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#samentegencorona
Korpschef op pensioen

Hoe was 2019? 
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Voor u ligt een nieuwe politiekrant.

In goede en in slechte dagen mogen we zeggen.

De afgelopen weken waren immers bijzonder, ook voor het politio-
neel werk. Op enkele dagen tijd veranderde geheel ons maatschap-
pelijk en sociaal leven. De noodzakelijke lockdown, bedoeld om de 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, legde het leven 
op tal van vlakken lam.

Maar de Belgen toonden opnieuw dat zij tot de dapperste der vol-
keren behoorden. Op het ogenblik dat ik dit schrijf, gaat de zoge-
naamde curve verder achteruit. En dankzij de volgehouden inspan-
ningen van iedereen.

Maar er is ook goed nieuws.

2019 mochten we afsluiten met goede cijfers. Een daling van het 
aantal inbraken in onze politiezone én een daling van het aantal 
gewonden in het verkeer. Uit het jaarverslag blijkt dat we op tal van 
vlakken betere cijfers kunnen voorleggen.

Onze politiezone zal er ook letterlijk iets anders uitzien.

Op 1 mei ll., midden de coronacrisis, ging Pascal Maes, de korpschef 
van het eerste uur, met pensioen. We konden hem geen afscheids-
feest aanbieden, maar niet getreurd: uitstel is geen afstel.

Als eerste korpschef heeft Pascal Maes vorm gegeven aan de suc-
cesvolle uitwerking van de politiezone Schelde-Leie. Twee rijks-
wachtbrigades en vier gemeenten, elk met hun eigen politie, op 
politioneel vlak doen samenwerken. Het was geen eenvoudige 
opdracht. Maar Pascal Maes slaagde en zorgde voor een moderne 
organisatie die ook nieuwe talenten tot ontwikkeling bracht. Zo 
verwierf de politiezone bijzondere bekendheid op tal van vlakken 
(recherche, informatica,…).

Pascal Maes had ook oog en oor voor de vragen en noden van de 
lokale besturen.

We zijn onze korpschef, eerste hoofdcommissaris Pascal Maes, 
dankbaar voor zijn leiding, sturing en samenwerking. We wensen 
hem en zijn familie nog vele aangename en leergierige ontdek-
kingsjaren toe.

Tot binnenkort!

Danny Claeys
Burgemeester Nazareth
Voorzitter politiezone Schelde-Leie

PolitieInfo is een jaarlijkse uitgave van de politiezone Schelde-Leie: De Pinte, Gavere, Nazareth en 
Sint-Martens-Latem. V.U.: PZ Schelde-Leie, Florastraat 19, 9840 De Pinte. © PZ Schelde-Leie, 2020

WOORD
VOORAF

Dat onze wijkinspecteurs 
van veel markten thuis 
moeten zijn, wisten we al. 
Maar dat ze ook het betere 
stikwerk onder de knie 
hebben, is nieuw. Werken 
in stijl, noemen ze dat!

Hoe schattig is dit?! 
Deze prachtige tekening 
van Lily kregen we in 
onze mailbox. Met de 
mooie boodschap van 
haar mama: "Lily is heel 
bewust wat alle helden 
doen. Dan heeft ze nog 
een regenboog gemaakt 
met pareltjes, toch beetje 
teken van hoop".

Tijdens de lockdown 
patrouilleerden continu en 
het deed ons plezier dat de 
meeste van onze inwoners 
'in hun kot' bleven. 

#mercivanuitmijnkot 
#samentegencorona 
#applausvoordezorg 
#wittevlag

In alle bomen een witte 
doek in de Reevijver in 
De Pinte. Mooie opsteker 
voor alle zorgverleners!

Aangiften op het 
commissariaat kunnen, 
maar enkel op afspraak 
én met de nodige 
hygiënemaatregelen zoals 
één bezoeker per verhoor-
ruimte, voldoende afstand 
en een plexischerm. 
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kORpSChEF pASCAl MAES 
MET pENSiOEN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BEZOEKERS
REGISTRATIE
IN-HUIS 
ONTWIKKELDE 
SOFTWARE

POLITIEBABBEL
BUURTINFORMA-
TIENETWERKEN 
(BIN’s)

TWITTER
START OP
SUPERPRESTIGE 

FACEBOOK
START

MOBIELE
KANTOORWAGEN

COLLECTIEVE
AMBITIE
“UW VEILIGHEID, 
DAAR GAAN WIJ 
VOOR!”

TRACKS INSPECTOR
SOFTWARE
DIGITAAL
ONDERZOEK
VLAAMSE 
PRIMEUR

BEZOEK MINISTER JAMBON
IN-HUIS
ONTWIKKELD
INTRANET

TEAM
INBRAKEN
SPORENTEAM
ANPR

AANKOOP
GROND
NIEUWBOUW

PROJECT 2020-2026
VEILIGHEIDS
ENQUÊTE
POLITIECAFÉ

MOBIEL
WERKEN
TABLETS

WIJKWIJZER
PREVENTIEGIDS

APP INBRAKEN
IN-HUIS
ONTWIKKELD

RONDETAFEL
VERKEERSVEILIGHEID
INWONERS & 
PARTNERS

APP DEURWAARDERS
NOMINATIE BESTE 
NETWERKPROJECT 
CPL AWARDS 2017

TALENT
MANAGEMENT

FIETSREGISTRATIE
GRATIS & 
AAN HUIS

ZONAAL
VEILIGHEIDSPLAN
BELEIDSPLAN
2020-2026

NIEUWBOUW
BESTEK

Beste inwoner van De Pinte, Gavere, Nazareth of 
Sint-Martens-Latem,

Het is met gemengde gevoelens dat ik, midden in deze 
coronacrisis, mij tot u richt om mijn laatste woorden als 
korpschef van de lokale politie Schelde-Leie uit te spreken. 
Na een loopbaan van 42 jaar neem ik definitief afscheid 
van de politieomgeving.

Toen ik op 7 december 2001 mijn eed aflegde als eer-
ste korpschef van de politiezone Schelde-Leie vond ik het 
belangrijk dat de politie het vertrouwen geniet van de 
bevolking door hun klantgericht en professioneel optre-
den. En dat onze inwoners goed geïnformeerd worden over 
ons politiewerk. Onbekend maakt immers onbemind. Onze 
eerste PolitieInfo verscheen al in 2003, één jaar na de poli-
tiehervorming. Alhoewel de werking van onze organisatie 
toen nog in zijn kinderschoenen stond, werd u al geïnfor-
meerd over onze dienstverlening en de criminaliteitsfeno-
menen die we op een plan- en beleidsmatige wijze wilden 
aanpakken. Geen evidentie na een hervorming die het 

Op donderdag 30 april wuifden we eerste hoofd-
commissaris Pascal Maes uit als korpschef van de 
politiezone Schelde-Leie. Na ruim 18 jaar leiding over 
het politiekorps, ging hij op 1 mei met pensioen.

Corona gooide roet in het eten voor het geplande 
pensioenfeest. Maar uitstel is geen afstel. Eenmaal 
we weer ‘uit ons kot’ mogen, nemen we gepast 
afscheid. Met een gezamenlijke en welgemeende 
dankjewel voor de jarenlange toewijding en inzet.

Momenteel loopt de selectieprocedure voor het 
aanstellen van de nieuwe korpschef. Tot dan werd 
commissaris Koen D’Hondt aangesteld als waarne-
mend korpschef. 

EEN TERuGblik Op hET lAATSTE DECENNiuM...
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politielandschap toch fundamenteel hertekende. Niettemin 
vond ik het van bij het begin belangrijk dat ons politiebeleid 
afgestemd werd op wat er leeft in onze lokale gemeenschap.

De manier waarop we u bij ons beleid betrokken, is over de 
jaren heen sterk geëvolueerd. In 2003 deden we al een schuch-
tere poging om uw mening te kennen in onze eerste bevol-
kingsenquête. Ettelijke bevragingen later kon u, in het najaar 
van 2018, digitaal uw mening kwijt. U werd kort nadien ook 
uitgenodigd voor ons politiecafé, waarin we met een 70-tal 
inwoners, beleidsmakers en medewerkers rond de tafel gingen 
zitten. Met als doel om van elkaar te weten te komen wat we 
belangrijk vinden rond veiligheid en de werking van de politie. 

Ondertussen gaan we ook al jaren interactief in gesprek via 
Twitter en Facebook. Sinds maart van dit jaar kwam daar ook 
Instagram bij. Andere vernieuwingen - zoals onze preventiebro-
chures, de WijkWijzer, fietsregistratie aan huis,... - maken ons 
ook toegankelijker voor onze klanten. Alsook de wijkinspecteurs 
die bereikbaar zijn via hun dienstgsm.

Als beginnend korpschef werd ik ook geconfronteerd met rond-
trekkende dadergroepen. Ze drongen ongegeneerd huizen 
binnen terwijl de bewoners aanwezig waren en verplichtten 
bestuurders hun autosleutels af te geven. Zeventien jaar later is 
het fenomeen van home- en carjacking grotendeels verdwenen. 
Ook de inbrakencijfers bereikten hun laagste peil in jaren. Dit 
is te danken aan een waaier aan inspanningen om het feno-
meen zo veel mogelijk in te dijken. Ik citeer er enkele: het puike 
onderzoekswerk van onze lokale recherche, ons eigen sporen-
team, het ANPR-cameranetwerk, onze in-huis ontwikkelde 
inbrakenapp, preventieadvies aan huis, de intense samenwer-
king met de buurtinformatienetwerken,… 

Ondertussen vraagt een nieuw fenomeen al enige tijd onze 
aandacht. De focus van de criminelen is nu verschoven naar 
cybercriminaliteit. In deze tijden van thuisblijven zien we zelfs 
een explosieve toename. Bijna dagelijks worden we bestookt 
met valse mails en berichtjes. Ook al zijn we hiervoor alerter, 
de criminelen worden alsmaar inventiever en creatiever. In ons 
nieuw beleidsplan namen we ons alvast voor om hierin de 
komende jaren zwaar te investeren en om samen met u slim-
mer te zijn dan hen. 

Digitaal is het nieuwe normaal. Ook wij zijn hierin mee geëvo-
lueerd. Onze politiezone heeft herhaaldelijk het voortouw 
genomen in de digitalisering van onze manier van werken. 
Onze mensen gaan al jaren de baan op met tablets en apps. We 
waren dan ook goed voorbereid om in deze coronacrisis tele-
werk te installeren en te zorgen voor een continue uitwisseling 
van informatie.

Dit alles vroeg ook veel van onze medewerkers. Daarom vond 
ik het altijd belangrijk dat ze de ruimte kregen om mee te den-
ken. Om vanuit hun talenten invulling te geven aan een klantge-
richt en professioneel optreden. Met vallen en opstaan kregen 
inspraak en participatie ingang in ons korps. Nu vinden mede-
werkers het normaal dat ze deelnemen aan beleidsvergaderin-
gen en dat werkgroepen uit alle rangen en functies bestaan. Ik 
wens hen dan ook uitdrukkelijk te danken voor hun jarenlange 
inzet en ik ben fier op hen die zich ten volle inzetten om dit te 
verwezenlijken. Ik wil ook het bestuur en de partners bedan-
ken voor het vertrouwen en ondersteuning die ze mij gegeven 
hebben de voorbije decennia.

Ik wens mijn opvolger alle succes toe. De uitdagingen zijn niet 
min: cybercriminaliteit, de uitvoering van een nieuw zonaal vei-
ligheidsplan, de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat,... Er 
staat dus heel wat op stapel. Maar ik weet dat ik de politiezone 
Schelde-Leie met een gerust hart kan achterlaten. 

Eerste hoofdcommissaris Pascal Maes
30 april 2020
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2019 iN bEElD

DIT GEBEURDE
IN 1 WEEK

DIT DEDEN WE
IN 1 WEEK

14
13

12
12

6
5

4
4
4

3
1

LOSLOPENDE DIEREN

VERDACHTE SITUATIE

DIEFSTAL

VERKEERSONGEVAL

VANDALISME

NACHTLAWAAI

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN

INTERNETFRAUDE

VLUCHTMISDRIJF

INBRAAK & -POGING

AUTOKRAAK

712
653
625

265

319
607

188
217

184
152
69

20
14

10

SCHOOLTOEZICHT 1.053

INTERVENTIES
94

2018: 5.185  -  2019: 4.907

/week

PROCESSEN-VERBAAL
610

2018: 32.626  -  2019: 31.710

/week

NOODOPROEPEN (101)
166

2018: 8.470  -  2019: 8.657

/week

AFWEZIGHEIDSTOEZICHTEN
236

2018: 16.216  -  2019: 12.293

/week

TOEZICHTEN PROBLEEMPLAATSEN
59

2018: 3.348  -  2019: 3.071

/week

totaal 2019

5
4

3
2

2
1
1

SPOREN NA INBRAAK

BERICHTEN SOCIALE MEDIA

FLITSCONTROLES

FIETSREGISTRATIE

BIJSTAND DEURWAARDER

RECHERCHEONDERZOEK

BUURTBEMIDDELING

OPENBARE ORDE

494
723

205
249

169
117
81
43

DIEFSTALPREVENTIEADVIES 41

totaal 2019

SNELHEIDSOVERTREDINGEN
399

2018: 22.239  -  2019: 20.770

/week
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2019 IN BEELD             De Pinte

2019

poging effec�ef

13 9 22

22

98

INBRAKEN

2019 98
2018 122
2017 128
2016 116

85

ONGEVALLEN

233 3.308

83 15

15

2

blikschade
13
gewond

718

965

2018 17 33

2017 23 49 72
50

2016 17 33 50

interven�es

13
ordediensten

21
gestolen fietsen

74
fietsen geregistreerd

WELKOM
WIJKCOMMISSARIAAT DE PINTE 
Koning Albertlaan 1   |   09 280 80 40

aanvragen 
afwezigheidstoe-

zicht

afwezigheids-
bezoeken 

poli�e

BIN-oproepen BIN-leden

gemeentewegen gewestwegen
(N60)

meeste ongevallen
op N60

N60

Steven Deboeck
0491 35 41 10 

kathy van nieuwenborgh
0475 45 65 52 
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2019 IN BEELD              Gavere

2019

poging effec�ef

7 14 21
2018 7 15 22
2017 19 14 33
2016 8 35 43

21

137

INBRAKEN

2019 137
2018 130
2017 131
2016 189

98

ONGEVALLEN

161 3.569

130 7

5

blikschade
39
gewond

735

aanvragen 
afwezigheidstoe-

zicht

afwezigheids-
bezoeken 

poli�e

BIN-oproepen BIN-leden

gemeentewegen gewestwegen

Station

(N60, N415, N444, N452)

meeste ongevallen
in de Sta�ons-

straat

18

1.094
interven�es

8
ordediensten

11
gestolen fietsen

39
fietsen geregistreerd

WELKOM
WIJKCOMMISSARIAAT GAVERE
Brandweerstraat 5   |   09 384 56 81

Patrick vergaert
0491 35 41 15 

céDric buyck
0491 35 41 13 

inge vanheDDegeM 
0491 35 41 12

bono caDron
0491 35 41 14 
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2019 IN BEELD              Gavere

2019

poging effec�ef

7 14 21
2018 7 15 22
2017 19 14 33
2016 8 35 43

21

137

INBRAKEN

2019 137
2018 130
2017 131
2016 189

98

ONGEVALLEN

161 3.569

130 7

5

blikschade
39
gewond

735

aanvragen 
afwezigheidstoe-

zicht

afwezigheids-
bezoeken 

poli�e

BIN-oproepen BIN-leden

gemeentewegen gewestwegen

Station

(N60, N415, N444, N452)

meeste ongevallen
in de Sta�ons-

straat

18

1.094
interven�es

8
ordediensten

11
gestolen fietsen

39
fietsen geregistreerd

WELKOM
WIJKCOMMISSARIAAT GAVERE
Brandweerstraat 5   |   09 384 56 81

2019 IN BEELD             Nazareth

2019

poging effec�ef

14 28 42

42

216

INBRAKEN

2019 216
2018 221
2017 230
2016 250

159

ONGEVALLEN

152
aanvragen 

afwezigheidstoe-
zicht

1.785
afwezigheids-

bezoeken 
poli�e

137
gemeentewegen

79
gewestwegen

8
BIN-oproepen

blikschade
57
gewond

2.180
BIN-leden

2018 17 25 42
2017 24 53 77
2016 26 60 86

(N35, N60, N437, N452)

N35

meeste ongevallen
op N35

38

1.575
interven�es

9
ordediensten

20
gestolen fietsen

61
fietsen geregistreerd

WELKOM
WIJKCOMMISSARIAAT NAZARETH
Dorp 3   |   09 382 82 02

Jean-Pierre coorevitS
0491 35 41 16 

katrien Dhont
0491 35 41 17 

wiM vanDenbroecke
0491 35 41 18 
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Relax !
En denk twee keer na 

voor je op een link klikt

 Herken verdachte berichten op tijd en 
 stuur ze naar verdacht@safeonweb.be 

ONTDEK HOE JE VERDACHTE 
BERICHTEN HERKENT OP 
SAFEONWEB.BE
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2019 IN BEELD  Sint-Martens-Latem

2019

poging effec�ef

28 39 67

67

156

2019 156
2018 140
2017 182
2016 172

128

ONGEVALLEN

263 3.631

98 58

12

blikschade
28
gewond

1.3452018 20 38 58
2017 20 46 66
2016 23 39 62

aanvragen 
afwezigheidstoe-

zicht

afwezigheids-
bezoeken 

poli�e

BIN-oproepen BIN-leden

gemeentewegen gewestwegen

N43

meeste ongevallen
op N43

(N43, N437)

INBRAKEN

47

1.149
interven�es

6
ordediensten

4
gestolen fietsen

31
fietsen geregistreerd

WELKOM
WIJKCOMMISSARIAAT SINT-MARTENS-LATEM
Dorp 1   |   09 282 17 50

MeliSSa Sobrie
0491 35 41 29

kurt verSchelDen
0491 35 41 20 
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Relax !
En denk twee keer na 

voor je op een link klikt

 Herken verdachte berichten op tijd en 
 stuur ze naar verdacht@safeonweb.be 

ONTDEK HOE JE VERDACHTE 
BERICHTEN HERKENT OP 
SAFEONWEB.BE
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Hallo
MET pOliTiE SChElDE-lEiE...

POLITIEHULP
NODIG?

dringend?

persoonlijk
contact?

VRAAG?
KWESTIE?

VOLGEN, LIKEN, 
DELEN?

ja nee

ja nee

Al�jd welkom op één 
van onze commissariaten

fietsdiefstal

bromfietsdiefstal

winkeldiefstal

persoonlijk
contact?

ja nee

FAQ’s

preven�e-aanvraag
(woningtoezicht, diefstalpre-
ven�eadvies, fietsregistra�e)

felicita�e, klacht

aangekondigde 
flitscontroles

beschadigingen

graffi�

Facebook

Instagram

Twi�er

LinkedIn

nieuwsbrief

openingsuren
& contac�nfo:

www.scheldeleie.be/contact


