelde.
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Aantal interventies per uur, per 24 uur
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Bovenstaande grafieken tonen het aantal interventies per uur per etmaal. 

De avondspits is duidelijk drukker dan de ochtendspits. In het weekend is het merkelijk drukker dan in 
de week. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gebeuren de minste interventies. Het aantal 
interventies per dag varieert van 10 tot 14, naargelang de dag van de week.

Type interventies

De cijfers van 2013 zijn in lijn met de cijfers van 2012, er zijn geen uitgesproken verschillen.

2011 2012 2013

Personen 1.348 1.198 1.243

Alarmen 198 266 204

Bijstand 397 385 412

Dieren 159 157 168

Goederen 754 1.020 983

Milieu 238 213 201

Verkeer 793 919 959

Bijzondere wetgeving 40 38 44

Openbare Veiligheid 40 19 27

Totaal 3.966 4.215 4.241
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Interventies per gemeente 
 

2011 2012 2013

De Pinte 718 824 814

Gavere 941 878 842

Nazareth 1.207 1.280 1.338

Sint-Martens-Latem 931 1.075 1. 104

Buiten de zone n.g. 158 143

Activiteiten en resultaten van de interventiedienst

Naast de interventietaken participeren de medewerkers in onder meer de beurtrol slachtofferbejege-
naar, de beurtrol schietmonitor, de beurtrol officier gerechtelijke politie of dienen ze als interceptieploeg 
bij grote verkeersacties, nemen ze deel aan diverse acties, doen ze fenomeengericht toezicht, leveren 
ze op vraag bijstand aan de lokale recherche bij huiszoekingen en voorleidingen, voeren ze kleinere 
onderzoeken uit die voortvloeien uit hun interventies, volgen ze een opleiding, maken ze hun PV en/
of verslagen op of werken ze hun documentatie bij (nieuwe omzendbrieven, notulen vergaderingen,...). 

Sedert juni 2011 wordt gewerkt met een nieuw dienstbulletin voor de interventiepolitie. Dit laat toe 
om vanuit alle diensten van de zone informatie en opdrachten elektronisch toe te voegen aan het 
dienstbulletin. De aanvragers kunnen dan onmiddellijk via de toepassing de resultaten van de patrouil-
les nagaan. Via dit dienstbulletin worden ook onmiddellijk en automatisch een aantal beleidscijfers 
gegenereerd. Sinds de invoering van de tablets wordt gewerkt met een elektronisch dienstbulletin.

Deze tabel geeft het soort activiteit tijdens de mobiele permanentiediensten weer:

2011 2012 2013

Interventie 28 % 34 % 33 %

Toezicht 25 % 21 % 20 %

Verder onderzoek 13 % 5 % 6 %

Schrijfwerk 30 % 33 % 35 %

Andere 4 % 6 % 6 %

Overzicht opgestelde processen-verbaal voor de ganse zone

Voor de kleinere interventies, zoals het aantreffen van een zwervende hond of een hindernis op de weg, 
wordt geen proces-verbaal opgesteld maar enkel een bestuurlijk verslag. Er werden 6.731 bestuurlijke 
verslagen opgesteld in 2013.

2011 2012 2013

Aanvankelijk PV gerechtelijk 1.925 2.390 3.953

Navolgend PV gerechtelijk 1.443 1.467 2.963

Aanvankelijk PV verkeer 832 1.229 12.021

Navolgend PV verkeer 734 947 1.909

Aanvankelijk PV verkeersongeval 641 801 889

Navolgend PV verkeersongeval n.g. 215 545

PV van waarschuwing 268 306 364



66

Vrijheidsberovingen en opsluitingen

Onze politiezone beschikt over 2 cellen, maar deze kunnen enkel worden gebruikt 
als er permanent toezicht kan worden verzekerd. Daarom worden de gerechtelijk 
aangehouden personen overgebracht naar het Stedelijk Bewaarhuis in Gent en de 
bestuurlijk aangehouden personen naar de cellen van de PZ Vlaamse Ardennen in 
Oudenaarde. 

In 2013 werden in totaal 118 personen van hun vrijheid beroofd en opgesloten (131 
in 2012). In 52 gevallen ging het om een bestuurlijke opsluiting en in 66 gevallen om 
een gerechtelijke opsluiting. Bestuurlijk aangehouden personen zijn meestal zwaar 
dronken en agressieve personen die worden opgesloten (om zichzelf of hun omgeving 

te beschermen en/of opdat de openbare rust zou terugkeren). De opsluiting duurt maximum 12 uur. 
Ook illegale vreemdelingen worden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd totdat er een beslissing komt 
van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De gerechtelijk aangehouden personen worden verdacht van een misdrijf.

Andere activiteiten

Vaste halten interventieploegen

Aan de interventieploegen worden tijdens hun dienst, voor zover niet belet door interventies, haltes op-
gelegd. Deze vinden plaats op belangrijke doorgangspunten en nabij inbraakgevoelige wijken en kade-
ren zowel in het actieplan inbraken als in het actieplan verkeersveiligheid. Ze beogen zowel het vatten 
van dieven als het vaststellen van verkeersinbreuken.

Specifieke toezicht

In 2013 werden 140 opdrachten voor specifiek toezicht gevraagd, dit zowel voor interventie als voor het 
fenomeenteam (64 in 2011 en 109 in 2012). 

Verder werden er door de interventiepolitie 1.104 personen (681 personen in 2012) en 1.371 voertuigen 
(776 voertuigen in 2012) gecontroleerd. Daarvan bleken er 277 personen gekend bij het gerecht en 34 
personen en 5 voertuigen stonden geseind.

Het woningtoezicht

In 2013 registreerden wij 773 aanvragen voor woningtoezicht (648 in 2012). Er werden 5.429 controles 
verricht (4.082 controles in 2012), waarvan 47 % door de interventiepolitie tijdens hun patrouilles.

Fenomeenploeg

In 2013 werd 80 keer een fenomeenteam georganiseerd (65 in 2012). Zij controleerden 1.139 voertui-
gen en 922 personen in de politionele databank. Hiervan waren er 201 gekende personen (53 in 2012), 
19 geseinde personen (5 in 2012) en 3 geseinde voertuigen (2 in 2012). 
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Voldoen we aan de minimale werkings- en kwaliteitsnormen?

Er is een 24-urensysteem aanwezig. De verplichte bijkomende ploeg gedurende 84 uur per week wordt 
door onze zone niet gehaald, maar dit wordt gecompenseerd via de samenwerking binnen de werking 
van de Zorgregio. Dit geldt eveneens voor de laterale steun bij zwaarwichtige incidenten. Een officier 
bestuurlijke en gerechtelijke politie is bereikbaar en terugroepbaar. 

Er bestaat een elektronisch dienstbulletin, gekoppeld aan een stuurbord voor een betere kwantitatieve 
en kwalitatieve opvolging van de medewerkers en de processen. 

Met de aankoop van het FIT-station werd de opname van vinger- en hand-
palmafdrukken sterk vergemakkelijkt. De opnames worden voor vergelij-
king onmiddellijk digitaal doorgestuurd naar de Gerechtelijke Identifica-
tiedienst van de Federale Politie.

Onze doelstelling voor 2014

•	 Wanneer een onmiddellijke tussenkomst op het terrein noodzakelijk is, komt de inter-
ventieploeg zo snel mogelijk ter plaatse.

•	 Bij tussenkomsten zijn onze medewerkers klantgericht.
•	 Tussenkomsten worden afgehandeld volgens de correcte procedures.
•	 Onze medewerkers kunnen informatiegestuurd en probleemoplossend werken.
•	 Onze medewerkers hebben een verzorgd voorkomen en kledij. Onze voertuigen en ma-

teriaal zijn netjes en werken naar behoren.
•	 De door de interventiemedewerkers opgestelde operationele documenten zijn van 

goede kwaliteit en zijn tijdig afgewerkt.
•	 Er is naast de interventies aandacht voor fenomeengericht werken.
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De wijkwerking

Hoe wordt de wijkpolitie georganiseerd?

De wijkwerking maakt een belangrijk deel uit van het takenpakket van de politie. De 
wijkwerking bestaat in het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contac-
teerbare politie, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en 
verwachtingen van haar omgeving. 

De wijkpolitie bestaat uit één commissaris, vier hoofdinspecteurs en twaalf inspec-
teurs. In elke gemeente is er een wijkcommissariaat. De wijkcommissariaten wor-
den geleid door een hoofdinspecteur. Het aantal wijkinspecteurs varieert van twee 
tot vier, afhankelijk van de gemeente. Het diensthoofd is gehuisvest in het hoofd-
commissariaat. 

Wat zijn de basisactiviteiten van de wijkpolitie?

Woonstvaststelling

De woonstvaststelling is in principe geen taak voor de politie, maar omdat de politie er alle belang bij 
heeft te weten wie zich op het grondgebied van de politiezone vestigt, wordt dit sinds mensenheugenis 
door de wijkinspecteurs uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of de aanvrager en zijn gezin effectief op 
het opgegeven adres verblijven. Globaal werden 1.971 woonstvaststellingen verricht. Dit is een daling 
met 4,75 % t.o.v. vorig jaar.

2010 2011 2012 2013

De Pinte 418 374 441 430

Gavere 593 624 584 530

Nazareth 560 581 623 610

Sint-Martens-Latem 376 351 421 401

Totaal 1.947 1.930 2.069 1.971
 

Uit onderstaande tabel kunnen we afleiden dat de daling zich vooral situeert bij de interne woonstvast-
stellingen*. We zien een daling met 13 %, grotendeels in Nazareth en Sint-Martens-Latem.

De externe woonstvaststellingen** kennen een lichte daling (-1,5 %). Daartegenover staat dat in voor-
noemde gemeenten de externe woonstvaststellingen gestegen zijn met respectievelijk 3,5 % en 4 %.

Intern Extern Niet ingeschreven

2012 2013 2012 2013 2012 2013

De Pinte 94 84 337 331 10 15

Gavere 158 159 410 365 16 6

Nazareth 146 120 458 474 19 16

Sint-Martens-Latem 105 73 304 317 12 11

Totaal 503 436 1.509 1.487 57 48

* Interne woonstvaststellingen = van personen die verhuizen binnen dezelfde gemeente.
** Externe woonstvaststellingen = van personen die zich vanuit een andere gemeente komen vestigen.

Commissaris Vlaeminck
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In de woonstvaststellingen werden 935 mensuren geïnvesteerd. Niettegenstaande de daling van het 
aantal woonstvaststellingen kennen we een lichte stijging van het aantal geïnvesteerde uren. 

Nieuwe inwoners kregen in het verleden een informatiemap overhandigd. Deze map bevatte naast de 
gegevens van de lokale politie, diverse folders, het aanvraagformulier voor woningtoezicht en veilig-
heidsadvies, alsook het zonaal GAS-reglement. Door een aantal verschuivingen (zowel intern als ex-
tern) en langdurige afwezigheden was de map niet meer up-to-date en raakte deze in onbruik. Nieuwe 
bewoners kregen dan ook enkel een aantal losse folders. Er wordt koortsachtig gewerkt aan een nieuwe 
map, weliswaar in een ander concept, zodat wijzigingen makkelijker op te vangen zijn.

Woningtoezicht

Inwoners die hun woonst voor langere tijd onbewoond achterlaten, kunnen vragen dat de politie af en 
toe langsrijdt om na te gaan of alles nog in orde is. Zowel de interventiepolitie als de wijkpolitie doen 
deze toezichten. Hierdoor kunnen meer toezichten gebeuren en op verschillende tijdstippen.

Schooltoezicht

Het schooltoezicht verloopt in het algemeen vlot. De politie pro-
beert om elke schooldag toezicht uit te voeren aan één of meer 
scholen. In het bijzonder wordt toegezien op het foutief of gevaar-
lijk parkeren. Het oversteken van kinderen behoort tot de taken 
van de gemachtigde opzichters. Niettegenstaande een volledige 
bezetting in de wijkpolitie zien we toch dat dagelijks niet alle 
scholen kunnen worden aangedaan. Het toezicht wordt dan ook 
verdeeld over de verschillende scholen, zij het dat er meer toezicht 
is aan de scholen die aan een drukke rijweg gelegen zijn.

In het schooltoezicht werden op jaarbasis 588 mensuren geïnvesteerd. Er werden in totaal 1.006 toe-
zichten uitgeoefend. 

Opdrachten parket

Het gaat hier om een waaier aan opdrachten uitgaande van de verschillende parketten. De meeste 
opdrachten gaan uit van de politierechtbank en omvatten vooral het verhoor van overtreders (= kant-
schriften). 

2010 2011 2012 2013

De Pinte 451 449 323 407

Gavere 882 635 523 454

Nazareth 836 696 502 655

Sint-Martens-Latem 565 550 278 373

Totaal 2.734 2.330 1.626 1.889

Globaal behandelde de wijkpolitie 1.889 dossiers. In de uitvoering 
van deze opdrachten werden 2.312 mensuren geïnvesteerd.

Het aantal opdrachten voor de wijkpolitie is gestegen met 263 
dossiers of 16 %. Meer dossiers betekent uiteraard meer werk en 
meer uren die hieraan worden besteed. De kantschriften maken 
voor een groot deel het werk uit van de wijkinspecteur.
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Beheer wapenregister
 
De nieuwe wapenvergunningen worden afgeleverd door de provin-
cie en via de wijkpolitie bezorgd aan de aanvrager. Het wapenregis-
ter voor de gehele politiezone wordt beheerd door mevrouw Clau-
dine Steurbaut. In het beheer van het wapenregister werden 1.120 
mensuren (741 in 2011; 652 in 2012) geïnvesteerd. Dit is een forse 
stijging en is enerzijds het gevolg van het feit dat er een inhaalbe-
weging was van 2012 maar anderzijds ook omdat er meer vergun-
ningen zijn afgeleverd en dossiers steeds complexer worden.

Zowel het aantal geregistreerde wapens als het aantal vergunninghouders is licht gestegen tegenover 
2012.

De Pinte Gavere Nazareth SML

Aantal vergunninghouders 273 377 333 324

Aantal geregistreerde wapens 594 570 634 745

 
 
Advies politiereglementen

Het gaat hier over adviezen verstrekt aan de gemeente m.b.t. de organisatie van sportwedstrijden en 
festiviteiten, wegenwerken met omleidingen en werken met inname van de openbare weg.

2010 2011 2012 2013

De Pinte 134 134 145 155

Gavere 189 189 285 175

Nazareth 134 134 162 118

Sint-Martens-Latem 82 82 90 175
 
 
 
Herbezoek
 
Slachtoffers, in het bijzonder deze van een inbraak, worden 
systematisch door de wijkinspecteur bezocht. Hij wordt hier-
van ingelicht door de interventiedienst, kort na hun vaststel-
lingen. In de regel vindt een herbezoek uiterlijk twee weken 
na de feiten plaats. Dit moment wordt aangegrepen om een 
stand van zaken te geven over het onderzoek, te informeren 
naar de gemoedstoestand van de slachtoffers en eventuele 
bijkomende inlichtingen te verzamelen.

Gezien het gestegen aantal inbraken in Sint-Martens-Latem 
zien we ook een stijging van de herbezoeken aldaar.

2010 2011 2012 2013

De Pinte 57 53 89 57

Gavere 46 48 36 45

Nazareth 49 75 72 58

Sint-Martens-Latem 59 51 98 117
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Meldingskaarten 
 
In 2013 werden 82 meldingskaarten geregistreerd. Voor de gemelde buurtproblemen werd er systema-
tisch door de betrokken wijkinspecteur een dossier opgesteld. Aan alle meldingen werd gevolg gegeven.

Bepaalde problemen zijn erg moeilijk op te lossen en vragen om een herhaalde actie of moeten samen 
met de lokale overheid en andere bevoegde instanties een definitieve oplossing krijgen door bv. het 
uitvoeren van infrastructurele werken.

2010 2011 2012 2013

De Pinte 5 6 8 11

Gavere 7 19 52 43

Nazareth 7 19 30 21

Sint-Martens-Latem 5 8 10 7
 

Welke acties doet de wijkpolitie? 

Acties fietsverlichting

Deze controles vinden in de wintermaanden plaats nabij de scholen, de stations en plaatsen waar jon-
geren verzamelen. De controles worden uitgevoerd door één of meerdere inspecteurs. 

Voor Sint-Martens-Latem gebeurden de controles hoofdzakelijk op de baan Gent-Kortrijk (N43). 

De Pinte Gavere Nazareth SML

Aantal controles 22 15 8 16

Aantal fietsen gecontroleerd 652 328 227 52

Aantal personen geverbaliseerd 7 - - 2

Proces-verbaal van waarschuwing 26 5 2 1

Onmiddellijke inning 4 - - 1

 
Fietsgraveeracties

Eind 2012 werd ons nieuw labeltoestel geleverd en zo konden we ook aan de slag met het labelen van 
fietsen. In 2013 werden 534 fietsen gelabeld. Naast het feit dat de wijkinspecteur bij de aanvrager thuis 
gaat om het label te kleven, waren we ook aanwezig op evenementen waar de fiets centraal staat zoals 
de sneukeltoer, de sluitingsdag van de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’.

Ook in 2014 zullen verder inspanningen geleverd worden.
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Actieplan ‘Fietsdiefstal’*

Om dieven te ontraden, rijden zowel de interventie- als de wijkpolitie regelmatig langs de stalplaatsen 
aan het station van De Pinte, Gavere en Nazareth. Er hangt tevens een bord dat de fietsers aanspoort 
om hun fiets met een goed slot vast te maken. 

Het aantal fietsdiefstallen is sinds 2008 gestaag gedaald, nl. van 138 naar 120 feiten in 2011. In 2012 
kenden we een lichte stijging maar in 2013 knoopten we weer aan met een daling.
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Als we het aantal fietsdiefstallen die gebeuren aan de stations en plaatsen waar veel fietsen staan, 
vergelijken met het totaal aantal fietsdiefstallen kunnen we vaststellen dat 70 % van de fietsdiefstallen 
gebeurt aan de stations.
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Parkeeroverlast Sint-Martens-Latem

Veel inwoners ergeren zich aan het veelvuldig foutparkeren op voet- en fietspaden. De wijkinspecteurs 
houden hierop regelmatig toezicht en treden kordaat op. Vooral op het Dorp en de ruime omgeving is 
er duidelijk een probleem.

Integrale controleacties (I.C.A.)**

De wijkinspecteurs namen deel aan de maandelijkse integrale controleacties. In deze acties investeerde 
de wijkpolitie 319 mensuren, wat een lichte stijging is met de voorgaande jaren (5 %).

* Zie ook p. 42.
** Zie ook p. 25.
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Ordediensten

De wijkpolitie is aanwezig op alle belangrijke evenementen. Dit vergde 1.107 
mensuren. 

2010 2011 2012 2013

1.402 1.811 942 1.107

Gezien de budgettaire beperkingen werden in 2012 alle ordediensten her-
bekeken. Zoals al eerder gemeld, werd als maatstaf genomen dat onze aan-
wezigheid een meerwaarde moest zijn.* De stijging in 2013 heeft vooral te 
maken met een aantal fuiven waar meer personeel werd ingezet door het 
toenemend fysiek geweld van de voorbije jaren.

Actieplan ‘Meer blauw op straat’ 

Om de samenwerking - en in het bijzonder de informatiestroom tussen de wijkcommissariaten en het 
hoofdcommissariaat - te verbeteren, werd de interventiepolitie opgedeeld in teams. Elk team werd ge-
linkt aan een wijkcommissariaat. De commissariaten onderhouden regelmatig contact met hun in-
terventieteam en wisselen onderling alle nuttige informatie uit. De commissariaten worden zo beter 
geïnformeerd over plaatsen waar de interventiedienst vaak moet tussenkomen (probleemgezinnen, 
probleemcafé’s e.a.). Dit laat hen toe om sneller en efficiënter te handelen. Het interventieteam blijft 
betrokken en zal nieuwe tussenkomsten of ontwikkelingen meedelen. 

De wijk- en interventiepolitie geven mekaar ook onderlinge steun, bv. bij acties en evenementen. 

De wijkinspecteur moet zich opnieuw oriënteren op zijn kerntaken. Hij verplaatst zich zoveel mogelijk 
met de fiets, zodat hij gemakkelijker aanspreekbaar is. In 2013 werd de nadruk gelegd op verplaatsin-
gen met de fiets.

Actieplan ‘De wijkinspecteur meer bekend maken’

Uit de resultaten van onze bevolkingsenquête 2011 blijkt dat de bekend-
heid van de wijkinspecteur licht is gestegen: van 26 % naar 27,3 %. Om 
de bekendheid van de wijkinspecteur te vergroten, kon men al op www.
scheldeleie.be nagaan welke wijkinspecteur verantwoordelijk is voor wel-
ke straat. 

De wijkinspecteurs zijn ook zoveel mogelijk aanwezig op de lokale evenementen, in het bijzonder deze 
waar onze aanwezigheid een meerwaarde betekent.

Door in het kader van het actieplan fietsdiefstallen de wijkinspecteur bij de aanvrager van een fietsla-
bel ten huize te laten gaan om het label op de fiets te kleven, zal de wijkinspecteur nog meer gekend 
worden onder de bevolking.

* Zie ook p. 78.
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Opstellen van processen-verbaal (P.V.)

De processen-verbaal opgesteld na een gerechtelijke inbreuk betreffen vooral aangiften van verlies van 
documenten, beschadigingen, bouwovertredingen en klachten bezoekrecht en niet-betalen van onder-
houdsgeld. De processen-verbaal na verkeersongevallen betreffen eveneens hoofdzakelijk aangiften op 
het commissariaat. 

De Pinte Gavere Nazareth SML

Aanvankelijk P.V. gerechtelijk 363 471 468 521

Navolgend P.V. gerechtelijk 209 255 181 268

Aanvankelijk P.V. verkeersinbreuk 12 1 2 5

Navolgend P.V. verkeersinbreuk 175 230 214 217

Aanvankelijk P.V. verkeersongeval 37 47 37 51

Navolgend P.V. verkeersongeval 51 79 103 72

Navolgend P.V. snelheid 0 2 108 16

P.V. van waarschuwing 21 20 9 51

Onmiddellijke inning 28 11 14 148

Totaal 896 1.116 1.136 1.349

Uit voornoemde cijfers blijkt dat de wijkpolitie in het algemeen weinig re-
pressief optreedt in het verkeer. Een uitzondering hierop is Sint-Martens-
Latem, waar kordater wordt opgetreden tegen foutparkeerders aan de scho-
len en in de dorpskern. Bijgevolg is de werklast in Sint-Martens-Latem iets 
groter dan in de andere gemeenten. 

In de andere gemeenten worden OI’s* meestal uitgeschreven bij acties zoals actie fietsverlichting, par-
keren op plaatsen voor mindervaliden,... 

Andere 

Naast de voornoemde activiteiten participeren de wijkverantwoordelijken in o.m. de beurtrol dag/
weekendcoördinator, de beurtrol schietmonitor, de beurtrol officier van gerechtelijke politie of volgen 
ze opleidingen.

Voldoen we aan de minimale werkings- en kwaliteitsnormen?

De minimumnorm voor de wijkwerking wordt gehaald. Een systeem van voltijdse wijkwerking is aan-
wezig en georganiseerd in geografisch afgebakende wijken. 

Met uitzondering van het wijkcommissariaat in Sint-Martens-Latem, heeft elke wijkinspecteur meer 
dan 3.000 inwoners in zijn wijk en is hij minstens 8 uur per week in zijn wijk werkzaam. In De Pinte heb-
ben de wijkinspecteurs elk zelfs meer dan 5.000 inwoners onder hun hoede. Het nationaal gemiddelde 
draait rond 2.500 inwoners per wijkinspecteur.

Elk wijkcommissariaat wordt geleid door een hoofdinspecteur. 

De werking van de wijkcommissariaten wordt bemoeilijkt door langdurig zieken, de 4/5 regeling, per-
soneelsverloop en het gebrek aan kandidaten.

* OI = onmiddellijke inning.
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Onze doelstelling voor 2014

In 2011 werd gestart met de wijkscan om een beter beeld te krijgen van onze wijken, haar 
eigenheden en problemen. De gegevens worden jaarlijks geüpdatet, wat een grote werk-
last met zich meebrengt.

Er zal in 2014 nog verder gewerkt worden aan het verhogen van de bekendheid van de 
wijkinspecteur.
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De lokale recherche

Hoe is de lokale recherche georganiseerd? 

Het rechercheteam bestaat uit één officier, twee hoofdinspecteurs en vier inspec-
teur-rechercheurs met verschillende competenties (drugs, financiën, zeden). De dag-
dagelijkse leiding berust bij hoofdinspecteur Luc Luyckx. Het team wordt halftijds 
bijgestaan door een bediende. 

Geregeld wordt het team in het kader van belangrijke onderzoeken tijdelijk versterkt door leden van de 
interventiedienst en/of wordt er samengewerkt met andere politiediensten. 

Het rechercheteam is belast met gerechtelijke opdrachten en opdrachten van federale aard, zoals het 
videoverhoor van minderjarigen en het voeren van bepaalde financiële onderzoeken.

Activiteiten en resultaten 

Inbraken in gebouwen

In de zone werden 392 (350 in 2012) inbraken in gebouwen vastgesteld, waarvan 103 inbraakpogin-
gen. Na een inbraak wordt door de interventie- of wijkpolitie systematisch een buurtonderzoek en een 

herbezoek gevoerd. Wanneer er sporen zijn, wordt de technische ploeg van het 
Labo voor Technische en Wetenschappelijke Politie, een dienst van de federale 
gerechtelijke politie, ter plaatse gevraagd. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan DNA-sporen. Alle gevonden sporen 
worden opgeslagen in de databank van het Nationaal Instituut voor crimina-
listiek en criminologie. Zo gebeurt het regelmatig dat oude feiten alsnog opge-
lost geraken. 
Als er onmiddellijk bruikbare onderzoekselementen (sporen, getuigen,...) zijn, 
wordt er een onderzoek gestart. 23 daders werden gevat en evenveel verdach-

ten zijn op te sporen. 15 onderzoeken werden overgedragen aan andere politiediensten .

Onze politiezone kende heel wat inbraken die in de late namiddag werden gepleegd. Opvallend ook was 
dat men vaak naar binnen klom via de eerste verdieping, met een ladder of via het dakplatform en dit 
waarschijnlijk om het eventuele huisalarm te omzeilen. 

Gerechtelijke aanhoudingen 2013

In het kader van de gevoerde onderzoeken, die vaak starten nadat de interventiepolitie één of meerdere 
verdachte personen op heterdaad betrapte of in verdachte omstandigheden controleerde, werden 52 
personen gearresteerd, waarvan 20 aangehouden bleven en opgesloten in de rijksgevangenis van Gent.

2011 2012 2013

Arrestaties 37 59 52

Aangehouden 16 22 20

Commissaris Bogaert
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Financiële onderzoeken

De bestrijding van grote financiële en economische fraude is een nationale prioriteit. Ingevolge de 
omzendbrief Col 2/02 wordt de lokale politie belast met de kleinere financiële onderzoeken. In 2013 
werden in opdracht van het parket 16 dossiers behandeld. Het gaat hier vooral om bedrieglijke faillis-
sementen en oplichting. Deze dossiers vergen heel wat onderzoekscapaciteit. 

2010 2011 2012 2013

19 33 14 16

Controle bars

De rokale recherche staat in voor de controles op de bars. Deze controles kaderen in de nationale richt-
lijnen die betrekking hebben op de bestrijding van mensenhandel en het witwassen van crimineel geld. 
Het barmilieu, zo blijkt uit onze ervaring, is nog steeds een ontmoetingsplaats voor criminelen. De bars, 
er zijn er 10, situeren zich hoofdzakelijk op het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem. 

Er werden 3 controles uitgevoerd waarbij werd nagegaan of de diensters regelmatig zijn ingeschreven 
en/of zij niet het voorwerp uitmaken van een opsporingsbericht. Ook de federale gerechtelijke politie 
Gent voert regelmatig controles uit. Wanneer mogelijk worden deze samen uitgevoerd.

2010 2011 2012 2013

1 2 2 3

Audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers

Ingevolge de omzendbrief die de politiebijstand aan slachtoffers van misdrijven regelt, en de minis-
teriële omzendbrief van 16/07/01, met als onderwerp de audiovisuele opname van het verhoor van 
minderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven, participeert een rechercheur van de zone in het 
arrondissementeel netwerk. De rechercheur is volgens een beurtrol terugroepbaar.

In 2013 werden 29 minderjarigen verhoord, waarvan 6 woonachtig in de zone. Het gaat hier bijna uit-
sluitend over slachtoffers van zedenmisdrijven. In deze verhoren werden 153 mensuren in 2013 (158,5 
in 2012) geïnvesteerd.

2010 2011 2012 2013

18 15 29 29

Terugroepingen rechercheur met wachtdienst

In 2013 werd de rechercheur met wachtdienst 20 maal opgeroepen - goed voor 122 uur - om dringende 
bijstand te geven aan de interventiedienst. 

2010 2011 2012 2013

29 15 27 20
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Aard van de gevoerde onderzoeken

In 2013 werden door de lokale recherche 179 dossiers van enige omvang gevoerd. 21 % van de gevoerde 
onderzoeken betroffen inbraken in woningen. Ook zedenfeiten (12 %) vormen een belangrijk aandeel, 
gevolgd door drugs (7 %) en oplichting (7 %). 

2010 2011 2012 2013

133 118 179 179
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Sociale cel

Hoe wordt de functie slachtofferbejegening georganiseerd? 

Slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van een adequate 
opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politie-
ambtenaar beheerst de basisregels. Dit is noodzakelijk omdat hij 
vaak de eerste persoon is die in contact komt met het slachtoffer. 

In geval van ernstig tot zeer ernstig slachtofferschap (crisissitua-
ties) wordt een beroep gedaan op een gespecialiseerde medewer-
ker en/of dienst. De gespecialiseerde functie wordt in onze politie-
zone ingevuld door 6 medewerkers die een aanvullende opleiding 
genoten.

Eén slachtofferbejegenaar is permanent terugroepbaar. De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen 
van bijstand aan slachtoffers van misdrijven, het doorverwijzen van slachtoffers die psychosociale hulp 
nodig hebben naar de bevoegde diensten en het brengen van slecht nieuws.

Een overzicht van onze tussenkomsten

In 2013 werd de slachtofferbejegenaar 16 maal opgeroepen voor bijstand. Elk slachtoffer wordt syste-
matisch gehercontacteerd en dit meerdere keren. Van deze 16 oproepingen waren er 8 voor feiten die 
zich binnen onze politiezone hebben voorgedaan. De andere 8 oproepingen hebben zich buiten onze 
politiezone voorgedaan, maar de na(ast)bestaanden woonden binnen onze politiezone.

2009 2010 2011 2012 2013

Opvang familie bij zelfmoord of poging 22 6 13 4 3

Opvang familie bij natuurlijk overlijden 13 9 11 6 9

Slecht-nieuws-melding na(ast)bestaanden n.a.v. 
verkeersongeval

6 17 4 2 1

Opvang slachtoffer na inbraak met verzwarende 
omstandigheden

3 2 7 5 0

Opvang slachtoffer na diefstal met geweld 3 4 2 1 0

Opvang slachtoffer en familie n.a.v. zedenfeiten 3 0 1 1 0

Opvang na(ast)bestaanden na brand 2 1 1 2 0

Opvang slachtoffer van bedreigingen 2 1 1 1 0

Opvang familie n.a.v. een verdwijning 2 1 0 2 0

Opvang familie n.a.v. ongeval thuis of op het werk 0 1 4 2 1

Opzettelijke slagen en verwondingen 0 0 0 0 1

Intra familiaal geweld 0 0 0 0 1

Totaal 62 46 45 26 16

In 2013 werden 48:45 mensuren (74 in 2012) besteed aan slachtofferbejegening.

Commissaris Bogaert
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De sociale cel 

De politie heeft heel vaak te maken met problematische thuissituaties. Noch de wijkpolitie noch de 
interventiepolitie hebben de tijd en/of voldoende expertise om 
deze problematiek op een kwaliteitsvolle manier op te volgen of 
op te lossen. Daarom werd in juli 2010 een sociale cel opgericht. 

De krijtlijnen daarvoor werden, in uitvoering van de omzendbrief 
PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale 
politie en de omzendbrief GPI 58 betreft de politionele slacht-
offerbejegening, uitgezet in het ontwerp van de personeelsfor-
matie 2009-2012. Het moet toelaten de kwaliteit van de slacht-
offerbejegening en de opvolging van de sociaal-georiënteerde 

problematiek waarmee de politie dagelijks te maken krijgt, merkelijk te verbeteren.

De sociale cel bestaat uit inspecteur Miek de Corte. Zij behartigt alle dossiers uitgaande van de Jeugd-
rechtbank en van de dienst jeugd en gezin van het parket. Het gaat over dossiers die betrekking heb-
ben op minderjarigen (problematische opvoedingssituatie, verwaarlozing, onbuigzaamheid, schoolver-
zuim, druggebruik e.a.), geweld en mishandeling binnen het gezin, de verslavingsproblematiek (drugs 
en alcohol), de vreemdelingen (illegaal verblijf, schijnhuwelijk, e.a.) en de geesteszieken (collocaties). In 
2013 behandelde zij 126 kantschriften. 
 

2011 2012 2013

Moraliteitsonderzoeken 70 75 81

Adoptieaanvraag 6 5 2

Naturaliteitsaanvraag 1 7 1

Bezoekrecht 1 1 1

Familiale problemen 6 2 5

Slagen - familiaal 2 2 13

Onbuigzaamheid 1 2 3

Diverse 9 14 8

Totaal 96 108 126

Inspecteur De Corte stelde in 2013 32 bestuurlijke afhandelingen op. Dit zijn tussenkomsten waarbij 
het opstellen van een proces-verbaal niet vereist is. Verder stelde zij 16 aanvankelijke processen-verbaal 
op (gerechtelijk en verkeer samen) en werkte zij aan 29 navolgende onderzoeken. Ook nam zij 21 APO- 
dossiers voor haar rekening.

Binnen de organisatie is de sociale cel het aanspreekpunt voor de andere politiediensten en het Me-
disch Pedagogisch Instituut Wagenschot maar ook van andere hulporganisaties, zoals het O.C.M.W., 
C.A.W. Gent, het Justitiehuis, Drugpunt, Pisad, e.a. Zij werkt nauw samen met de interventie- en wijkpo-
litie en maakt tevens deel uit van het team van slachtofferbejegenaars.

Onze doelstelling voor 2014

In 2014 wil de sociale cel verder actief samenwerken met de wijk- en interventiepolitie, 
maar ook met de andere partners, teneinde bepaalde uit de hand lopende problemen snel 
en kordaat aan te pakken. Om dit mogelijk te maken is het nodig bijkomende capaciteit te 
voorzien voor deze dienst.
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Handhaving van de openbare orde

Hoe wordt de ordehandhaving georganiseerd? 

De handhaving van de openbare orde (openbare rust, veiligheid en gezondheid) is één van de essentiële 
taken van de lokale politie. 

Binnen het arrondissement Gent werd afgesproken dat PZ Gent de beteugelende ordediensten uitvoert 
omdat zij over de nodige getrainde manschappen en materiaal beschikt. 

De lokale ordediensten - zoals de begeleiding van stoeten, de beveiliging van wielerwedstrijden en 
sportmanifestaties en de aanwezigheid op culturele happenings en kermissen - worden uitgevoerd 
door de wijkpolitie. Geregeld wordt versterking geleverd door de interventiepolitie. Een officier van be-
stuurlijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar.

8,96%
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1,49%

32,84%

46,27%

politiek

commercieel

dreiging

sport

recreatief

Wat zijn onze activiteiten en resultaten? 

Het aantal ordediensten werd de voorbije jaren afgebouwd tot deze waarvoor de aanwezigheid van de 
politie echt noodzakelijk is. In 2013 was de politie aanwezig op 66 lokale evenementen. 

2009 2010 2011 2012 2013

De Pinte 42 34 35 26 25

Gavere 27 26 23 19 18

Nazareth 21 21 24 15 15

Sint-Martens-Latem 23 21 16 7 8

Totaal 113 102 98 67 66

In deze dienstverlening werden 1.803 mensuren geïnvesteerd, in hoofdzaak door de wijkpolitie. Voor de 
grotere evenementen werd bijstand gegeven door de interventiedienst.
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Commissaris De Vos & Commissaris Vlaeminck
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De belangrijkste ordediensten in de zone blijven de talrijke wielerwedstrijden met o.m. de ‘Cyclo-
crosswedstrijd Superprestige Gavere’ (358 mensuren), de ‘Ronde van Vlaanderen’ (45 mensuren) en de 
‘Omloop Het Nieuwsblad’ (37 mensuren).

Daarnaast zijn er heel wat evenementen waarop wij aanwezig zijn: Zeverrock (80 mensuren), Brouw-
sels op straat (28 mensuren), de herdenking van de slag bij de Edemolen, de markten, kermissen (Sint-
Martens-Latem: 112 mensuren, De Pinte: 197 mensuren), joggings e.a.

Rampenplanning

Om goed voorbereid te zijn op mogelijke rampscenario’s binnen onze politiezone werd een werkgroep 
in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft als taak calamiteitenroutes uit te tekenen en richtlijnen 
uit te schrijven. Zo willen we de medewerkers van onze politiezone sensibiliseren en voorbereiden op 
dergelijke scenario’s.

Hiertoe zit de voorzitter van deze werkgroep, commissaris Bogaert, in de veiligheidscel van de verschil-
lende gemeenten binnen onze politiezone. In deze vergaderingen worden allerlei zaken afgesproken en 
worden oefeningen georganiseerd.
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De verkeerscel

Hoe wordt de verkeerscel georganiseerd? 

De verkeerscel wordt geleid door commissaris Luc De Vos en bestaat verder uit één hoofdinspecteur, 
twee inspecteurs, twee agenten en twee bedienden.

De hoofdinspecteur en inspecteurs staan in voor de uitvoering van de 
verkeerscontroles, zij worden hierin bijgestaan door drie inspecteurs 
van de interventiedienst die op regelmatige basis meewerken aan de 
verkeersacties.

De agente staan in voor het geven van verkeerslessen in de lokale ba-
sisscholen en voor de verhoren van verkeersovertreders in opdracht 
van het politieparket. 

De bedienden zijn belast met de administratieve bewerking van de overtredingen en de aanmaak van 
ongevallenkaarten (Orbit).

De doelstellingen en resultaten van de verkeerscel zijn verwerkt in het actieplan verkeersonveiligheid*.

* Zie ook p. 33.

Commissaris De Vos
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Ondersteunende processen

De dienst personeel, logistiek & financiën

* De politiesecretaris, mevr. Vansteeland, is diensthoofd.
* De personeelszaken worden behartigd door mevr. De Dycker en mevr. Gruyaert
* De vatting van de gepresteerde uren wordt toevertrouwd aan mevr. Gruyaert.
* De financiële zaken worden afgehandeld door mevr. Bassez, boekhoudster. 
* De logistieke opdrachten zijn toevertrouwd aan mevr. Van Den Driessche en dhr. Van Beneden.
* Mevr. D’Hondt staat in voor het onderhoud van de gebouwen.

Het lokaal informatiekruispunt (L.I.K.) 

Het L.I.K. is belast met het beheer van de lokale databank met operationele informatie, het beheer van 
de documentatiegids en voorziet in een systeem om lokale dossiers beter op te volgen. De collega’s van 
het L.I.K. zijn: commissaris Morel, hoofdinspecteur Ailliet, inspecteur Deboes, mevr. Wauters en mevr. 
De Schuyter.

Versterking van de federale politie

Tweemaal per week versterken 2 inspecteurs van de federale politie onze interventieploeg.  
 

Welzijnsteam

In 2012 werd het BAB (het beleidsondersteunend team) vervangen door het Welzijnsteam. Dit omdat 
de agendapunten van het BAB waren herleid tot de organisatie van de teambuilding en er geen be-
hoefte was aan andere beleidsmateries.

Het Welzijnsteam wordt voorgezeten door de preventieadviseur, samen met Kristine Vansteeland. Om-
dat de term ‘beleid’ veel te ruim is, wordt het kader van het Welzijnsteam bepaald door de prioriteiten 

van de welzijnswet van 1996. Het team houdt zich bezig 
met de psychosociale tevredenheid van de medewerkers, de 
verfraaiing van de werkplaats, het leefmilieu,…

In 2013 werd een namiddag georganiseerd waar het wel-
zijnsteam en zijn werking werd voorgesteld. De medewer-
kers konden agendapunten indienen voor de verschillende 
items van de Welzijnswet. 

Ook werd een wedstrijd uitgeschreven voor het indienen 
van een project, dat het welzijnsteam verder kan uitwer-

ken. Een project dat het welzijn en de motivatie van de medewerkers kan vergroten. Winnaar werd 
inspecteur Buckens die voorstelde om een uitwisselingsproject uit te werken waarbij medewerkers van 
verschillende diensten eens konden meelopen met andere diensten om zo elkaars werk beter te leren 
kennen en het begrip en de onderlinge samenwerking te vergroten.
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Communicatiedienst

De communicatiedienst wordt bemand door mevr. Katie Lefever. Haar dagdagelijkse taken zijn:
* Interne communicatie

 - Voeden van de nieuwsstroom op intranet.
 - Maandelijkse uitgave van de interne nieuwsbrief. 
 - Beheer van DocLink (centraal punt op intranet waarop alle documenten verzameld worden).
 - Organisatie van personeelsvergaderingen en workshops.
 - Advies en ondersteuning van alle medewerkers in het overbrengen van informatie: nieuws-

berichten, handleidingen, acties en evenementen, mondeling overleg,...
* Externe communicatie

 - Opmaken en uitsturen van een dagelijks persbericht.
 - Te woord staan van de perscontacten (persdienst 24/24, 7/7).
 - Voeden van de nieuwsstroom op onze website en Twitter.
 - Beantwoorden en - waar nodig - doorverwijzen van de e-mails die 

toekomen op ons algemeen adres contact@pzschelde-leie.be.
 - Scannen van relevante online en offline media.
 - Ad-hoc acties rond bv. alcoholgebruik op de Superprestige Gavere 

(zie voorbeeld hiernaast: bedrukte bierviltjes werden uitgedeeld), 
nieuwe service fietslabeling (p. 42),...

 - Redactie en lay-out van publicaties: flyers (p. 29), affiches, Politie-Info (p. 86), dit jaarverslag,...
 - Bewaken van de huisstijl.

Interne communicatie: nieuw in 2013

Een kwalitatieve huisstijl
De ‘politie’ heeft een duidelijk omschreven huisstijl voor al haar documenten en correspondentie. Deze 
werd echter niet consequent toegepast en bewaakt. Samen met het L.I.K. werd ‘DocLink’ uitgewerkt, 
een luik op ons intranet. Hiervoor werd elk type document onder de loep genomen en op punt gesteld, 
inhoudelijk én vormelijk. De documenten werden gecentraliseerd op ons intranet. Dit vergemakkelijkt 
enerzijds de toegankelijkheid voor de medewerkers anderzijds het beheer ervan.

Nieuwe focus: mondelinge communicatie
De voorbije jaren werd gefocust op het uitwerken en beheren van de twee belangrijkste interne com-
municatiekanalen: nieuwsbrief en intranet. In 2013 verschoof deze focus meer naar mondelinge com-
municatie. Daar was immers nog veel ruimte voor initiatieven. Zo werd het ‘klassieke’ management-
team geschrapt en vervangen door een stand up die twee à drie keer per week plaatsheeft. Voor de 
zaken waarop dieper moest ingegaan worden, werd twee maal per maand een doelmeeting ingepland. 
Op de stand-ups en de doelmeetings is het management aanwezig. 

Het nut van mondeling communiceren werd gedeeld door het management, wat o.a. positief uitmond-
de in teamvergaderingen binnen de diensten interventie en L.I.K..

Nieuwe invulling personeelsvergaderingen: praktijkgericht en interactief
De personeelsvergaderingen richtten zich in 2012 vooral op inspraak en participatie. In 2013 kwam de 
vraag naar meer praktijkgerichte informatiemomenten. De laatste jaren werden immers heel wat nieu-
we systemen en toepassingen ingevoerd en de medewerkers kregen 
nood aan meer ondersteuning. 
Aan deze vraag werd eind 2013 tegemoet gekomen door het invoe-
ren van de zogenaamde opleidingsdagen. De opzet ervan is duidelijk 
gekaderd: de onderwerpen worden aangedragen door de medewer-
kers, de workshops moeten praktijkgericht zijn en we werken met 
kleine groepjes zodat er voldoende ruimte is voor interactiviteit. In 
2014 zullen deze opleidingsdagen verder op regelmatige tijdstippen 
georganiseerd worden.
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Externe communicatie: nieuw in 2013

Politie-Info in een nieuw kleedje
Politie-Info is een infokrantje dat jaarlijks gebust wordt bij alle inwoners van 
onze zone. Het vat de belangrijkste cijfers uit dit jaarverslag samen. De be-
langrijkste vernieuwing is dat we nu de visie willen overbrengen dat veilig-
heid een zaak is van ons allemaal. M.a.w. we vertellen niet alleen wat wij doen 
als politie, maar ook hoe onze inwoners kunnen bijdragen tot een betere vei-
ligheid. Daarnaast werd ook gesleuteld aan de vormgeving.

Ontwikkelen van een sociale mediastrategie
Hoewel we al een tweetal jaar aan het tweeten zijn, werd er in 2013 een sociale mediastrategie uit-
geschreven. Hiermee willen we sociale media op een meer fundamentele manier laten deel uit maken 
van de communicatiestrategie. In 2014 wordt het zaak om de sociale mediastrategie om te zetten in 
concrete communicatie- en organisatie-acties.

Aantal gebruikers van de huidige communicatiekanalen

Onze doelstelling voor 2014
Vanaf 2014 willen we het aspect ‘communicatie’ strategisch opnemen in de realisatie van 
de organisatiedoelstellingen en actieplannen. 

Concreet wordt er bij het uitwerken van elke doelstelling bepaald hoe we de daaruit voort-
vloeiende actiepunten intern of extern communiceren, hoe we tot gedragsverandering 
kunnen komen, hoe de informatiestromen optimaal verlopen,...

www.scheldeleie.be
Onze website wordt meerdere keren per week aangevuld met de laatste nieuwtjes, tips, contro-
leacties, wegenwerken,... Bovendien vind je er alle achtergrondinformatie terug over ons korps: 
wie er werkt, onze diensten, veelgestelde vragen, publicaties,... 

In 2013 registreerden we gemiddeld 8.172 paginaweergaven per maand. 

www.twitter.com/PZScheldeLeie
Zowat dagelijks worden tweets verstuurd: snelheidscontroles, wegenwerken, acties, opspo-
ringsberichten, preventietips,... Wie ons volgt op Twitter, wordt ook automatisch verwittigd als 
er een nieuw artikel verschijnt op onze website.

Eind december 2013 klokten we af op 1.227 volgers op Twitter (eind 2012: ca. 700). 

www.scheldeleie.be/nieuwsbrief
Wie zich inschrijft op onze nieuwsbrief, krijgt tweewekelijks een overzicht van onze belangrijk-
ste nieuwtjes, acties en campagnes. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de geplande 
snelheidscontroles en belangrijkste preventietips.

Eind december 2013 telden we 357 ontvangers van de nieuwsbrief (eind 2012: 194).

contact@pzschelde-leie.be
De mails die hier toekomen worden dagelijks (tijdens kantooruren) opgevolgd en aan de juiste 
persoon of dienst bezorgd (vragen rond een bepaalde zaak, de wegcode, bedankingen,...).

In 2013 werden 455 binnenkomende mails behandeld. 

2013Politieinfo

Inbraken: wat kunnen we samen doen?
Waarom flitsen we?
Laat je fiets niet aan zijn slot over!
Word jij onze 1000ste volger op Twitter?

Je fiets thuis geregistreerd

Jaarlijkse uitgave van PZ Schelde-Leie (De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem) - www.scheldeleie.be

NIEUW!
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Vergaderfora

Managementteam
Twee à drie keer per week komt het managementteam samen op 
een stand-up. Dit regelmatig overleg werd ingevoerd om infor-
matie op een gelijkmatige manier te delen en te verspreiden, om 
korter op de bal te kunnen spelen, om bijzaken van hoofdzaken te 
kunnen scheiden,...

Zijn er bepaalde onderwerpen die een meer doorgedreven overleg 
nodig hebben, dan worden deze gepland in een doelmeeting. Een 
doelmeeting wordt ongeveer twee keer per maand georganiseerd.

Operationeel overleg 
De officieren en hoofdinspecteurs van de wijk, interventie, verkeerscel, L.I.K. en lokale recherche komen 
elke 14 dagen samen met de officier operationele coördinatie. Op deze bijeenkomst wordt informatie 
uitgewisseld met betrekking tot bepaalde incidenten, fenomenen en evenementen en worden con-
crete afspraken gemaakt rond aanpak en opvolging.

Personeelsvergadering
Tweemaal per jaar wordt op een externe locatie een personeelsvergadering georganiseerd waarop alle 
diensten aanwezig zijn. 

Dagelijkse briefing
Tijdens de week wordt - zowel in het hoofdcommissariaat als in de wijkcommissariaten - ’s morgens 
een briefing gehouden. Daarbinnen worden de meldingen van de voorbije 24 uur overlopen en worden 
aansluitend afspraken gemaakt. 

Wijkvergadering
De wijkofficier vergadert elke eerste donderdag van de maand met de verantwoordelijken van de wijk-
commissariaten. 

Teamvergadering interventie
Minstens één keer om de twee maand zitten de leden van een interventieteam samen met hun hoofdin-
specteur en de officier interventie. In totaal zijn er vier interventieteams en dus vier zulke vergaderingen. 
Op deze vergaderingen wordt eerst en vooral nagegaan in hoeverre de interventiedienst zijn vooropge-
stelde doelstellingen haalt. Daarnaast is er ruimte voor opmerkingen en suggesties van de interventie-
leden om de werking van de dienst te verbeteren. Er werd gekozen om te vergaderen per team omdat 
het voor de interventiedienst praktisch niet haalbaar is om met de ganse dienst samen te zitten. Eerst 
en vooral is de groep te groot en bijkomend is de groep, door het continue karakter van de dienst, moei-
lijk bij elkaar te brengen.

Teamvergadering verkeerscel
De verkeerscel komt om de twee à drie maanden samen om problemen binnen de cel te bespreken. Er 
wordt ook feedback gegeven over bijgewoonde vergaderingen, nieuwe omzendbrieven en/of zaken die 
gevraagd of meegedeeld werden. 

Teamvergadering sociale cel
De slachtofferbejegenaars komen elke twee maanden samen. Daarbij worden de interventies van de 
voorbije periode besproken en wordt feedback gegeven over vergaderingen, opleidingen en richtlijnen.
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