
PolitieInfo 2018

Dit deed de politie in 2017, p.3
Jouw gemeente in 2017, p. 4
ANPR-camera’s: 1 jaar later, p. 8

Ken jij je wijkinspecteur? p. 10



2 PolitieInfo 2018

Beste lezer,

Traditiegetrouw wisselen we het voorzitterschap van de poli-
tiezone Schelde-Leie onder de burgemeesters van onze zone af. 
Deze legislatuur startte in 2013 onder het voorzitterschap van 
Danny Claeys, burgemeester van Nazareth, om vervolgens gedu-
rende twee jaar de fakkel door te geven aan Agnes Lannoo-Van 
Wanseele, burgemeester van Sint-Martens-Latem. Sedert 2016 
zette de Gaverse burgemeester, Denis Dierick, 2 jaar lang zijn 
schouders onder onze politiezone. Ik wens hem én voorgaande 
voorzitters uitdrukkelijk te danken voor hun inzet en toewijding.

Sedert 1 januari is het de beurt aan De Pinte, van waaruit de 
politiezone opereert in de Florastraat. Het was sedert 1904 dat 
op deze plek reeds een ‘brigade’ bestond van 5 man te paard. Op 
Gavere na, werden dezelfde gemeenten binnen onze politiezone 
bediend. Na de oude ‘gendarmerie’ werd in 1990 een nieuwbouw 
opgericht, het huidige politiecommissariaat.

Ondertussen is onze politiezone mee geëvolueerd met de ontwik-
keling van onze dorpen en tellen we zo’n goeie 42.000 inwoners. 
In totaal staan 85 medewerkers voor u klaar. Het gebouw is bij-
gevolg helemaal uit zijn voegen gebarsten. Sedert vorig jaar is de 
aankoop van de grond in Eke aan de Weefstraat rond, waardoor 
de plannen voor het nieuwe hoofdcommissariaat concreter wor-
den en deze nieuwe stek een hele stap voorwaarts zal betekenen 
voor onze dienstverlening.

De prioriteiten binnen onze politiezone zijn inbraken en verkeer. 
Omdat we een vinger aan de pols willen houden van wat in onze 
politiezone leeft, zijn we steeds bereid om naar uw visie, tips en 
bezorgdheden te luisteren. Hierbij zullen we in de aanloop naar 
de komende legislatuur 2019-2025 in het najaar een grote bevol-
kingsbevraging houden.

Tot slot wil ik nog eens het belang van het 101-nummer in de verf 
zetten. Nog té vaak wordt geaarzeld om dit noodnummer te bel-
len. Het is niet strafbaar om het 101 nummer te bellen, ook niet 
wanneer u twijfelt. Sommige berichten worden wél gepost op 
sociale media of mail, terwijl zo kostbare tijd verloren gaat. Bent 
u slachtoffer of getuige, of wenst u een verdachte of gevaarlijke 
situatie te melden, twijfel niet. De snelste weg is in dit geval de 
kortste weg: de telefoon.

Hilde Claeys
Voorzitter politieraad Schelde-Leie

PolitieInfo is een jaarlijkse uitgave van politiezone Schelde-Leie: De Pinte, Gavere, 
Nazareth en Sint-Martens-Latem. V.U.: Hilde Claeys, voorzitter politiecollege 
PZ Schelde-Leie, Florastraat 19, 9840 De Pinte.                   © PZ Schelde-Leie, 2018

Hoe veilig 
voel JiJ Je?
online veiligheidsenquête
najaar 2018

In 2018 gaan we van start met de voor-
bereiding van het nieuwe zonale vei-
ligheidsplan. Hierin bepaalt de politie 
haar beleid voor de komende 6 jaar. De 
inhoud wordt afgestemd op de nati-
onale en lokale criminaliteitscijfers, 
de prioriteiten van het parket Oost-
Vlaanderen en de bekommernissen 
van onze inwoners. Voor dit laatste luik 
houden we dit najaar een bevolkings-
bevraging 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. Jullie zijn immers 
onze belangrijkste klanten.

De veiligheidsenquête zal vragen stel-
len over jullie (on)veiligheidsgevoel, 
buurtproblemen, preventie, de kwali-
teit van het politieoptreden,... De resul-
taten worden begin 2019 verwacht 
zodat we ze kunnen opnemen in ons 
volgende zonaal veiligheidsplan.

Aan onze inwoners zullen we via aller-
lei kanalen vragen om zo massaal mo-
gelijk deel te nemen. Dit najaar horen 
jullie dus van ons!

KeeR JiJ 
tevReDeN teRug?
Wie een bezoek bracht aan één van 
onze commissariaten, kan bij thuis-
komst op onze website laten weten 
hoe dat verliep: wachttijd, comfort, 
vriendelijkheid,… 

Het vraagt maar een minuutje van je 
tijd. Zo kunnen we onze dienstverle-
ning van dag tot dag verbeteren.
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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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De 'Villabende' brak o.a. in in verschil-
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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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2016: 202

2016: 120

2016: 78

ONGEVALLEN

GEWESTWEGEN

GEWONDEN

OORZAKEN

TIJDSTIP

25 37 45

20 20 23 24

2016: -25%

2016: -7,5%

2016: -8%

N60 83
N437 25 vluchtmisdrijf

27% (186)

79 816

diefstalpreventie-
adviezen aan huis

afwezigheids-
toezichten aangevraagd

WIJKpolitie INTERVENTIEpolitie

RECHERCHE openbare ORDE

OPLEIDINGEN & 
TRAINING

UITMUNTENDE
PRESTATIES

KLACHTEN
& TUCHT gegrond ongegrond

ziekte arbeidsongeval bloedgeven

2017 IN BEELD        de politie van Schelde-Leie

4
gemeenten

43.261
inwoners

prioriteiten
=

inbraken
verkeer

83
=

 67 operationeel
16 administratief

6.848.500€

budget

dit GEBEURDE

IN 1 WEEK

dit DEDEN we

IN 1 WEEK

Actieplan INBRAKEN Actieplan VERKEER

OPS

45d1.844d

9

7 56

2

38x
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19
48

12
4

1.835u

31-40

-30

41-50

+50

31-40

-30

41-50

+50

OUT IN 4 3IN OUT

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 

2.183 514

613

408

648
woonstvaststelling

De Pinte

Gavere

117 489

117

buurt-
bemiddeling

bijstand
deurwaarders

advies
politie-
reglement

2016: 161 2016: 768 2016: 46

3.397
opstellen pv 
(gerechtelijk, verkeersinbreuken, 
verkeersongevallen,...)

SMLatem

Nazareth

2’

35’
drukste dag

SLACHTOFFERbejegening

gespecialiseerd team dat 
extra toezicht houdt op 

inbraakgevoelige plaatsen

arrondissementele 
controleacties tegen 

inbraken, 5 keer per jaar

nationale 
actiedag tegen 

inbraken

integrale controle-
acties rond inbraak-
gevoelige plaatsen

inzet van politieteams 
op meldingen van de 

anpr-camera’s

NAZARETHGAVERE

34

14%

po
ging

po

ging

2017

poging effectief

86 163 249

2016

2014

2015

109 219 328
74 135 209
74 166 240

passanten gecontroleerd

personen of 
voertuigen geseind

4.525

51

ICA
ANPR
actie

fenomeen-
teamGoliath

64

buurtinformatie-
netwerk opgestart

verkeerslessen
op lagere scholen

schooltoezicht
foutief parkeren

flitsresultaten
op scheldeleie.be

advies
aan partners

opleidingen
op maat

16.406
controle-
bezoeken

20
nacontroles
(premies)

4.482
BIN-leden

GESPECIALISEERD ONDERZOEK

voertuigen gecontroleerd
op snelheid

geflitst

138.217

11.356

drugs

keuring
395

gsm
286

gordel
180

inschrijving
voertuig

48

rijbewijs
57

verzekering
71

onbemand

bemand

reguliere
controles
verkeers-

dienst

2017

gewond blikschade

133 538 671
2016

2014

2015

168 522 690
137 559 696
165 562 727

NAZARETH

ge

wond

DE PINTE

ge

wond

N43 58

PREVENTIE

HANDHAVING

andere
overtredingen

22
20

16
14

9
5
5

67

211
fietsen geregisteerd

fietsdiefstallen

2017

station elders

33 34 67

2016

2014

2015

35 63 98

35 29 64

32 36 68

5.023 1.066 1.107

1.5331.145

interventies

De Pinte Gavere

39’ 91%
gem. afhan-

delingstijd
aanrijtijd
< 30 min.

78%
aanrijtijd
< 15 min.

8.470
meldingen via 
101-noodcentrale

NazarethSMLatem

ONTHAAL hoofdcommissariaat

maandag

9-11u = piekgemiddelde wachttijd

gemiddelde afhandelings-
tijd aangifte of klacht

17-22u = piek

30%
schrijfwerk

21%
recreatief

11%
andere taken

27%
interventie

25%
toezicht

51%
commercieel

22%
protocolair

26%
sport

7%
onderzoek

119
1.590 bezoekers

gevoerde onderzoeken
43

aanwezig op lokale evenementen
29

slachtoffers of na(ast)bestaanden
binnen en buiten onze politiezone

communicatie

Twitter

Facebook

website

nieuwsbrief

2.800 11.700

1.800 52.300

5.000 10.000

515

volgers
bereik/
maand

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

inbraak
zeden
Ecofin
oplichting
winkeldiefstal
drugs
geweld

10 168 9
Gavere De PinteSMLatem Nazareth

1 12 1

2 9
verkeers-
ongeval

verdacht
overlijden

arbeids-
ongeval

ongeval
andere

overval

(poging) zelfdoding

13

2017 623

2016

2014

2015

439
526

550

43

arrestaties

20

gevangenisstraf

19%
zijkant

45%
achterkant

voorkant

10%
verdieping

vrijdag

17-20u

PIEK 60%

18%

openbreken 
raam/deur

glasbreuk

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 

scheldeleie.be
ook mobiel!

2016: +6,5% 2016: -0,4%

2016: 1.053 2016: 1.069

2016: 1.174
172
Andere PZ’s
2016: 180 2016: 1.571

2016: 394 2016: 410

2016: 629 2016: 607

2016: -0,4%2016: +5%

2016: +12%
2016: +4%

26

arrestaties

26

22

inbraken waar 
geen sporen
gevonden zijn

dossiers met 
aanwijzing 
naar daders

422

gevonden sporen

BOB
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2016: 43

DE PINTE
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ging
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2016: 50

SMLATEM
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ging

2016: 62 2016: 86

2016: 116

26
GAVERE

131

ge

wond

2016: 189 2016: 250

2016: 9.125

2016: +31%
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5
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VERKEERSONGEVAL

VERDACHTE SITUATIE

FOUTPARKEREN

DIEFSTAL

NACHTLAWAAI

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN

LOSLOPENDE DIEREN

INBRAAK & -POGING

VANDALISME

VLUCHTMISDRIJF

DRUGSDELICT

INTERNETFRAUDE
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671
664

255

539
602

249
249

211
186
113
73

21
12

8
4

2
2
2

2
1

SPOREN TEAM INBRAKEN

MAIL CONTACT@

SCHOOLTOEZICHT

FIETSREGISTRATIE

RECHERCHEONDERZOEK

BIJSTAND DEURWAARDER

BUURTBEMIDDELING

DIEFSTALPREVENTIEADVIES

623
1.050

211
422

119
117
117
79

OPSTART BIN 64

1OPENBARE ORDE 43

INTERVENTIES
97

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
67

2016: 1.788  -  2017: 3.477

/week

totaal 2017

77

128 230

totaal 2017

1.069
opdracht 
parket 
(meestal 
verhoor van 
overtreders)

783 schooltoezicht
2016: -2%

2016: +8%

2016: 419

JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

HINP René 
Vander Veken

INP Steven 
Deboeck

INP Vanessa 
Klütsch

NIEUW 
WIJKTEAM

DE PINTE

108
De Pinte

242

200 233

Nazareth

Gavere SMLatem

ziekte arbeidsongeval bloedgeven

0d230d 9x

18
19

14
16

3
4

4
5

182

ge

wond

2016: 172

SMLATEM

2016: 172 2016: 30 2016: 29

natuurlijk overlijden

*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.

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

positief 138
positief

2016: 202

2016: 120

2016: 78

ONGEVALLEN

GEWESTWEGEN

GEWONDEN

OORZAKEN

TIJDSTIP

25 37 45

20 20 23 24

2016: -25%

2016: -7,5%

2016: -8%

2017
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2017 IN BEELD             De Pinte

2017

poging effectief

44

23 49 72
2016

2014

2015

41 44 85
21 44 65
17 32 49

72

128

INBRAKEN

2017 128
2016

2014

2015

140
123

116

102

ONGEVALLEN

238 5.005

104 105

24

15

blikschade

30

26
gewond

661

1.066 16
fietsen gestolen interventies ordediensten

WELKOM
wijkcommissariaat 
De Pinte
Koning Albertlaan 1

Ma: 17u30-19u30 

(niet in juli en augustus)

Woe: 08u30-12u

Vrij: 08u30-12u

Je kan ook een afspraak maken 
met je wijkinspecteur op een 
moment dat beter past (week).

Vanessa Klütsch
0491 35 41 11

Steven Deboeck
0491 35 41 10

aanvragen 
afwezigheidstoe-

zicht

afwezigheids-
bezoeken 

politie

BIN’s opgestart BIN-leden

gemeentewegen flitscontroles

gewestwegen
(N60)
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2017 IN BEELD              Gavere

2017

poging effectief

20 14 34
2016

2014

2015

8 22 30
15 25 40
8 35 43

34

131

INBRAKEN

2017 131
2016

2014

2015

149
158

189

106

ONGEVALLEN

140 2.921

114 108

17

8

blikschade

12

25
gewond

535

1.107 10

aanvragen 
afwezigheidstoe-

zicht

afwezigheids-
bezoeken 

politie

BIN’s opgestart BIN-leden

gemeentewegen flitscontroles

fietsen gestolen interventies ordediensten
WELKOM
wijkcommissariaat 
Gavere
Brandweerstraat 5

ma-vrij: 8u30-12u
namiddag op afspraak 

woe: 13u-18u
(niet in juli en augustus)

Je kan ook een afspraak maken 
met je wijkinspecteur op een 
moment dat beter past (week).

Cédric Buyck 
0491 35 41 13

Bono Cadron
0491 35 41 14

Mario Colpaert
0491 35 41 12

Patrick Vergaert 
0491 35 41 15

N452

gewestwegen
(N60, N415, N444, N452)



6 PolitieInfo 2018

2017 IN BEELD             Nazareth

2017

poging effectief

24 53 77
2016

2014

2015

29 62 91
15 34 49
26 61 86

77

230

INBRAKEN

2017 230
2016

2014

2015

234
250
250

185

ONGEVALLEN

164
aanvragen 

afwezigheidstoe-
zicht

3.388
afwezigheids-

bezoeken 
politie

150
gemeentewegen

109
flitscontroles

80

14
BIN’s opgestart

blikschade

21
fietsen gestolen

44
gewond

1.949
BIN-leden

1
dode

1.533
interventies

9
ordediensten

WELKOM
wijkcommissariaat 
Nazareth
Dorp 3
ma-vrij: 8u30-12u
namiddag op afspraak 

ma: 14u-18u30
(niet in juli en augustus) 

woe: 14u-17u
(niet in juli en augustus)

Je kan ook een afspraak maken 
met je wijkinspecteur op een 
moment dat beter past (week). 

Jean-Pierre Coorevits
0491 35 41 16

Katrien Dhont
0491 35 41 17

Wim Vandenbroecke
0491 35 41 18

gewestwegen
(N35, N60, N437, N452)

N35
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2017  IN BEELD  Sint-Martens-Latem

2017

poging effectief

20 46 66
2016

2014

2015

32 90 122
23 32 55
23 39 62

66

182

INBRAKEN

2017 182
2016

2014

2015

167
165

172

145

ONGEVALLEN

274 5.092

108 104

74

27

blikschade

4

36
gewond

1.246

1
dode

1.145 8

aanvragen 
afwezigheidstoe-

zicht

afwezigheids-
bezoeken 

politie

BIN’s opgestart BIN-leden

gemeentewegen flitscontroles

fietsen gestolen interventies ordediensten

Melissa Sobrie
0491 35 41 29

Valerie Helderweirt
0491 35 41 19

Kurt Verschelden
0491 35 41 20

WELKOM
wijkcommissariaat 
Sint-Martens-Latem
Dorp 1

ma-vrij: 8u30-12u                       
namiddag op afspraak 

woe: 13u30-17u
(niet in juli en augustus)

Je kan ook een afspraak maken 
met je wijkinspecteur op een 
moment dat beter past (week). 

N43

gewestwegen
(N43, N437)
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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. Niet alleen zijn ze een waardevol instrument voor ons eigen Team Inbra-
ken in hun strijd tegen inbraken. Ook in andere dossiers, zoals bijvoorbeeld vlucht-
misdrijven of domiciliefraude, maakten ze al meermaals het verschil.

Extra hulp voor Team Inbraken

In 2016 richtte onze politiezone een 
eigen Team Inbraken op: specialisten 
in de sporenopname na een inbraak. 
Dit team zoekt eveneens naar aan-
wijzingen op de ANPR-camera’s. Ze 
kunnen niet beletten dat er ingebro-
ken wordt, maar de ANPR-camera’s 
worden vaak gebruikt bij het verder 
onderzoek na een misdrijf.

Het speurwerk levert nu merkelijk 
meer op: verklaringen worden ermee 
bevestigd of ontkracht, onderzoekspis-
tes worden verder bewandeld of uit-
gesloten, we krijgen een beter zicht op 
het tijdstip van de feiten, we kunnen 
makkelijker linken leggen met andere 
dossiers (binnen én buiten onze poli-
tiezone),... Dit alles helpt om inbrekers 
op te pakken of hun wagens te seinen.

Meer dan inbraken alleen

De ANPR-camera’s bewijzen ook hun 
nut in een andere belangrijk politie-
bezorgdheid: verkeersveiligheid. Niet-
gekeurde of -verzekerde wagens en 
chauffeurs met rijverbod worden nu 
makkelijker opgespoord en uit het ver-
keer gehaald.

In 2017 hadden we te maken met 186 
ongevallen met vluchtmisdrijf, waar-
van 11 met gewonden. Ook hier kon-
den de camera’s het verschil maken: 
14 verkeersongevallen met vlucht 
werden zo opgelost (waarvan 2 met 
gewonden).

Tot slot bleken de ANPR-camera’s ook 
een nuttig hulpmiddel in andere onder-
zoeken, zoals bv. domiciliefraude.

ANPR-cAmeRA’s: 1 JAAR lAteR...

Na een o.a. een ramkraak in De Pinte, 
konden we een bende oprollen. Dat 
gebeurde i.s.m. collega’s van de fede-
rale politie en naburige politiezones. 
Ook na twee reeksen inbraken in het 
najaar konden we de verdachten iden-
tificeren. Deze onderzoeken lopen 
momenteel bij de federale gerechte-
lijke 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 ’apo-
theekdieven’ 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 sporenonderzoek bij 
tot het oprollen van de villabende. 
Deze maakte o.a. slachtoffers in Sint-
Martens-Latem. In nog 3 andere 
inbraken- en diefstaldossiers werden 
de daders dankzij de ANPR-camera’s 
geïdentificeerd. Zij en hun wagens 
staan nu geseind.

Begin vorig jaar verdween een bejaarde 
dame met haar wagen. Dankzij de 
camera’s werd ze tijdig (want onder-
koeld!) gevonden.

eNKele succes-
veRHAleN iN 2017
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Nóg beter is om een inbraak te voorkomen. Een inbraak kan nooit met zekerheid 
uitgesloten worden. Maar we kunnen het inbrekers wel een pak moeilijker maken...

PReveNtie 
looNt!

ALLe INfo oP SCHeLDeLeIe.be
Geen toegang tot internet? Geen nood, in elk commissariaat helpen we je graag verder!

Voel je aan dat er iets niet 
klopt? Aarzel nooit en bel 
onmiddelijk het noodnum-
mer 101! Het is de snelste 
manier om een politiepa-
trouille ter plaatse te stu-
ren om de situatie te con-
troleren. Met de info hier-
naast help je de politie al 
een heel eind op weg!

M/V

01

opvallende 
kenmerken

17

Bv. tatoeages, 

littekens, piercings, 

voorwerpen, taal,...

Voertuig

18

Nummerplaat:
Nationaliteit:
Merk:
Kleur:
Rijrichting:

Type

02

Juwelen

16

baard, 
snor

08

Leeftijd

03

Lichaams-
bouw

06

Lengte

04

Hoofd-
deksel

11

Gewicht

05

boven- 
kledij

12

Haar

07

Das

13

ogen

09

Schoenen

15

broek, rok

14

bril

10

een bIN (buurtinformatienet-
werk) is een samenwerkingsver-

band tussen bewoners, gemeente 
en politie. Ze zorgt voor extra 

ogen in jouw wijk. 

* Vraag op het gemeentehuis naar 
de BIN-hoofdcoördinator in je 

buurt.
* Politie Schelde-Leie, inspecteur 
Melissa Beulens, 09 321 76 97,

melissa.beulens@pzschelde-leie.be.

Hoe je woning extra beveiligen? 
Maak vandaag een afspraak met 
inspecteur Melissa beulens. Haar 

diefstalpreventieadvies is gratis en 
vrijblijvend.

* Bel naar 09 321 76 97 (kantoor-
uren, niet op woensdag).

* Mail naar melissa.beulens@
pzschelde-leie.be.

* Laat je gegevens achter in het 
politiecommissariaat.  

op reis? Wij houden een oogje in 
het zeil, overdag én ‘s nachts. Dit is 
een gratis service. Achteraf krijg je 
een overzicht van onze toezichten 

thuis gestuurd.

1. Surf naar www.scheldeleie.be en 
download het aanvraagformulier. 

2. Geef het ingevuld af op het com-
missariaat (niet via mail!).

3. Hou rekening met 5 werkdagen 
om je aanvraag in te plannen.

Wist je dat we elke mel-
der van iets verdachts 
achteraf laten weten 
welk gevolg wij eraan 
gaven? Bv. wel of niet 

iemand aangetrof-
fen, de nummerplaat 

gecontroleerd,...
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De politie - maar ook andere hulpdien-
sten - stellen regelmatig vast dat er nog 
altijd woningen zijn die niet voorzien zijn 
van een goed leesbaar huisnummer. Het 
is nochtans van cruciaal belang om je 
woning in geval van nood snel te vinden. 
Dan telt immers elke seconde!

Daarom raden wij - voor jouw eigen vei-
ligheid - aan om te zorgen voor een huis-
nummer dat duidelijk leesbaar is vanop 
de straat, ook in het donker: verlicht en 
met voldoende kleurcontrast (bv. witte 
letters op een zwarte achtergrond). 

KeN JiJ Je WiJKiNsPecteuR?
De wijkinspecteur zorgt in jouw wijk voor 
orde, rust en veiligheid. Hij of zij is het 
eerste aanspreekpunt bij buurtproblemen. 
Hiernaast zie je wat de wijkinspecteur in 
2017 onder meer deed.

Weet je niet wie je wijkinspecteur is? Surf 
naar www.scheldeleie.be en zoek op welke 
wijkinspecteur verantwoordelijk is in je 
straat. Aarzel niet hem of haar te contac-
teren bij kleine of grote vragen.

eeN goeD 
zicHtbAAR 
HuisNummeR KAN 
Je leveN ReDDeN

2.183 514

613

408

648
woonstvaststelling

De Pinte

Gavere

117 489

117

buurt-
bemiddeling

bijstand
deurwaarders

advies
politie-
reglement

3.397
opstellen pv 
(gerechtelijk, verkeersinbreuken, 
verkeersongevallen,...)

SMLatem

Nazareth

1.069
opdracht 
parket 
(meestal 
verhoor van 
overtreders)

783 schooltoezicht

211
fietsen geregistreerd

108
De Pinte

242

200 233

Nazareth

Gavere SMLatem

Wat zegt het GAS-reglement?

Artikel 32. Huisnummers
§1. Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de 
straatkant de door de gemeente toegekende huisnum-
mering goed zichtbaar aan en is verplicht die zichtbaar 
te houden.
§2. De cijfers moeten minimaal 4 cm hoog zijn en goed 
contrasteren met de achtergrond.

Dringende noodhulp: wat kan nog helpen?

* Als je op een moeilijk te bereiken locatie woont, meld 
dit dan in je oproep naar het noodnummer 101.

* Maak de oprit autovrij vóór de aankomst van de 
hulpdiensten.

* Steek ‘s nachts de buitenverlichting aan.
* Laat de hulpdiensten opwachten door een familielid 

of een buur.
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N43

N43

Sint-Martens-Latem

Gavere

Asper

N444

N437

De Pinte

Eke

Nazareth

Zevergem

Deurle

N60

N60

N439

N452

N35

E17

E17

Semmerzake

Vurste

Baaigem

Dikkelvenne

N437

MeLISSA SobRIe
0491 35 41 29

STeVeN DeboeCk
0491 35 41 10 

PATRICk VeRGAeRT
0491 35 41 15 

CéDRIC buyCk
0491 35 41 13 

MARIo CoLPAeRT
0491 35 41 12 

boNo CADRoN
0491 35 41 14 

VANeSSA kLüTSCH
0491 35 41 11 

VALeRIe HeLDeRWeIRT
0491 35 41 19 

kuRT VeRSCHeLDeN
0491 35 41 20 

JeAN-PIeRRe CooReVITS
0491 35 41 16 

kATRIeN DHoNT
0491 35 41 17 

WIM VANDeNbRoeCke
0491 35 41 18 

1. Surf naar www.scheldeleie.be.
2. Ga naar de zoekmodule ‘Zoek je wijkinspecteur’.
3. Kies jouw gemeente en straat in de lijst.
4. De contactgegevens van jouw wijkinspecteur verschijnen automatisch.
5. Aarzel niet hem of haar te contacteren voor grote of kleine vragen.



CONTROLES FIETSVERLICHTING
#goedgezien
#doedecheck

GORDELACTIE
#wijdragenonzegordel 
#enjij? 

NIeuWe VooRZITTeR 
#politiecollege #politieraad

#bedanktDenisDierick
#succesHildeClaeys

RAMPEN-TAFELOEFENING 
#practicemakesperfect
# watkanbeter

BEZOEK ROEFELKIDS 
#politievoor1dag

#boevenvangen
NIeuW WIJkTeAM  

De PINTe
#René #Vanessa #Steven 

#topteam

GHENT MOTOR EVENT
#tipsandtricks 
#beteremotorrijder
#zakboekje #gratis 

1DAGNIET
#samentegeninbraken
#preventiehelpt #ama

BENEFIET COLLEGA KATHY 
#komoptegenkanker 
#7300euro
#genezen!!!

GOEDKEURING AANKOOP GROND 
#nieuwcommissariaat #centraal
#dienstverlening

2017
JAN Feb

mAA

Aug

sePoKt

Nov Dec

APRmei

JuN Jul


