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experts Op het terrein 
Begin 2019 gingen we met het volledige korps aan de slag om alle 
inzichten en ideeën af te toetsen aan het dagelijkse politiewerk. 
Hierbij werd rekening gehouden met onze troeven én verbeterpunten, 
met mogelijke perspectieven én hindernissen die op ons afkomen.

de 3 pijlers van #prOject2020-2026

Het onveiligheidsgevoel is opvallend gestegen. Nochtans dalen 
de criminaliteitscijfers overal significant. Ook in onze politie-
zone noteren we 31% minder misdrijven dan in 2011! Uit het 
politiecafé leerden we dat vooral sociale media en ‘fake news’ 
aan de basis liggen van dit vertekend beeld.

De strijd tegen inbraken en verkeersonveiligheid is al jaren 
onze prioriteit. En dat zal ze ook blijven. Maar terwijl deze cij-
fers dalen, zien we een toename van internetcriminaliteit. Dat 
dit een bezorgdheid is om mee rekening te houden, wordt ook 
bevestigd in de veiligheidsenquête.

Onze preventiediensten en communicatiekanalen zijn behoorlijk 
gekend en halen waarderingscijfers boven de 90%. Een stijging 
van 30% tot 60% t.o.v. 2011! Het doet ons plezier dat de inspan-
ningen van de laatste jaren loonden. 

Het valt ons ook op dat de inwoners van onze politiezone sterk 
betrokken zijn en actief willen samenwerken met de politie. 
Klantgerichtheid, meer zichtbare politie en het versterken van 
onze partnerships zijn - nog meer dan voorheen - een behoefte 
van onze inwoners.

Ons besluit?

Je merkt dat wij het belangrijk 
vinden om alle partners in ons 
veiligheidsbeleid te betrekken. 
Externe ogen nodigen immers uit 
om onze werking met een frisse blik 
te bekijken.

We mogen maar liefst een 1.000-
tal inwoners, medewerkers en 
VIP’s bedanken voor hun waarde-
volle input! Vier deelnemers won-
nen een geschenkmand met lokaal 
lekkers.
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veiligheidsenquête
In het najaar van 2018 lanceerden we onze veiligheidsenquête. Bijna 
900 inwoners van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem 
en 70 medewerkers van het korps gaven hierin hun mening over het 
veiligheidsgevoel en de werking van de politie van Schelde-Leie. Op 
www.scheldeleie.be/over-ons/project-2020-2026 kan je het volledige 
rapport inkijken. Hiernaast ontdek je alvast de markantste resultaten.

pOlitiecaFÉ 12/12 
In ons politiecafé op 12 december gingen we een stapje verder en 
zaten we met een 70-tal inwoners, beleidsmakers en medewerkers 
rond de tafel. Met als doel om van elkaar te weten te komen wat we 
belangrijk vinden rond veiligheid en de werking van de politie. 
Het werd een inspirerende, aangename en boeiende avond. Niet in 
het minst dankzij het engagement van alle deelnemers, die we als 
teken van onze appreciatie bombardeerden tot onze VIP’s, Veiligheids 
Ideeën Partners. Zij hebben nu een exclusieve rechtstreekse veilig-
heidslijn met het beleid van ons korps.

Download het volledige rapport van onze veiligheidsenquête op www.scheldeleie.be/over-ons/project-2020-2026
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Met het project 2020-2026 geven 
we invulling aan ons nieuw zonaal 

veiligheidsplan.

In het najaar van 2018 startten 
we met de voorbereiding door 
zoveel mogelijk informatie te 

verzamelen: project 2020-2026. 

O.a. door een enquête en politie-
café i.s.m. onze klanten: 

de inwoners van De Pinte, Gavere, 
Nazareth en Sint-Martens-Latem.

WAT IS
PROJECT 2020-2026?

Een zonaal veiligheidsplan is de 
basis voor het veiligheidsbeleid 

van de politie.

Hierin worden enerzijds de lijnen 
uitgetekend voor de interne 
werking. Daarnaast worden 

actieplannen beschreven voor de 
veiligheidsprioriteiten waarmee 
onze politiezone te maken heeft.

EEN ZONAAL
VEILIGHEIDS-WATTE?!

Ons nieuw zonaal veiligheidsplan - 
met doelstellingen en werkpunten 

voor de komende 6 jaar - 
presenteren we aan de zonale 

veiligheidsraad op 7 juni 2019. 

Daarna komt de zonale veiligheids-
raad jaarlijks samen om te zien 
hoever we staan in de realisatie 

ervan.

AAN HET 
WERK!
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Hoe veilig voelen we ons?
T.o.v. de vorige enquête in 2011 is het 
onveiligheidsgevoel sterk toegeno-
men: 15% voelt zich thuis onveilig (6% 
in 2011). Volgens de respondenten 
heeft dit vooral te maken met het aantal 
inbraken in onze zone: de helft schat de 
kans op een inbraak (zeer) groot. 
83% laat zijn huis niet graag onbewaakt 
achter, 71% vindt het ’s avonds onveili-
ger en 62% meent dat het onveilig is om 
kinderen alleen op straat te laten. 
Een opvallende nieuwkomer: 58% schat 
de kans om slachtoffer te worden van 
internetoplichting (zeer) groot. 
Als we dan peilen naar de aangiftebe-
reidheid dan zien we dat deze het laagst 
is voor internetpesten (73%). Voor 
andere feiten ligt de aangiftebereidheid 
boven de 90%.

Belangrijkste buurtproblemen
64% vindt dat er in zijn woonwijk te 
snel gereden wordt (2011: 52%), 32% 
meent dat in de buurt vaak ingebroken 
wordt (2011: 18%) en 31% ergert zich 
aan zwerfvuil (2011: 17%). Ook worden 
hinderlijk parkeren (26%), fietsdiefstal-
len (18%) en lawaaihinder van dieren 
vermeld (13%). 

Contact met de politie
1 op 2 respondenten had het voorbije 
jaar persoonlijk contact met de lokale 
politie en 85% geeft aan daarover (zeer) 

tevreden te zijn. Het vaakst was dit op 
één van onze commissariaten.
Ons korps scoort beduidend beter 
dan in 2011 op vlak van respect voor 
burgerrechten (90%), professionaliteit 
(87%), behulpzaamheid (86%), correct 
optreden (85%), aanspreekbaarheid 
(84%) en bereikbaarheid (84%). Hoewel 
ze gestegen zijn sinds 2011, halen de 
waarderingscijfers op het vlak van lokale 
integratie (65%) en aanwezigheid op 
straat (43%) lagere scores.

Dienstverlening
De tevredenheid over onze dienstver-
lening haalt een grote onderscheiding 
(aanpak inbraken, verkeersveiligheid, 
openbare orde, drugs, slachtofferopvang, 
preventie- en communicatiebeleid). Maar 
in de bestrijding van overlast (lawaai, 
zwerfvuil,...) zien onze respondenten nog 
ruimte voor verbetering (59%).

Samenwerking met de politie
De tevredenheid over onze preven-
tiediensten is groot: inbraakpreven-
tie (93%), verkeersveiligheid (92%), 
fietsregistratie (93%). Ook de nauwe 
samenwerking met onze BIN’s wordt 
geapprecieerd (87%). Opvallend is de 
grote interesse voor het gratis inbraak-
preventieadvies: de helft wil dit in de 
toekomst doen. 
Uit de cijfers blijkt een grote bereidheid 
om rond veiligheid samen te werken 
met de politie. Vooral via rechtstreeks 

contact met de wijkinspecteur (88%) of 
door verdachte zaken te melden via 101 
(92%). Maar ook online via Facebook 
(58%) en WhatsApp (48%).

Blauw op straat

De bekendheid van de wijkinspecteur 
is met 43% sterk toegenomen t.o.v. 
2011 (27%). 1 op 4 wil meer contact met 
zijn wijkinspecteur. Bij voorkeur thuis 
(49%) of na een online afspraak in het 
commissariaat (27%). De aanwezigheid 
op plaatselijke evenementen (76%) en 
aan de scholen (62%) worden het meest 
geapprecieerd. Hoewel de tevredenheid 
over de aanwezigheid van de politie in 
het straatbeeld gestegen is sinds 2011, is 
er daar nog ruimte voor verbetering. 

Hoe transparant is de politie?

75% vindt dat hij (ruim) voldoende geïn-
formeerd wordt over de werking van de 
politie. Een opmerkelijke verbetering 
na de veel lagere score van 2011 (35%). 
Vooral deze PolitieInfo (95%) en onze 
rubriek in de gemeentebladen (95%) 
worden graag gelezen. Online zijn de 
website (76%), digitale nieuwsbrief 
(72%) en facebookpagina (59%) een 
populaire bron van politienieuws. De 
meerderheid wil geïnformeerd wor-
den over onze controleacties (75%), de 
resultaten ervan (79%) en preventietips 
(76%). 
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4. Plan van aanpak

Hoe kreeg ons ZVP vorm?
Beleid voeren is geen nattevingerwerk. In de eerste plaats moeten we zicht 
krijgen op de cijfers. Om deze daarna in het groter plaatje te bekijken, vanuit 
alle standpunten. Want we zijn afhankelijk van partners, en zij van ons. Daar-
om gingen we vorig najaar van start om zoveel mogelijk informatie te ver-
zamelen: statistieken, omzendbrieven, het nationaal veiligheidsplan,... maar 
ook de resultaten van onze eigen veiligheidsenquêtes, politiecafé en interne 
rondetafeloefeningen (stap 1).

We leren uit het verleden en van mekaar. Door even stil te staan bij (en terecht 
fier te zijn op) het vele werk dat de voorbije jaren verzet werd. Maar ook door 
het lef te hebben om uit te spreken waar het beter kan en hoe (stap 2).

Dit alles leverde hopen informatie en nog meer ideeën en verwachtingen op. 
Daarmee gingen we in stap 3 aan de slag. 

We stellen vandaag in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 met veel en-
thousiasme onze 8 (nieuwe) doelstellingen voor. Met de bedoeling om het 
beter te doen: voor onze veiligheid, voor onze klanten en partners, én onze 
medewerkers.
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INFOrmatIe VerZameLeN

eVaLUatIe VOrIGe BeLeIDSPerIODe

NIeUWe DOeLSteLLINGeN
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4. Plan van aanpak

Samen, stap voor stap
FENOMEENAANPAK

De prioriteiten inbraken en verkeersveiligheid kregen 
in ons vorig beleidsplan al vorm. In de komende ja-
ren zetten we nog de puntjes op de i, zodat we onze 
duurzame aanpak kunnen borgen binnen de reguliere 
werking.

Internetcriminaliteit en drugs zijn onze nieuwe pri-
oriteiten. 
De cijfers rond cybercrime stijgen en de bezorgdheid 
bij onze inwoners en medewerkers eveneens. Deze 
wordt gedeeld door onze bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden. De cijfers rond drugs dalen in onze poli-
tiezone. Zijn er dan minder feiten? Niet noodzakelijk. 
We kregen van onze medewerkers het signaal dat we 
onvoldoende gestructureerd werken rond de drugs-
problematiek. Een eerste stap zal dus zijn om zicht te 
krijgen op de omvang en impact ervan.

DIENSTVERLENING & WERKING

De medewerkers maken het grootste verschil in een 
dienstverlenende organisatie. Daarom ligt onze eerste 
focus op het uitwerken van een strategisch HR ma-
nagement: een degelijk personeelsbeleid met visie. 
Daarmee samenhangend willen we een open en trans-
parante feedbackcultuur installeren, zonder daarbij de 
resultaten uit het oog te verliezen. Deze doelstellingen 
zijn nodig om onze medewerkers te kunnen laten 
groeien en mee-evolueren met de snelle maatschap-
pelijke evoluties.

Uit onze rondetafeloefeningen met de medewerkers 
sprak de duidelijke behoefte naar een evaluatie van 
onze kerntaken. De opdracht van de politie wordt 
alsmaar omvangrijker en complexer. Daardoor wordt 
de ruimte voor basispolitiewerk steeds kleiner. Hierop 
een antwoord trachten te formuleren, willen we doen 
volgens de principes van ‘lean management’: Wat kun-
nen we doen? Wat kunnen we niet (meer) doen? Wat 
moeten we doen? En hoe doen we dit op de meest 
doeltreffende manier?
Dit alles moet ervoor zorgen dat onze inwoners ons 
een ‘license to operate’ geven: hun mandaat om op te 
treden. Vroeger was enkel en alleen de politie verant-
woordelijk voor veiligheid en leefbaarheid. Nu is de 
burger actief betrokken bij de aanpak van veiligheid 
en verwacht hij naast transparantie ook dialoog en 
samenwerking. 

STAP VOOR STAP

In het verleden werden de doelstellingen toegewezen 
aan één collega die hiervoor de volledige beleidspe-
riode verantwoordelijk was. Deze keer willen we het 
anders doen.

In de nieuwe beleidsperiode focussen we ons 
elk jaar op één fenomeen en één thema. Samen 
met alle medewerkers, partners en inwoners. Zo 
bundelen we onze krachten en evolueren we stap 
voor stap, op een ritme dat iedereen kan volgen.
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Hoe gaat 
het nu 

verder? 

Eenmaal we van hogerhand groen licht krijgen, kunnen we punt per 
punt verder aanpakken. Uiteraard altijd in overleg met onze ‘partners 
in crime’. Zo willen wij ons engagement benadrukken voor de komen-
de beleidsperiode en streven we ernaar om op z’n minst even goed, en 
liefst beter, te doen. Samen met jullie! 


