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TopBericht

Manschappen: check! Preventiemateriaal: 
check! Volg ons hier tot 22u, startschot om 
13u! #1dagniet

13.796 bereikte personen · 27 okt. 2017 

TopBericht

Dappere bakkers, daar in #gavere! Bedankt 
om een handje toe te steken! #inbrekersgevat 
#samensterk #mooievangst

6.656 bereikte personen · 4 dec. 2017

1.168 reacties, gedeeld, likes 

TopBericht

Opgelet voor vergif als je met je hond 
wandelt in het natuurgebied achter de 
Oude Pontweg. Verwittig de politie! 

39.753 bereikte personen · 27 mrt. 2017 

TopBericht

Vandaag start het gloednieuwe wijkteam in De 
Pinte/Zevergem! Succes Vanessa & Steven! 
#zoekjewijkinspecteur op www.scheldeleie.be 

5.149 bereikte personen · 1 juni 2017

contact@pzschelde-leie.be
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TopBericht

De 'Villabende' brak o.a. in in verschil-
lende huizen in #sintmartenslatem. Fier 
dat de politiezone Schelde-Leie aan het 
onderzoek meewerkte dat de bende de 
das omdeed!

4.792 bereikte personen · 19 okt. 2017 

64 reacties, gedeeld, likes 

339 reacties, gedeeld, likes 

1.690 reacties, gedeeld, likes 
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*454.463€ ANPR op boekjaar 2016
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23%
gewond

8%
-25 jaar

14%
piekdag = zaterdag
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UITGAVEN ONTVANGSTEN

5.127.500€

personeelskosten
operationelen

4.265.500€
gemeentelijke dotaties

890.500€

personeelskosten
burgerpersoneel

1.954.800€
federale toelage

550.000€

109.100€

sociale toelage I & II

740.000€

69.500€

werkingskosten

werkingskosten

uitzonderlijke kosten

21.000€
overdrachten 

(nog geen definitieve en afgeronde cijfers)

6.848.500€ 6.930.200€

bijdrage detacheringen, gesco, NAVAP

prestaties: 18.600€

overdracht gebouwen: 15.400€
kleine schadevergoedingen: 16.800€

  administratiekosten: 243.000€
  technische kosten: 155.000€
  voertuigen: 141.000€
  kosten gebouwen: 94.500€
  huurlasten gebouwen: 22.250€
  terugbetaling kosten & vergoedingen: 84.250€

  aankoop grond: 487.620€ 
  bureaumateriaal: 7.750€ 
  informatica: 8.000€
  voertuigen: 57.200€
  machines, exploitatiemateriaal: 489.213€*

investeringen (buitengewone dienst) Gemeentelijk dotaties = de financiële inspanning 
van de gemeentes voor de lokale politie.
Federale toelage = het aandeel van de federale 
overheid in de financiering van de lokale en 
federale opdrachten.
Sociale toelage I = dekt de werkgeversbijdragen 
op de bezoldigingen van de ex-rijkswachters. 
Sociale toelage II = compensatie voor de sociale 
bijdragen op de uitkeringen, vergoedingen en 
premies voor alle politiebeambten van de zone.

Bijdrage detacheringen = compensatie voor het 
ter beschikking stellen van medewerkers aan 
andere politiediensten.
Prestaties = kredietnota’s (bv. van voorschotten, 
aankopen,...) en portkosten verkeersboetes.
Kleine schadevergoedingen = uitbetalingen 
arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij.
Overdracht gebouwen = compensatie voor de 
overname van de rijkswachtgebouwen na de 
politiehervorming.

*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

2016: 7.150.000€

2016: 74 ops 2016: 17 adm

2016: 6.680.000€

PREVENTIE

INBRAKEN

WAAR? WANNEER? HOE?

Elk jaar organiseren we een 
opleiding voor GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS. In 2017 namen 
35 geïnteresseerden deel, 
waarvan 12 uit WZC De 
Lichtervelde uit Eke.

ANPR: 1 jaar later...

Na een uitvoerige testperiode, 
gingen we begin 2017 voluit 
aan de slag met onze ANPR-
camera's. Nu, ruim een jaar 
later zien we dat de camera's 
meer dan hun nut bewijzen. 

In 2016 richtte onze politiezone 
een eigen Team Inbraken op: 
specialisten in de sporenop-
name na een inbraak. Dit team 
zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de ANPR-camera's. Ze 
kunnen niet beletten dat er 
ingebroken wordt, maar het 
speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden 
ermee bevestigd of ontkracht, 
onderzoekspistes worden verder 
bewandeld of uitgesloten, we 
krijgen een beter zicht op het 
tijdstip van de feiten, we 
kunnen makkelijker linken leg- 
gen met andere dossiers (binnen 
én buiten onze politiezone),... 

Na een o.a. een ramkraak in De 
Pinte, konden we een bende 
oprollen. Dat gebeurde i.s.m. 
collega's van de federale politie 
en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in 
het najaar konden we de 
verdachten identificeren. Deze 
onderzoeken lopen momenteel 

bij de federale gerechtelijke 
politie in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera's 
voor extra bewijzen na een 
inbraak en -pogingen in de 
Beekstraat en Kerkstraat. Ze 
maakten ook het verschil in het 
oprollen van een drugsbende 
die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april 
de 'apotheekdieven' vatten. En 
in 4 andere dossiers (inbraken 
en drugs) wordt er nog heel 
gericht gezocht naar de daders 
en hun wagens.

Het Team Inbraken droeg door 
haar doorgedreven sporenon-
derzoek bij tot het oprollen van 
de villabende. Deze maakte 
o.a. slachtoffers in Sint- 
Martens-Latem. In nog 3 
andere inbraken- en diefstal-
dossiers werden de daders 
dankzij de ANPR-camera's 
geïdentificeerd. Zij en hun 
wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een 
verwarde bejaarde dame met 
haar wagen. Dankzij de 
camera's werd ze tijdig - want 
onderkoeld! - gevonden.
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In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het 
nieuwe zonale veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt 
afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, de 
prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekom-
mernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging rond veiligheid.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het 
standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van 
de lokale politie. Dat zijn immers onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stellen over (on)veiligheids-
gevoel, buurtproblemen, preventie, de kwaliteit van het 
politieoptreden,... De resultaten worden begin 2019 
verwacht zodat we ze kunnen opnemen in ons volgende 
zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via allerlei kanalen vragen om zo 
massaal mogelijk deel te nemen. Wordt dit najaar vervolgd!

Online veiligheidsenquête eind 2018

GDW@POLICE, een succesverhaal!

1dagniet

Ons initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Eind 2017 werden we 
genomineerd voor de CPL-awards in de categorie ‘beste netwerk-
project van het jaar’. De CPL-awards worden uitgereikt door de 
Circle of Police Leadership, de vereniging van leidinggevenden 
binnen de geïntegreerde politie. 

In oktober 2018 zal ons project voorgesteld worden tijdens de 
Astrid User Days, een beurs voor hulp- en veiligheidsdiensten die 
dit jaar volledig in het teken staat van innovatie.

Via de applicatie GDW@POLICE 
kunnen gerechtsdeurwaarders  
hun informatie- en bijstands-
vragen online doorgeven aan de 
lokale politie. 

De politie op haar beurt kan het 
volledig daaropvolgende werk-
proces via de app beheren. 

Van de risicoanalyse en het 
inplannen van de bijstandsvraag 
tot de uitvoering daarvan op het 
terrein: alles verloopt digitaal via 
deze app.

2017 was het jaar van onze applicatie GDW@POLICE. Sedert 2014 werkten 
we samen met de politiezones Gent, Deinze-Zulte, Assenede-Evergem en de 
kamer van gerechtsdeurwaarders aan een oplossing om onze samenwer-
king vlotter te laten verlopen. 

Het idee ontstond om een online platform uit te werken. Na drie jaar 
analyseren, programmeren en testen, werd het systeem in 2017 uitgerold. 
Het staat nu ter beschikking van alle Oost-Vlaamse politiezones en gerechts-
deurwaarderskantoren. 

We stelden een protocol op tussen de deelnemende zones en gerechtsdeur-
waarders. Dit protocol werd intussen getekend door 12 politiezones. 28 
gerechtsdeurwaarderskantoren gebruiken de app.

HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

APP AL IN 12 POLITIEZONES INGESCHAKELD
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TopBericht

Manschappen: check! Preventiemateriaal: 
check! Volg ons hier tot 22u, startschot om 
13u! #1dagniet

13.796 bereikte personen · 27 okt. 2017 

TopBericht

Dappere bakkers, daar in #gavere! Bedankt 
om een handje toe te steken! #inbrekersgevat 
#samensterk #mooievangst

6.656 bereikte personen · 4 dec. 2017

1.168 reacties, gedeeld, likes 

TopBericht

Opgelet voor vergif als je met je hond 
wandelt in het natuurgebied achter de 
Oude Pontweg. Verwittig de politie! 

39.753 bereikte personen · 27 mrt. 2017 

TopBericht

Vandaag start het gloednieuwe wijkteam in De 
Pinte/Zevergem! Succes Vanessa & Steven! 
#zoekjewijkinspecteur op www.scheldeleie.be 

5.149 bereikte personen · 1 juni 2017
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De 'Villabende' brak o.a. in in verschil-
lende huizen in #sintmartenslatem. Fier 
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onderzoek meewerkte dat de bende de 
das omdeed!
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218
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2016: 15.429  -  2017: 16.406

/week

TOEZICHTEN PROBLEEMPLAATSEN
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*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

bestuurders gecontroleerd  
 op alcohol

3.089
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week
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507
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19%
gewond
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-25 jaar

17%
piekdag = vrijdag

23%
gewond

8%
-25 jaar

14%
piekdag = zaterdag

55%

45%

UITGAVEN ONTVANGSTEN

5.127.500€

personeelskosten
operationelen

4.265.500€
gemeentelijke dotaties

890.500€

personeelskosten
burgerpersoneel

1.954.800€
federale toelage

550.000€

109.100€

sociale toelage I & II

740.000€

69.500€

werkingskosten

werkingskosten

uitzonderlijke kosten

21.000€
overdrachten 

(nog geen definitieve en afgeronde cijfers)

6.848.500€ 6.930.200€

bijdrage detacheringen, gesco, NAVAP

prestaties: 18.600€

overdracht gebouwen: 15.400€
kleine schadevergoedingen: 16.800€

  administratiekosten: 243.000€
  technische kosten: 155.000€
  voertuigen: 141.000€
  kosten gebouwen: 94.500€
  huurlasten gebouwen: 22.250€
  terugbetaling kosten & vergoedingen: 84.250€

  aankoop grond: 487.620€ 
  bureaumateriaal: 7.750€ 
  informatica: 8.000€
  voertuigen: 57.200€
  machines, exploitatiemateriaal: 489.213€*

investeringen (buitengewone dienst) Gemeentelijk dotaties = de financiële inspanning 
van de gemeentes voor de lokale politie.
Federale toelage = het aandeel van de federale 
overheid in de financiering van de lokale en 
federale opdrachten.
Sociale toelage I = dekt de werkgeversbijdragen 
op de bezoldigingen van de ex-rijkswachters. 
Sociale toelage II = compensatie voor de sociale 
bijdragen op de uitkeringen, vergoedingen en 
premies voor alle politiebeambten van de zone.

Bijdrage detacheringen = compensatie voor het 
ter beschikking stellen van medewerkers aan 
andere politiediensten.
Prestaties = kredietnota’s (bv. van voorschotten, 
aankopen,...) en portkosten verkeersboetes.
Kleine schadevergoedingen = uitbetalingen 
arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij.
Overdracht gebouwen = compensatie voor de 
overname van de rijkswachtgebouwen na de 
politiehervorming.

*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

2016: 7.150.000€

2016: 74 ops 2016: 17 adm

2016: 6.680.000€

PREVENTIE

INBRAKEN

WAAR? WANNEER? HOE?

Elk jaar organiseren we een 
opleiding voor GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS. In 2017 namen 
35 geïnteresseerden deel, 
waarvan 12 uit WZC De 
Lichtervelde uit Eke.

ANPR: 1 jaar later...

Na een uitvoerige testperiode, 
gingen we begin 2017 voluit 
aan de slag met onze ANPR-
camera's. Nu, ruim een jaar 
later zien we dat de camera's 
meer dan hun nut bewijzen. 

In 2016 richtte onze politiezone 
een eigen Team Inbraken op: 
specialisten in de sporenop-
name na een inbraak. Dit team 
zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de ANPR-camera's. Ze 
kunnen niet beletten dat er 
ingebroken wordt, maar het 
speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden 
ermee bevestigd of ontkracht, 
onderzoekspistes worden verder 
bewandeld of uitgesloten, we 
krijgen een beter zicht op het 
tijdstip van de feiten, we 
kunnen makkelijker linken leg- 
gen met andere dossiers (binnen 
én buiten onze politiezone),... 

Na een o.a. een ramkraak in De 
Pinte, konden we een bende 
oprollen. Dat gebeurde i.s.m. 
collega's van de federale politie 
en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in 
het najaar konden we de 
verdachten identificeren. Deze 
onderzoeken lopen momenteel 

bij de federale gerechtelijke 
politie in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera's 
voor extra bewijzen na een 
inbraak en -pogingen in de 
Beekstraat en Kerkstraat. Ze 
maakten ook het verschil in het 
oprollen van een drugsbende 
die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april 
de 'apotheekdieven' vatten. En 
in 4 andere dossiers (inbraken 
en drugs) wordt er nog heel 
gericht gezocht naar de daders 
en hun wagens.

Het Team Inbraken droeg door 
haar doorgedreven sporenon-
derzoek bij tot het oprollen van 
de villabende. Deze maakte 
o.a. slachtoffers in Sint- 
Martens-Latem. In nog 3 
andere inbraken- en diefstal-
dossiers werden de daders 
dankzij de ANPR-camera's 
geïdentificeerd. Zij en hun 
wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een 
verwarde bejaarde dame met 
haar wagen. Dankzij de 
camera's werd ze tijdig - want 
onderkoeld! - gevonden.
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In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het 
nieuwe zonale veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt 
afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, de 
prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekom-
mernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging rond veiligheid.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het 
standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van 
de lokale politie. Dat zijn immers onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stellen over (on)veiligheids-
gevoel, buurtproblemen, preventie, de kwaliteit van het 
politieoptreden,... De resultaten worden begin 2019 
verwacht zodat we ze kunnen opnemen in ons volgende 
zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via allerlei kanalen vragen om zo 
massaal mogelijk deel te nemen. Wordt dit najaar vervolgd!

Online veiligheidsenquête eind 2018

GDW@POLICE, een succesverhaal!

1dagniet

Ons initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Eind 2017 werden we 
genomineerd voor de CPL-awards in de categorie ‘beste netwerk-
project van het jaar’. De CPL-awards worden uitgereikt door de 
Circle of Police Leadership, de vereniging van leidinggevenden 
binnen de geïntegreerde politie. 

In oktober 2018 zal ons project voorgesteld worden tijdens de 
Astrid User Days, een beurs voor hulp- en veiligheidsdiensten die 
dit jaar volledig in het teken staat van innovatie.

Via de applicatie GDW@POLICE 
kunnen gerechtsdeurwaarders  
hun informatie- en bijstands-
vragen online doorgeven aan de 
lokale politie. 

De politie op haar beurt kan het 
volledig daaropvolgende werk-
proces via de app beheren. 

Van de risicoanalyse en het 
inplannen van de bijstandsvraag 
tot de uitvoering daarvan op het 
terrein: alles verloopt digitaal via 
deze app.

2017 was het jaar van onze applicatie GDW@POLICE. Sedert 2014 werkten 
we samen met de politiezones Gent, Deinze-Zulte, Assenede-Evergem en de 
kamer van gerechtsdeurwaarders aan een oplossing om onze samenwer-
king vlotter te laten verlopen. 

Het idee ontstond om een online platform uit te werken. Na drie jaar 
analyseren, programmeren en testen, werd het systeem in 2017 uitgerold. 
Het staat nu ter beschikking van alle Oost-Vlaamse politiezones en gerechts-
deurwaarderskantoren. 

We stelden een protocol op tussen de deelnemende zones en gerechtsdeur-
waarders. Dit protocol werd intussen getekend door 12 politiezones. 28 
gerechtsdeurwaarderskantoren gebruiken de app.

HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

APP AL IN 12 POLITIEZONES INGESCHAKELD
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GOEDKEURING GROND 
#nieuwcommissariaat #centraal

#dienstverlening          

BENEFIET COLLEGA KATHY 
#komoptegenkanker #7300euro

#genezen!!!

NIEUWE STRUCTUUR MANAGEMENT
#DirOps #diensthoofdinterventie

#optimalisatie
      

GORDELACTIE
#wijdragenonzegordel #check

#rondetafel #verkeersveiligheid 

ZONALE VEILIGHEIDSRAAD
#actieplannen #evaluatie #jaarlijks 

#goedbezig

ROEFELDAG 
#hoevangenweboeven 

#laterwordikpolitieinspecteur 

NIEUW WIJKTEAM DE PINTE
#René #Vanessa #Steven 

#topteam

RAMPEN-TAFELOEFENING
#depinte #alleactoren #watkanbeter 

#goedvoorbereid #practicemakesperfect 

DONKERE DAGEN CAMPAGNE
#extraogen #alledagenniet 

#patrouilles #101

NIEUWE VOORZITTER IN 2018
#bedanktDenisDierick

#succesHildeClaeys

1DAGNIET
#samentegeninbraken #ama 

#preventiehelpt  

GHENT MOTOR EVENT
#tipsandtricks #beteremotorrijder

#zakboekje #gratis 
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TopBericht

Manschappen: check! Preventiemateriaal: 
check! Volg ons hier tot 22u, startschot om 
13u! #1dagniet

13.796 bereikte personen · 27 okt. 2017 

TopBericht

Dappere bakkers, daar in #gavere! Bedankt 
om een handje toe te steken! #inbrekersgevat 
#samensterk #mooievangst

6.656 bereikte personen · 4 dec. 2017

1.168 reacties, gedeeld, likes 

TopBericht

Opgelet voor vergif als je met je hond 
wandelt in het natuurgebied achter de 
Oude Pontweg. Verwittig de politie! 

39.753 bereikte personen · 27 mrt. 2017 

TopBericht

Vandaag start het gloednieuwe wijkteam in De 
Pinte/Zevergem! Succes Vanessa & Steven! 
#zoekjewijkinspecteur op www.scheldeleie.be 

5.149 bereikte personen · 1 juni 2017
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INTERVENTIES
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2016: 5.047  -  2017: 5.026

/week

PROCESSEN-VERBAAL
434

2016: 21.225 -  2017: 22.586

/week

SNELHEIDSOVERTREDINGEN
218

2016: 9.125  -  2017: 11.356

/week

NOODOPROEPEN (101)
163

2016: 8.508  -  2017: 8.470

/week

AFWEZIGHEIDSTOEZICHTEN
315

2016: 15.429  -  2017: 16.406

/week

TOEZICHTEN PROBLEEMPLAATSEN
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2016: 1.788  -  2017: 3.477
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*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

bestuurders gecontroleerd  
 op alcohol

3.089

135

128 646 1231

week

157

507

66 54 43 33

19%
gewond

14%
-25 jaar

17%
piekdag = vrijdag

23%
gewond

8%
-25 jaar

14%
piekdag = zaterdag

55%

45%

UITGAVEN ONTVANGSTEN

5.127.500€

personeelskosten
operationelen

4.265.500€
gemeentelijke dotaties

890.500€

personeelskosten
burgerpersoneel

1.954.800€
federale toelage

550.000€

109.100€

sociale toelage I & II

740.000€

69.500€

werkingskosten

werkingskosten

uitzonderlijke kosten

21.000€
overdrachten 

(nog geen definitieve en afgeronde cijfers)

6.848.500€ 6.930.200€

bijdrage detacheringen, gesco, NAVAP

prestaties: 18.600€

overdracht gebouwen: 15.400€
kleine schadevergoedingen: 16.800€

  administratiekosten: 243.000€
  technische kosten: 155.000€
  voertuigen: 141.000€
  kosten gebouwen: 94.500€
  huurlasten gebouwen: 22.250€
  terugbetaling kosten & vergoedingen: 84.250€

  aankoop grond: 487.620€ 
  bureaumateriaal: 7.750€ 
  informatica: 8.000€
  voertuigen: 57.200€
  machines, exploitatiemateriaal: 489.213€*

investeringen (buitengewone dienst) Gemeentelijk dotaties = de financiële inspanning 
van de gemeentes voor de lokale politie.
Federale toelage = het aandeel van de federale 
overheid in de financiering van de lokale en 
federale opdrachten.
Sociale toelage I = dekt de werkgeversbijdragen 
op de bezoldigingen van de ex-rijkswachters. 
Sociale toelage II = compensatie voor de sociale 
bijdragen op de uitkeringen, vergoedingen en 
premies voor alle politiebeambten van de zone.

Bijdrage detacheringen = compensatie voor het 
ter beschikking stellen van medewerkers aan 
andere politiediensten.
Prestaties = kredietnota’s (bv. van voorschotten, 
aankopen,...) en portkosten verkeersboetes.
Kleine schadevergoedingen = uitbetalingen 
arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij.
Overdracht gebouwen = compensatie voor de 
overname van de rijkswachtgebouwen na de 
politiehervorming.

*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

2016: 7.150.000€

2016: 74 ops 2016: 17 adm

2016: 6.680.000€

PREVENTIE

INBRAKEN

WAAR? WANNEER? HOE?

Elk jaar organiseren we een 
opleiding voor GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS. In 2017 namen 
35 geïnteresseerden deel, 
waarvan 12 uit WZC De 
Lichtervelde uit Eke.

ANPR: 1 jaar later...

Na een uitvoerige testperiode, 
gingen we begin 2017 voluit 
aan de slag met onze ANPR-
camera's. Nu, ruim een jaar 
later zien we dat de camera's 
meer dan hun nut bewijzen. 

In 2016 richtte onze politiezone 
een eigen Team Inbraken op: 
specialisten in de sporenop-
name na een inbraak. Dit team 
zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de ANPR-camera's. Ze 
kunnen niet beletten dat er 
ingebroken wordt, maar het 
speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden 
ermee bevestigd of ontkracht, 
onderzoekspistes worden verder 
bewandeld of uitgesloten, we 
krijgen een beter zicht op het 
tijdstip van de feiten, we 
kunnen makkelijker linken leg- 
gen met andere dossiers (binnen 
én buiten onze politiezone),... 

Na een o.a. een ramkraak in De 
Pinte, konden we een bende 
oprollen. Dat gebeurde i.s.m. 
collega's van de federale politie 
en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in 
het najaar konden we de 
verdachten identificeren. Deze 
onderzoeken lopen momenteel 

bij de federale gerechtelijke 
politie in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera's 
voor extra bewijzen na een 
inbraak en -pogingen in de 
Beekstraat en Kerkstraat. Ze 
maakten ook het verschil in het 
oprollen van een drugsbende 
die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april 
de 'apotheekdieven' vatten. En 
in 4 andere dossiers (inbraken 
en drugs) wordt er nog heel 
gericht gezocht naar de daders 
en hun wagens.

Het Team Inbraken droeg door 
haar doorgedreven sporenon-
derzoek bij tot het oprollen van 
de villabende. Deze maakte 
o.a. slachtoffers in Sint- 
Martens-Latem. In nog 3 
andere inbraken- en diefstal-
dossiers werden de daders 
dankzij de ANPR-camera's 
geïdentificeerd. Zij en hun 
wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een 
verwarde bejaarde dame met 
haar wagen. Dankzij de 
camera's werd ze tijdig - want 
onderkoeld! - gevonden.
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In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het 
nieuwe zonale veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt 
afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, de 
prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekom-
mernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging rond veiligheid.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het 
standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van 
de lokale politie. Dat zijn immers onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stellen over (on)veiligheids-
gevoel, buurtproblemen, preventie, de kwaliteit van het 
politieoptreden,... De resultaten worden begin 2019 
verwacht zodat we ze kunnen opnemen in ons volgende 
zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via allerlei kanalen vragen om zo 
massaal mogelijk deel te nemen. Wordt dit najaar vervolgd!

Online veiligheidsenquête eind 2018

GDW@POLICE, een succesverhaal!

1dagniet

Ons initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Eind 2017 werden we 
genomineerd voor de CPL-awards in de categorie ‘beste netwerk-
project van het jaar’. De CPL-awards worden uitgereikt door de 
Circle of Police Leadership, de vereniging van leidinggevenden 
binnen de geïntegreerde politie. 

In oktober 2018 zal ons project voorgesteld worden tijdens de 
Astrid User Days, een beurs voor hulp- en veiligheidsdiensten die 
dit jaar volledig in het teken staat van innovatie.

Via de applicatie GDW@POLICE 
kunnen gerechtsdeurwaarders  
hun informatie- en bijstands-
vragen online doorgeven aan de 
lokale politie. 

De politie op haar beurt kan het 
volledig daaropvolgende werk-
proces via de app beheren. 

Van de risicoanalyse en het 
inplannen van de bijstandsvraag 
tot de uitvoering daarvan op het 
terrein: alles verloopt digitaal via 
deze app.

2017 was het jaar van onze applicatie GDW@POLICE. Sedert 2014 werkten 
we samen met de politiezones Gent, Deinze-Zulte, Assenede-Evergem en de 
kamer van gerechtsdeurwaarders aan een oplossing om onze samenwer-
king vlotter te laten verlopen. 

Het idee ontstond om een online platform uit te werken. Na drie jaar 
analyseren, programmeren en testen, werd het systeem in 2017 uitgerold. 
Het staat nu ter beschikking van alle Oost-Vlaamse politiezones en gerechts-
deurwaarderskantoren. 

We stelden een protocol op tussen de deelnemende zones en gerechtsdeur-
waarders. Dit protocol werd intussen getekend door 12 politiezones. 28 
gerechtsdeurwaarderskantoren gebruiken de app.

HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

APP AL IN 12 POLITIEZONES INGESCHAKELD
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GOEDKEURING GROND 
#nieuwcommissariaat #centraal

#dienstverlening          

BENEFIET COLLEGA KATHY 
#komoptegenkanker #7300euro

#genezen!!!

NIEUWE STRUCTUUR MANAGEMENT
#DirOps #diensthoofdinterventie

#optimalisatie
      

GORDELACTIE
#wijdragenonzegordel #check

#rondetafel #verkeersveiligheid 

ZONALE VEILIGHEIDSRAAD
#actieplannen #evaluatie #jaarlijks 

#goedbezig

ROEFELDAG 
#hoevangenweboeven 

#laterwordikpolitieinspecteur 

NIEUW WIJKTEAM DE PINTE
#René #Vanessa #Steven 

#topteam

RAMPEN-TAFELOEFENING
#depinte #alleactoren #watkanbeter 

#goedvoorbereid #practicemakesperfect 

DONKERE DAGEN CAMPAGNE
#extraogen #alledagenniet 

#patrouilles #101

NIEUWE VOORZITTER IN 2018
#bedanktDenisDierick

#succesHildeClaeys

1DAGNIET
#samentegeninbraken #ama 

#preventiehelpt  

GHENT MOTOR EVENT
#tipsandtricks #beteremotorrijder

#zakboekje #gratis 
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TopBericht

Manschappen: check! Preventiemateriaal: 
check! Volg ons hier tot 22u, startschot om 
13u! #1dagniet

13.796 bereikte personen · 27 okt. 2017 

TopBericht

Dappere bakkers, daar in #gavere! Bedankt 
om een handje toe te steken! #inbrekersgevat 
#samensterk #mooievangst

6.656 bereikte personen · 4 dec. 2017

1.168 reacties, gedeeld, likes 

TopBericht

Opgelet voor vergif als je met je hond 
wandelt in het natuurgebied achter de 
Oude Pontweg. Verwittig de politie! 

39.753 bereikte personen · 27 mrt. 2017 

TopBericht

Vandaag start het gloednieuwe wijkteam in De 
Pinte/Zevergem! Succes Vanessa & Steven! 
#zoekjewijkinspecteur op www.scheldeleie.be 

5.149 bereikte personen · 1 juni 2017

contact@pzschelde-leie.be
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De 'Villabende' brak o.a. in in verschil-
lende huizen in #sintmartenslatem. Fier 
dat de politiezone Schelde-Leie aan het 
onderzoek meewerkte dat de bende de 
das omdeed!

4.792 bereikte personen · 19 okt. 2017 

64 reacties, gedeeld, likes 

339 reacties, gedeeld, likes 

1.690 reacties, gedeeld, likes 
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6.848.500€ 6.930.200€

bijdrage detacheringen, gesco, NAVAP

prestaties: 18.600€

overdracht gebouwen: 15.400€
kleine schadevergoedingen: 16.800€

  administratiekosten: 243.000€
  technische kosten: 155.000€
  voertuigen: 141.000€
  kosten gebouwen: 94.500€
  huurlasten gebouwen: 22.250€
  terugbetaling kosten & vergoedingen: 84.250€

  aankoop grond: 487.620€ 
  bureaumateriaal: 7.750€ 
  informatica: 8.000€
  voertuigen: 57.200€
  machines, exploitatiemateriaal: 489.213€*

investeringen (buitengewone dienst) Gemeentelijk dotaties = de financiële inspanning 
van de gemeentes voor de lokale politie.
Federale toelage = het aandeel van de federale 
overheid in de financiering van de lokale en 
federale opdrachten.
Sociale toelage I = dekt de werkgeversbijdragen 
op de bezoldigingen van de ex-rijkswachters. 
Sociale toelage II = compensatie voor de sociale 
bijdragen op de uitkeringen, vergoedingen en 
premies voor alle politiebeambten van de zone.

Bijdrage detacheringen = compensatie voor het 
ter beschikking stellen van medewerkers aan 
andere politiediensten.
Prestaties = kredietnota’s (bv. van voorschotten, 
aankopen,...) en portkosten verkeersboetes.
Kleine schadevergoedingen = uitbetalingen 
arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij.
Overdracht gebouwen = compensatie voor de 
overname van de rijkswachtgebouwen na de 
politiehervorming.

*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

2016: 7.150.000€

2016: 74 ops 2016: 17 adm

2016: 6.680.000€

PREVENTIE

INBRAKEN

WAAR? WANNEER? HOE?

Elk jaar organiseren we een 
opleiding voor GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS. In 2017 namen 
35 geïnteresseerden deel, 
waarvan 12 uit WZC De 
Lichtervelde uit Eke.

ANPR: 1 jaar later...

Na een uitvoerige testperiode, 
gingen we begin 2017 voluit 
aan de slag met onze ANPR-
camera's. Nu, ruim een jaar 
later zien we dat de camera's 
meer dan hun nut bewijzen. 

In 2016 richtte onze politiezone 
een eigen Team Inbraken op: 
specialisten in de sporenop-
name na een inbraak. Dit team 
zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de ANPR-camera's. Ze 
kunnen niet beletten dat er 
ingebroken wordt, maar het 
speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden 
ermee bevestigd of ontkracht, 
onderzoekspistes worden verder 
bewandeld of uitgesloten, we 
krijgen een beter zicht op het 
tijdstip van de feiten, we 
kunnen makkelijker linken leg- 
gen met andere dossiers (binnen 
én buiten onze politiezone),... 

Na een o.a. een ramkraak in De 
Pinte, konden we een bende 
oprollen. Dat gebeurde i.s.m. 
collega's van de federale politie 
en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in 
het najaar konden we de 
verdachten identificeren. Deze 
onderzoeken lopen momenteel 

bij de federale gerechtelijke 
politie in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera's 
voor extra bewijzen na een 
inbraak en -pogingen in de 
Beekstraat en Kerkstraat. Ze 
maakten ook het verschil in het 
oprollen van een drugsbende 
die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april 
de 'apotheekdieven' vatten. En 
in 4 andere dossiers (inbraken 
en drugs) wordt er nog heel 
gericht gezocht naar de daders 
en hun wagens.

Het Team Inbraken droeg door 
haar doorgedreven sporenon-
derzoek bij tot het oprollen van 
de villabende. Deze maakte 
o.a. slachtoffers in Sint- 
Martens-Latem. In nog 3 
andere inbraken- en diefstal-
dossiers werden de daders 
dankzij de ANPR-camera's 
geïdentificeerd. Zij en hun 
wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een 
verwarde bejaarde dame met 
haar wagen. Dankzij de 
camera's werd ze tijdig - want 
onderkoeld! - gevonden.
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In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het 
nieuwe zonale veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt 
afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, de 
prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekom-
mernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging rond veiligheid.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het 
standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van 
de lokale politie. Dat zijn immers onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stellen over (on)veiligheids-
gevoel, buurtproblemen, preventie, de kwaliteit van het 
politieoptreden,... De resultaten worden begin 2019 
verwacht zodat we ze kunnen opnemen in ons volgende 
zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via allerlei kanalen vragen om zo 
massaal mogelijk deel te nemen. Wordt dit najaar vervolgd!

Online veiligheidsenquête eind 2018

GDW@POLICE, een succesverhaal!

1dagniet

Ons initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Eind 2017 werden we 
genomineerd voor de CPL-awards in de categorie ‘beste netwerk-
project van het jaar’. De CPL-awards worden uitgereikt door de 
Circle of Police Leadership, de vereniging van leidinggevenden 
binnen de geïntegreerde politie. 

In oktober 2018 zal ons project voorgesteld worden tijdens de 
Astrid User Days, een beurs voor hulp- en veiligheidsdiensten die 
dit jaar volledig in het teken staat van innovatie.

Via de applicatie GDW@POLICE 
kunnen gerechtsdeurwaarders  
hun informatie- en bijstands-
vragen online doorgeven aan de 
lokale politie. 

De politie op haar beurt kan het 
volledig daaropvolgende werk-
proces via de app beheren. 

Van de risicoanalyse en het 
inplannen van de bijstandsvraag 
tot de uitvoering daarvan op het 
terrein: alles verloopt digitaal via 
deze app.

2017 was het jaar van onze applicatie GDW@POLICE. Sedert 2014 werkten 
we samen met de politiezones Gent, Deinze-Zulte, Assenede-Evergem en de 
kamer van gerechtsdeurwaarders aan een oplossing om onze samenwer-
king vlotter te laten verlopen. 

Het idee ontstond om een online platform uit te werken. Na drie jaar 
analyseren, programmeren en testen, werd het systeem in 2017 uitgerold. 
Het staat nu ter beschikking van alle Oost-Vlaamse politiezones en gerechts-
deurwaarderskantoren. 

We stelden een protocol op tussen de deelnemende zones en gerechtsdeur-
waarders. Dit protocol werd intussen getekend door 12 politiezones. 28 
gerechtsdeurwaarderskantoren gebruiken de app.

HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

APP AL IN 12 POLITIEZONES INGESCHAKELD
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GOEDKEURING GROND 
#nieuwcommissariaat #centraal

#dienstverlening          

BENEFIET COLLEGA KATHY 
#komoptegenkanker #7300euro

#genezen!!!

NIEUWE STRUCTUUR MANAGEMENT
#DirOps #diensthoofdinterventie

#optimalisatie
      

GORDELACTIE
#wijdragenonzegordel #check

#rondetafel #verkeersveiligheid 

ZONALE VEILIGHEIDSRAAD
#actieplannen #evaluatie #jaarlijks 

#goedbezig

ROEFELDAG 
#hoevangenweboeven 

#laterwordikpolitieinspecteur 

NIEUW WIJKTEAM DE PINTE
#René #Vanessa #Steven 

#topteam

RAMPEN-TAFELOEFENING
#depinte #alleactoren #watkanbeter 

#goedvoorbereid #practicemakesperfect 

DONKERE DAGEN CAMPAGNE
#extraogen #alledagenniet 

#patrouilles #101

NIEUWE VOORZITTER IN 2018
#bedanktDenisDierick

#succesHildeClaeys

1DAGNIET
#samentegeninbraken #ama 

#preventiehelpt  

GHENT MOTOR EVENT
#tipsandtricks #beteremotorrijder

#zakboekje #gratis 
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TopBericht

Manschappen: check! Preventiemateriaal: 
check! Volg ons hier tot 22u, startschot om 
13u! #1dagniet

13.796 bereikte personen · 27 okt. 2017 

TopBericht

Dappere bakkers, daar in #gavere! Bedankt 
om een handje toe te steken! #inbrekersgevat 
#samensterk #mooievangst

6.656 bereikte personen · 4 dec. 2017

1.168 reacties, gedeeld, likes 

TopBericht

Opgelet voor vergif als je met je hond 
wandelt in het natuurgebied achter de 
Oude Pontweg. Verwittig de politie! 

39.753 bereikte personen · 27 mrt. 2017 

TopBericht

Vandaag start het gloednieuwe wijkteam in De 
Pinte/Zevergem! Succes Vanessa & Steven! 
#zoekjewijkinspecteur op www.scheldeleie.be 

5.149 bereikte personen · 1 juni 2017
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*454.463€ ANPR op boekjaar 2016
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UITGAVEN ONTVANGSTEN

5.127.500€

personeelskosten
operationelen

4.265.500€
gemeentelijke dotaties

890.500€

personeelskosten
burgerpersoneel

1.954.800€
federale toelage

550.000€

109.100€

sociale toelage I & II

740.000€

69.500€

werkingskosten

werkingskosten

uitzonderlijke kosten

21.000€
overdrachten 

(nog geen definitieve en afgeronde cijfers)

6.848.500€ 6.930.200€

bijdrage detacheringen, gesco, NAVAP

prestaties: 18.600€

overdracht gebouwen: 15.400€
kleine schadevergoedingen: 16.800€

  administratiekosten: 243.000€
  technische kosten: 155.000€
  voertuigen: 141.000€
  kosten gebouwen: 94.500€
  huurlasten gebouwen: 22.250€
  terugbetaling kosten & vergoedingen: 84.250€

  aankoop grond: 487.620€ 
  bureaumateriaal: 7.750€ 
  informatica: 8.000€
  voertuigen: 57.200€
  machines, exploitatiemateriaal: 489.213€*

investeringen (buitengewone dienst) Gemeentelijk dotaties = de financiële inspanning 
van de gemeentes voor de lokale politie.
Federale toelage = het aandeel van de federale 
overheid in de financiering van de lokale en 
federale opdrachten.
Sociale toelage I = dekt de werkgeversbijdragen 
op de bezoldigingen van de ex-rijkswachters. 
Sociale toelage II = compensatie voor de sociale 
bijdragen op de uitkeringen, vergoedingen en 
premies voor alle politiebeambten van de zone.

Bijdrage detacheringen = compensatie voor het 
ter beschikking stellen van medewerkers aan 
andere politiediensten.
Prestaties = kredietnota’s (bv. van voorschotten, 
aankopen,...) en portkosten verkeersboetes.
Kleine schadevergoedingen = uitbetalingen 
arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij.
Overdracht gebouwen = compensatie voor de 
overname van de rijkswachtgebouwen na de 
politiehervorming.

*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

2016: 7.150.000€

2016: 74 ops 2016: 17 adm

2016: 6.680.000€

PREVENTIE

INBRAKEN

WAAR? WANNEER? HOE?

Elk jaar organiseren we een 
opleiding voor GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS. In 2017 namen 
35 geïnteresseerden deel, 
waarvan 12 uit WZC De 
Lichtervelde uit Eke.

ANPR: 1 jaar later...

Na een uitvoerige testperiode, 
gingen we begin 2017 voluit 
aan de slag met onze ANPR-
camera's. Nu, ruim een jaar 
later zien we dat de camera's 
meer dan hun nut bewijzen. 

In 2016 richtte onze politiezone 
een eigen Team Inbraken op: 
specialisten in de sporenop-
name na een inbraak. Dit team 
zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de ANPR-camera's. Ze 
kunnen niet beletten dat er 
ingebroken wordt, maar het 
speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden 
ermee bevestigd of ontkracht, 
onderzoekspistes worden verder 
bewandeld of uitgesloten, we 
krijgen een beter zicht op het 
tijdstip van de feiten, we 
kunnen makkelijker linken leg- 
gen met andere dossiers (binnen 
én buiten onze politiezone),... 

Na een o.a. een ramkraak in De 
Pinte, konden we een bende 
oprollen. Dat gebeurde i.s.m. 
collega's van de federale politie 
en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in 
het najaar konden we de 
verdachten identificeren. Deze 
onderzoeken lopen momenteel 

bij de federale gerechtelijke 
politie in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera's 
voor extra bewijzen na een 
inbraak en -pogingen in de 
Beekstraat en Kerkstraat. Ze 
maakten ook het verschil in het 
oprollen van een drugsbende 
die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april 
de 'apotheekdieven' vatten. En 
in 4 andere dossiers (inbraken 
en drugs) wordt er nog heel 
gericht gezocht naar de daders 
en hun wagens.

Het Team Inbraken droeg door 
haar doorgedreven sporenon-
derzoek bij tot het oprollen van 
de villabende. Deze maakte 
o.a. slachtoffers in Sint- 
Martens-Latem. In nog 3 
andere inbraken- en diefstal-
dossiers werden de daders 
dankzij de ANPR-camera's 
geïdentificeerd. Zij en hun 
wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een 
verwarde bejaarde dame met 
haar wagen. Dankzij de 
camera's werd ze tijdig - want 
onderkoeld! - gevonden.
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In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het 
nieuwe zonale veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt 
afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, de 
prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekom-
mernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging rond veiligheid.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het 
standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van 
de lokale politie. Dat zijn immers onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stellen over (on)veiligheids-
gevoel, buurtproblemen, preventie, de kwaliteit van het 
politieoptreden,... De resultaten worden begin 2019 
verwacht zodat we ze kunnen opnemen in ons volgende 
zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via allerlei kanalen vragen om zo 
massaal mogelijk deel te nemen. Wordt dit najaar vervolgd!

Online veiligheidsenquête eind 2018

GDW@POLICE, een succesverhaal!

1dagniet

Ons initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Eind 2017 werden we 
genomineerd voor de CPL-awards in de categorie ‘beste netwerk-
project van het jaar’. De CPL-awards worden uitgereikt door de 
Circle of Police Leadership, de vereniging van leidinggevenden 
binnen de geïntegreerde politie. 

In oktober 2018 zal ons project voorgesteld worden tijdens de 
Astrid User Days, een beurs voor hulp- en veiligheidsdiensten die 
dit jaar volledig in het teken staat van innovatie.

Via de applicatie GDW@POLICE 
kunnen gerechtsdeurwaarders  
hun informatie- en bijstands-
vragen online doorgeven aan de 
lokale politie. 

De politie op haar beurt kan het 
volledig daaropvolgende werk-
proces via de app beheren. 

Van de risicoanalyse en het 
inplannen van de bijstandsvraag 
tot de uitvoering daarvan op het 
terrein: alles verloopt digitaal via 
deze app.

2017 was het jaar van onze applicatie GDW@POLICE. Sedert 2014 werkten 
we samen met de politiezones Gent, Deinze-Zulte, Assenede-Evergem en de 
kamer van gerechtsdeurwaarders aan een oplossing om onze samenwer-
king vlotter te laten verlopen. 

Het idee ontstond om een online platform uit te werken. Na drie jaar 
analyseren, programmeren en testen, werd het systeem in 2017 uitgerold. 
Het staat nu ter beschikking van alle Oost-Vlaamse politiezones en gerechts-
deurwaarderskantoren. 

We stelden een protocol op tussen de deelnemende zones en gerechtsdeur-
waarders. Dit protocol werd intussen getekend door 12 politiezones. 28 
gerechtsdeurwaarderskantoren gebruiken de app.

HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

APP AL IN 12 POLITIEZONES INGESCHAKELD
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#nieuwcommissariaat #centraal

#dienstverlening          

BENEFIET COLLEGA KATHY 
#komoptegenkanker #7300euro

#genezen!!!

NIEUWE STRUCTUUR MANAGEMENT
#DirOps #diensthoofdinterventie

#optimalisatie
      

GORDELACTIE
#wijdragenonzegordel #check

#rondetafel #verkeersveiligheid 

ZONALE VEILIGHEIDSRAAD
#actieplannen #evaluatie #jaarlijks 

#goedbezig

ROEFELDAG 
#hoevangenweboeven 

#laterwordikpolitieinspecteur 

NIEUW WIJKTEAM DE PINTE
#René #Vanessa #Steven 

#topteam

RAMPEN-TAFELOEFENING
#depinte #alleactoren #watkanbeter 

#goedvoorbereid #practicemakesperfect 

DONKERE DAGEN CAMPAGNE
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#patrouilles #101

NIEUWE VOORZITTER IN 2018
#bedanktDenisDierick

#succesHildeClaeys

1DAGNIET
#samentegeninbraken #ama 

#preventiehelpt  

GHENT MOTOR EVENT
#tipsandtricks #beteremotorrijder

#zakboekje #gratis 
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Manschappen: check! Preventiemateriaal: 
check! Volg ons hier tot 22u, startschot om 
13u! #1dagniet

13.796 bereikte personen · 27 okt. 2017 

TopBericht

Dappere bakkers, daar in #gavere! Bedankt 
om een handje toe te steken! #inbrekersgevat 
#samensterk #mooievangst

6.656 bereikte personen · 4 dec. 2017

1.168 reacties, gedeeld, likes 
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wandelt in het natuurgebied achter de 
Oude Pontweg. Verwittig de politie! 

39.753 bereikte personen · 27 mrt. 2017 
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Vandaag start het gloednieuwe wijkteam in De 
Pinte/Zevergem! Succes Vanessa & Steven! 
#zoekjewijkinspecteur op www.scheldeleie.be 

5.149 bereikte personen · 1 juni 2017
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*454.463€ ANPR op boekjaar 2016
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UITGAVEN ONTVANGSTEN

5.127.500€

personeelskosten
operationelen

4.265.500€
gemeentelijke dotaties

890.500€

personeelskosten
burgerpersoneel

1.954.800€
federale toelage

550.000€

109.100€

sociale toelage I & II

740.000€

69.500€

werkingskosten

werkingskosten

uitzonderlijke kosten

21.000€
overdrachten 

(nog geen definitieve en afgeronde cijfers)

6.848.500€ 6.930.200€

bijdrage detacheringen, gesco, NAVAP

prestaties: 18.600€

overdracht gebouwen: 15.400€
kleine schadevergoedingen: 16.800€

  administratiekosten: 243.000€
  technische kosten: 155.000€
  voertuigen: 141.000€
  kosten gebouwen: 94.500€
  huurlasten gebouwen: 22.250€
  terugbetaling kosten & vergoedingen: 84.250€

  aankoop grond: 487.620€ 
  bureaumateriaal: 7.750€ 
  informatica: 8.000€
  voertuigen: 57.200€
  machines, exploitatiemateriaal: 489.213€*

investeringen (buitengewone dienst) Gemeentelijk dotaties = de financiële inspanning 
van de gemeentes voor de lokale politie.
Federale toelage = het aandeel van de federale 
overheid in de financiering van de lokale en 
federale opdrachten.
Sociale toelage I = dekt de werkgeversbijdragen 
op de bezoldigingen van de ex-rijkswachters. 
Sociale toelage II = compensatie voor de sociale 
bijdragen op de uitkeringen, vergoedingen en 
premies voor alle politiebeambten van de zone.

Bijdrage detacheringen = compensatie voor het 
ter beschikking stellen van medewerkers aan 
andere politiediensten.
Prestaties = kredietnota’s (bv. van voorschotten, 
aankopen,...) en portkosten verkeersboetes.
Kleine schadevergoedingen = uitbetalingen 
arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij.
Overdracht gebouwen = compensatie voor de 
overname van de rijkswachtgebouwen na de 
politiehervorming.

*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

2016: 7.150.000€

2016: 74 ops 2016: 17 adm

2016: 6.680.000€

PREVENTIE

INBRAKEN

WAAR? WANNEER? HOE?

Elk jaar organiseren we een 
opleiding voor GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS. In 2017 namen 
35 geïnteresseerden deel, 
waarvan 12 uit WZC De 
Lichtervelde uit Eke.

ANPR: 1 jaar later...

Na een uitvoerige testperiode, 
gingen we begin 2017 voluit 
aan de slag met onze ANPR-
camera's. Nu, ruim een jaar 
later zien we dat de camera's 
meer dan hun nut bewijzen. 

In 2016 richtte onze politiezone 
een eigen Team Inbraken op: 
specialisten in de sporenop-
name na een inbraak. Dit team 
zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de ANPR-camera's. Ze 
kunnen niet beletten dat er 
ingebroken wordt, maar het 
speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden 
ermee bevestigd of ontkracht, 
onderzoekspistes worden verder 
bewandeld of uitgesloten, we 
krijgen een beter zicht op het 
tijdstip van de feiten, we 
kunnen makkelijker linken leg- 
gen met andere dossiers (binnen 
én buiten onze politiezone),... 

Na een o.a. een ramkraak in De 
Pinte, konden we een bende 
oprollen. Dat gebeurde i.s.m. 
collega's van de federale politie 
en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in 
het najaar konden we de 
verdachten identificeren. Deze 
onderzoeken lopen momenteel 

bij de federale gerechtelijke 
politie in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera's 
voor extra bewijzen na een 
inbraak en -pogingen in de 
Beekstraat en Kerkstraat. Ze 
maakten ook het verschil in het 
oprollen van een drugsbende 
die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april 
de 'apotheekdieven' vatten. En 
in 4 andere dossiers (inbraken 
en drugs) wordt er nog heel 
gericht gezocht naar de daders 
en hun wagens.

Het Team Inbraken droeg door 
haar doorgedreven sporenon-
derzoek bij tot het oprollen van 
de villabende. Deze maakte 
o.a. slachtoffers in Sint- 
Martens-Latem. In nog 3 
andere inbraken- en diefstal-
dossiers werden de daders 
dankzij de ANPR-camera's 
geïdentificeerd. Zij en hun 
wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een 
verwarde bejaarde dame met 
haar wagen. Dankzij de 
camera's werd ze tijdig - want 
onderkoeld! - gevonden.
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In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het 
nieuwe zonale veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt 
afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, de 
prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekom-
mernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging rond veiligheid.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het 
standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van 
de lokale politie. Dat zijn immers onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stellen over (on)veiligheids-
gevoel, buurtproblemen, preventie, de kwaliteit van het 
politieoptreden,... De resultaten worden begin 2019 
verwacht zodat we ze kunnen opnemen in ons volgende 
zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via allerlei kanalen vragen om zo 
massaal mogelijk deel te nemen. Wordt dit najaar vervolgd!

Online veiligheidsenquête eind 2018

GDW@POLICE, een succesverhaal!

1dagniet

Ons initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Eind 2017 werden we 
genomineerd voor de CPL-awards in de categorie ‘beste netwerk-
project van het jaar’. De CPL-awards worden uitgereikt door de 
Circle of Police Leadership, de vereniging van leidinggevenden 
binnen de geïntegreerde politie. 

In oktober 2018 zal ons project voorgesteld worden tijdens de 
Astrid User Days, een beurs voor hulp- en veiligheidsdiensten die 
dit jaar volledig in het teken staat van innovatie.

Via de applicatie GDW@POLICE 
kunnen gerechtsdeurwaarders  
hun informatie- en bijstands-
vragen online doorgeven aan de 
lokale politie. 

De politie op haar beurt kan het 
volledig daaropvolgende werk-
proces via de app beheren. 

Van de risicoanalyse en het 
inplannen van de bijstandsvraag 
tot de uitvoering daarvan op het 
terrein: alles verloopt digitaal via 
deze app.

2017 was het jaar van onze applicatie GDW@POLICE. Sedert 2014 werkten 
we samen met de politiezones Gent, Deinze-Zulte, Assenede-Evergem en de 
kamer van gerechtsdeurwaarders aan een oplossing om onze samenwer-
king vlotter te laten verlopen. 

Het idee ontstond om een online platform uit te werken. Na drie jaar 
analyseren, programmeren en testen, werd het systeem in 2017 uitgerold. 
Het staat nu ter beschikking van alle Oost-Vlaamse politiezones en gerechts-
deurwaarderskantoren. 

We stelden een protocol op tussen de deelnemende zones en gerechtsdeur-
waarders. Dit protocol werd intussen getekend door 12 politiezones. 28 
gerechtsdeurwaarderskantoren gebruiken de app.
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TopBericht

Manschappen: check! Preventiemateriaal: 
check! Volg ons hier tot 22u, startschot om 
13u! #1dagniet

13.796 bereikte personen · 27 okt. 2017 

TopBericht

Dappere bakkers, daar in #gavere! Bedankt 
om een handje toe te steken! #inbrekersgevat 
#samensterk #mooievangst

6.656 bereikte personen · 4 dec. 2017

1.168 reacties, gedeeld, likes 

TopBericht

Opgelet voor vergif als je met je hond 
wandelt in het natuurgebied achter de 
Oude Pontweg. Verwittig de politie! 

39.753 bereikte personen · 27 mrt. 2017 

TopBericht

Vandaag start het gloednieuwe wijkteam in De 
Pinte/Zevergem! Succes Vanessa & Steven! 
#zoekjewijkinspecteur op www.scheldeleie.be 

5.149 bereikte personen · 1 juni 2017

contact@pzschelde-leie.be
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De 'Villabende' brak o.a. in in verschil-
lende huizen in #sintmartenslatem. Fier 
dat de politiezone Schelde-Leie aan het 
onderzoek meewerkte dat de bende de 
das omdeed!

4.792 bereikte personen · 19 okt. 2017 

64 reacties, gedeeld, likes 

339 reacties, gedeeld, likes 

1.690 reacties, gedeeld, likes 
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218
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*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

bestuurders gecontroleerd  
 op alcohol
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week
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gewond
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17%
piekdag = vrijdag

23%
gewond

8%
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14%
piekdag = zaterdag

55%

45%

UITGAVEN ONTVANGSTEN

5.127.500€

personeelskosten
operationelen

4.265.500€
gemeentelijke dotaties

890.500€

personeelskosten
burgerpersoneel

1.954.800€
federale toelage

550.000€

109.100€

sociale toelage I & II

740.000€

69.500€

werkingskosten

werkingskosten

uitzonderlijke kosten

21.000€
overdrachten 

(nog geen definitieve en afgeronde cijfers)

6.848.500€ 6.930.200€

bijdrage detacheringen, gesco, NAVAP

prestaties: 18.600€

overdracht gebouwen: 15.400€
kleine schadevergoedingen: 16.800€

  administratiekosten: 243.000€
  technische kosten: 155.000€
  voertuigen: 141.000€
  kosten gebouwen: 94.500€
  huurlasten gebouwen: 22.250€
  terugbetaling kosten & vergoedingen: 84.250€

  aankoop grond: 487.620€ 
  bureaumateriaal: 7.750€ 
  informatica: 8.000€
  voertuigen: 57.200€
  machines, exploitatiemateriaal: 489.213€*

investeringen (buitengewone dienst) Gemeentelijk dotaties = de financiële inspanning 
van de gemeentes voor de lokale politie.
Federale toelage = het aandeel van de federale 
overheid in de financiering van de lokale en 
federale opdrachten.
Sociale toelage I = dekt de werkgeversbijdragen 
op de bezoldigingen van de ex-rijkswachters. 
Sociale toelage II = compensatie voor de sociale 
bijdragen op de uitkeringen, vergoedingen en 
premies voor alle politiebeambten van de zone.

Bijdrage detacheringen = compensatie voor het 
ter beschikking stellen van medewerkers aan 
andere politiediensten.
Prestaties = kredietnota’s (bv. van voorschotten, 
aankopen,...) en portkosten verkeersboetes.
Kleine schadevergoedingen = uitbetalingen 
arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij.
Overdracht gebouwen = compensatie voor de 
overname van de rijkswachtgebouwen na de 
politiehervorming.

*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

2016: 7.150.000€

2016: 74 ops 2016: 17 adm

2016: 6.680.000€

PREVENTIE

INBRAKEN

WAAR? WANNEER? HOE?

Elk jaar organiseren we een 
opleiding voor GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS. In 2017 namen 
35 geïnteresseerden deel, 
waarvan 12 uit WZC De 
Lichtervelde uit Eke.

ANPR: 1 jaar later...

Na een uitvoerige testperiode, 
gingen we begin 2017 voluit 
aan de slag met onze ANPR-
camera's. Nu, ruim een jaar 
later zien we dat de camera's 
meer dan hun nut bewijzen. 

In 2016 richtte onze politiezone 
een eigen Team Inbraken op: 
specialisten in de sporenop-
name na een inbraak. Dit team 
zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de ANPR-camera's. Ze 
kunnen niet beletten dat er 
ingebroken wordt, maar het 
speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden 
ermee bevestigd of ontkracht, 
onderzoekspistes worden verder 
bewandeld of uitgesloten, we 
krijgen een beter zicht op het 
tijdstip van de feiten, we 
kunnen makkelijker linken leg- 
gen met andere dossiers (binnen 
én buiten onze politiezone),... 

Na een o.a. een ramkraak in De 
Pinte, konden we een bende 
oprollen. Dat gebeurde i.s.m. 
collega's van de federale politie 
en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in 
het najaar konden we de 
verdachten identificeren. Deze 
onderzoeken lopen momenteel 

bij de federale gerechtelijke 
politie in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera's 
voor extra bewijzen na een 
inbraak en -pogingen in de 
Beekstraat en Kerkstraat. Ze 
maakten ook het verschil in het 
oprollen van een drugsbende 
die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april 
de 'apotheekdieven' vatten. En 
in 4 andere dossiers (inbraken 
en drugs) wordt er nog heel 
gericht gezocht naar de daders 
en hun wagens.

Het Team Inbraken droeg door 
haar doorgedreven sporenon-
derzoek bij tot het oprollen van 
de villabende. Deze maakte 
o.a. slachtoffers in Sint- 
Martens-Latem. In nog 3 
andere inbraken- en diefstal-
dossiers werden de daders 
dankzij de ANPR-camera's 
geïdentificeerd. Zij en hun 
wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een 
verwarde bejaarde dame met 
haar wagen. Dankzij de 
camera's werd ze tijdig - want 
onderkoeld! - gevonden.

voorrang alcohol achteruit
rijden

staat van 
de weg

kop-staart

weekend

164

NIEUW HOOFDCOMMISSARIAAT
verloop tot nu

goedkeuring 
aankoop grond

politieraad

tekenen koopakte
& gunning 

financieel begeleider 
(Rasschaert)

1ste 
financiële & 

juridische 
analyse

feb

2017 2018

juni okt

gunning
technisch 
begeleider

(Sweco)

feb

interne 
bevraging & 

opstellen 
behoeftenplan

april

presentatie 
behoeftenplan 

politieraad

juni

In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het 
nieuwe zonale veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt 
afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, de 
prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekom-
mernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging rond veiligheid.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het 
standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van 
de lokale politie. Dat zijn immers onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stellen over (on)veiligheids-
gevoel, buurtproblemen, preventie, de kwaliteit van het 
politieoptreden,... De resultaten worden begin 2019 
verwacht zodat we ze kunnen opnemen in ons volgende 
zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via allerlei kanalen vragen om zo 
massaal mogelijk deel te nemen. Wordt dit najaar vervolgd!

Online veiligheidsenquête eind 2018

GDW@POLICE, een succesverhaal!

1dagniet

Ons initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Eind 2017 werden we 
genomineerd voor de CPL-awards in de categorie ‘beste netwerk-
project van het jaar’. De CPL-awards worden uitgereikt door de 
Circle of Police Leadership, de vereniging van leidinggevenden 
binnen de geïntegreerde politie. 

In oktober 2018 zal ons project voorgesteld worden tijdens de 
Astrid User Days, een beurs voor hulp- en veiligheidsdiensten die 
dit jaar volledig in het teken staat van innovatie.

Via de applicatie GDW@POLICE 
kunnen gerechtsdeurwaarders  
hun informatie- en bijstands-
vragen online doorgeven aan de 
lokale politie. 

De politie op haar beurt kan het 
volledig daaropvolgende werk-
proces via de app beheren. 

Van de risicoanalyse en het 
inplannen van de bijstandsvraag 
tot de uitvoering daarvan op het 
terrein: alles verloopt digitaal via 
deze app.

2017 was het jaar van onze applicatie GDW@POLICE. Sedert 2014 werkten 
we samen met de politiezones Gent, Deinze-Zulte, Assenede-Evergem en de 
kamer van gerechtsdeurwaarders aan een oplossing om onze samenwer-
king vlotter te laten verlopen. 

Het idee ontstond om een online platform uit te werken. Na drie jaar 
analyseren, programmeren en testen, werd het systeem in 2017 uitgerold. 
Het staat nu ter beschikking van alle Oost-Vlaamse politiezones en gerechts-
deurwaarderskantoren. 

We stelden een protocol op tussen de deelnemende zones en gerechtsdeur-
waarders. Dit protocol werd intussen getekend door 12 politiezones. 28 
gerechtsdeurwaarderskantoren gebruiken de app.

HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

APP AL IN 12 POLITIEZONES INGESCHAKELD
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TopBericht

Manschappen: check! Preventiemateriaal: 
check! Volg ons hier tot 22u, startschot om 
13u! #1dagniet

13.796 bereikte personen · 27 okt. 2017 

TopBericht

Dappere bakkers, daar in #gavere! Bedankt 
om een handje toe te steken! #inbrekersgevat 
#samensterk #mooievangst

6.656 bereikte personen · 4 dec. 2017

1.168 reacties, gedeeld, likes 

TopBericht

Opgelet voor vergif als je met je hond 
wandelt in het natuurgebied achter de 
Oude Pontweg. Verwittig de politie! 

39.753 bereikte personen · 27 mrt. 2017 

TopBericht

Vandaag start het gloednieuwe wijkteam in De 
Pinte/Zevergem! Succes Vanessa & Steven! 
#zoekjewijkinspecteur op www.scheldeleie.be 

5.149 bereikte personen · 1 juni 2017
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212 reacties, gedeeld, likes 

TopBericht

De 'Villabende' brak o.a. in in verschil-
lende huizen in #sintmartenslatem. Fier 
dat de politiezone Schelde-Leie aan het 
onderzoek meewerkte dat de bende de 
das omdeed!

4.792 bereikte personen · 19 okt. 2017 

64 reacties, gedeeld, likes 

339 reacties, gedeeld, likes 

1.690 reacties, gedeeld, likes 
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*454.463€ ANPR op boekjaar 2016
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UITGAVEN ONTVANGSTEN

5.127.500€

personeelskosten
operationelen

4.265.500€
gemeentelijke dotaties

890.500€

personeelskosten
burgerpersoneel

1.954.800€
federale toelage

550.000€

109.100€

sociale toelage I & II

740.000€

69.500€

werkingskosten

werkingskosten

uitzonderlijke kosten

21.000€
overdrachten 

(nog geen definitieve en afgeronde cijfers)

6.848.500€ 6.930.200€

bijdrage detacheringen, gesco, NAVAP

prestaties: 18.600€

overdracht gebouwen: 15.400€
kleine schadevergoedingen: 16.800€

  administratiekosten: 243.000€
  technische kosten: 155.000€
  voertuigen: 141.000€
  kosten gebouwen: 94.500€
  huurlasten gebouwen: 22.250€
  terugbetaling kosten & vergoedingen: 84.250€

  aankoop grond: 487.620€ 
  bureaumateriaal: 7.750€ 
  informatica: 8.000€
  voertuigen: 57.200€
  machines, exploitatiemateriaal: 489.213€*

investeringen (buitengewone dienst) Gemeentelijk dotaties = de financiële inspanning 
van de gemeentes voor de lokale politie.
Federale toelage = het aandeel van de federale 
overheid in de financiering van de lokale en 
federale opdrachten.
Sociale toelage I = dekt de werkgeversbijdragen 
op de bezoldigingen van de ex-rijkswachters. 
Sociale toelage II = compensatie voor de sociale 
bijdragen op de uitkeringen, vergoedingen en 
premies voor alle politiebeambten van de zone.

Bijdrage detacheringen = compensatie voor het 
ter beschikking stellen van medewerkers aan 
andere politiediensten.
Prestaties = kredietnota’s (bv. van voorschotten, 
aankopen,...) en portkosten verkeersboetes.
Kleine schadevergoedingen = uitbetalingen 
arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij.
Overdracht gebouwen = compensatie voor de 
overname van de rijkswachtgebouwen na de 
politiehervorming.

*454.463€ ANPR op boekjaar 2016

2016: 7.150.000€

2016: 74 ops 2016: 17 adm

2016: 6.680.000€

PREVENTIE

INBRAKEN

WAAR? WANNEER? HOE?

Elk jaar organiseren we een 
opleiding voor GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS. In 2017 namen 
35 geïnteresseerden deel, 
waarvan 12 uit WZC De 
Lichtervelde uit Eke.

ANPR: 1 jaar later...

Na een uitvoerige testperiode, 
gingen we begin 2017 voluit 
aan de slag met onze ANPR-
camera's. Nu, ruim een jaar 
later zien we dat de camera's 
meer dan hun nut bewijzen. 

In 2016 richtte onze politiezone 
een eigen Team Inbraken op: 
specialisten in de sporenop-
name na een inbraak. Dit team 
zoekt eveneens naar aanwijzin-
gen op de ANPR-camera's. Ze 
kunnen niet beletten dat er 
ingebroken wordt, maar het 
speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden 
ermee bevestigd of ontkracht, 
onderzoekspistes worden verder 
bewandeld of uitgesloten, we 
krijgen een beter zicht op het 
tijdstip van de feiten, we 
kunnen makkelijker linken leg- 
gen met andere dossiers (binnen 
én buiten onze politiezone),... 

Na een o.a. een ramkraak in De 
Pinte, konden we een bende 
oprollen. Dat gebeurde i.s.m. 
collega's van de federale politie 
en naburige politiezones. Ook 
na twee reeksen inbraken in 
het najaar konden we de 
verdachten identificeren. Deze 
onderzoeken lopen momenteel 

bij de federale gerechtelijke 
politie in Gent (FGP).

In Gavere zorgden de camera's 
voor extra bewijzen na een 
inbraak en -pogingen in de 
Beekstraat en Kerkstraat. Ze 
maakten ook het verschil in het 
oprollen van een drugsbende 
die in Vlaanderen opereerde.

In Nazareth konden we in april 
de 'apotheekdieven' vatten. En 
in 4 andere dossiers (inbraken 
en drugs) wordt er nog heel 
gericht gezocht naar de daders 
en hun wagens.

Het Team Inbraken droeg door 
haar doorgedreven sporenon-
derzoek bij tot het oprollen van 
de villabende. Deze maakte 
o.a. slachtoffers in Sint- 
Martens-Latem. In nog 3 
andere inbraken- en diefstal-
dossiers werden de daders 
dankzij de ANPR-camera's 
geïdentificeerd. Zij en hun 
wagens staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een 
verwarde bejaarde dame met 
haar wagen. Dankzij de 
camera's werd ze tijdig - want 
onderkoeld! - gevonden.
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In 2018 gaan we van start met de voorbereiding van het 
nieuwe zonale veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De inhoud wordt 
afgestemd op de nationale en lokale criminaliteitscijfers, de 
prioriteiten van het parket Oost-Vlaanderen en de bekom-
mernissen van onze inwoners. Voor dit laatste luik houden 
we dit najaar een bevolkingsbevraging rond veiligheid.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het 
standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van 
de lokale politie. Dat zijn immers onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stellen over (on)veiligheids-
gevoel, buurtproblemen, preventie, de kwaliteit van het 
politieoptreden,... De resultaten worden begin 2019 
verwacht zodat we ze kunnen opnemen in ons volgende 
zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via allerlei kanalen vragen om zo 
massaal mogelijk deel te nemen. Wordt dit najaar vervolgd!

Online veiligheidsenquête eind 2018

GDW@POLICE, een succesverhaal!

1dagniet

Ons initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Eind 2017 werden we 
genomineerd voor de CPL-awards in de categorie ‘beste netwerk-
project van het jaar’. De CPL-awards worden uitgereikt door de 
Circle of Police Leadership, de vereniging van leidinggevenden 
binnen de geïntegreerde politie. 

In oktober 2018 zal ons project voorgesteld worden tijdens de 
Astrid User Days, een beurs voor hulp- en veiligheidsdiensten die 
dit jaar volledig in het teken staat van innovatie.

Via de applicatie GDW@POLICE 
kunnen gerechtsdeurwaarders  
hun informatie- en bijstands-
vragen online doorgeven aan de 
lokale politie. 

De politie op haar beurt kan het 
volledig daaropvolgende werk-
proces via de app beheren. 

Van de risicoanalyse en het 
inplannen van de bijstandsvraag 
tot de uitvoering daarvan op het 
terrein: alles verloopt digitaal via 
deze app.

2017 was het jaar van onze applicatie GDW@POLICE. Sedert 2014 werkten 
we samen met de politiezones Gent, Deinze-Zulte, Assenede-Evergem en de 
kamer van gerechtsdeurwaarders aan een oplossing om onze samenwer-
king vlotter te laten verlopen. 

Het idee ontstond om een online platform uit te werken. Na drie jaar 
analyseren, programmeren en testen, werd het systeem in 2017 uitgerold. 
Het staat nu ter beschikking van alle Oost-Vlaamse politiezones en gerechts-
deurwaarderskantoren. 

We stelden een protocol op tussen de deelnemende zones en gerechtsdeur-
waarders. Dit protocol werd intussen getekend door 12 politiezones. 28 
gerechtsdeurwaarderskantoren gebruiken de app.

HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

APP AL IN 12 POLITIEZONES INGESCHAKELD
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