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Voorwoord

Een beleidsnota is een tekst waarin het geplande handelen van een organisatie wordt beschreven en 
verantwoord. Dit Zonaal Veiligheidsplan is al het derde beleidsplan sinds de politiehervorming.

Eén van de redenen waarom het Zonaal Veiligheidsplan wordt opgemaakt, is om het lange en korte 
termijndenken te structureren en er een praktijkgerichte aanpak van acties aan te koppelen. Om al 
dan niet te slagen in dit opzet, speelt betrokkenheid een cruciale rol. Het is immers te vermijden dat 
dit beleidsplan op een bureau blijft liggen en enkel wordt bekeken tijdens de jaarlijkse evaluatie van de 
actieplannen. Daarom werden zoveel mogelijk personen betrokken bij de opmaak ervan. 

Het opmaken van een beleidsplan is telkens een moment van reflectie omtrent het functioneren van 
de organisatie, in casu de politiezone. De maatschappij is voortdurend in beweging en dus ook het 
politielandschap. Het is belangrijk dat de politiezone kan anticiperen op nakende veranderingen in onze 
maatschappij, daarbij gebruik makend van nieuwe technologische mogelijkheden. Door een uitgebrei-
de en representatieve bevolkingsenquête kregen we een duidelijk beeld van wat er leeft onder de lokale 
bevolking en hoe ze de lokale politie percipiëren. 

Inzake interne oriëntering (dienstverlening en werking) werden dienstoverschrijdende strategische 
doelstellingen geformuleerd, waarin iedere dienst zijn eigen bijdrage leverde. Bovendien beperkten 
we ons voor de verschillende basisfunctionaliteiten niet tot maatregelen om te voldoen aan de mini-
male werkingsnormen, doch werd per dienst de visie uitgeschreven, evenals de te bereiken strategische 
doelstellingen om die visie gestalte te geven. 

De uitdaging voor de komende jaren is om via performante indicatoren de realisatie van de gekozen 
strategische doelstellingen op te volgen en, indien nodig, bij te sturen. Op die manier wordt het 
beleidsplan geen éénmalig werk, doch een leidraad en toetssteen voor ons handelen gedurende vier 
jaren. 

Hannelore Bogaert
Commissaris
Officier operationele coördinatie en beleidsondersteuning
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Hoofdstuk 1

VISIE, MISSIE, 
WAARDEN
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Getrokken lessen uit het vorige plan

De visie, missie en  waarden van de politiezone werden bij de opstart van de zone vastgelegd. Aangezien 
de medewerkers en de andere belanghebbenden van de politiezone niet betrokken werden bij de tot-
standkoming ervan, bestond er onvoldoende draagvlak voor. In de audit die de politiezone liet uitvoeren 
in 2010 kwam dit duidelijk naar voor.

Als antwoord op het resultaat van de audit hebben een twaalftal mensen, uit verschillende graden-
groepen en diensten, een collectieve ambitie geschreven waarin is bepaald waar de politiezone binnen 
vijf jaar wil staan.

Via workshops waaraan iedereen deelnam werd gekozen voor 5 waarden: 
respect, vertrouwen, integriteit, collegialiteit en professionalisme. In een 
tweede workshop werd gezamenlijk bepaald welk gedrag wel of niet bij deze 
waarden past.

Wij hebben vervolgens ook een slogan bedacht: ‘Uw veiligheid, daar gaan 
wij voor!’.

Hieraan gekoppeld zal een waardenproject worden opgestart. Het doel hiervan is een dynamiek op 
gang brengen waarbij we permanent onze werking in vraag stellen met het oog op bijsturing.
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Wij, als politiezone Schelde-Leie, willen als één 

team naar buiten komen met één gezamenlijk 

doel: de burger een veilig gevoel geven.

Wij streven ernaar dit te doen door:

° Probleemoplossend te werken.

° Zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.

° Rechtvaardig, correct en onpartijdig op te treden.

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

° Ruimte te laten voor transparantie en participatie.

Met onze kwaliteitsvolle en 

professionele dienstverlening 

willen we toegankelijk zijn en 

kunnen rekenen op wederzijds 

respect en vertrouwen van onze 

burgers, overheden en partners.

ONZE WAARDEN

Collegialiteit

Integriteit

Professionalisme

Respect

Vertrouwen

Wij willen een vooruitstrevende organisatie 

zijn, die zijn medewerkers stimuleert door hen 

van de hedendaagse middelen te voorzien en 

continu op te leiden in functie van de technolo-

gische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Daarbij spelen enerzijds positieve waardering 

en anderzijds de beschikbaarheid en flexibiliteit 

van de collega’s een belangrijke rol.

Florastraat 19, 9840 De Pinte

09 321 76 60

contact@pzschelde-leie.be

www.scheldeleie.be

twitter.com/PZScheldeLeie

www.scheldeleie.be/nieuwsbrief

POLITIEZONE SCHELDE-LEIE
De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem
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Hoofdstuk 2

SCANNING &
ANALYSE
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Getrokken lessen uit het vorige plan

De respons op de bevolkingsenquête 2007 was groot, maar toch moesten we vaststellen dat de gebruiksvrien-
delijkheid van het document beter kon. Bovendien konden de respondenten bij bepaalde vragen geen duiding 
geven. Dit laatste kan belangrijk zijn om de kern van het probleem te achterhalen. Daarom werd de bevolkings-
enquête 2011 qua lay-out en vraagstelling grondig aangepakt.
Begin november 2011 werden 3.200 inwoners, verdeeld over de vier gemeenten van de politiezone Schelde-
Leie, persoonlijk aangeschreven om mee te werken aan onze bevolkingsenquête rond veiligheid. Niet minder 
dan 1.742 inwoners (54 %) hebben gereageerd. De respons was even groot als in 2007. 
De organisatie van de enquête gebeurde op dezelfde wijze als in 2007. Toch moeten we vaststellen dat er nu 
minder jongeren (-12,8 %) hebben geparticipeerd, het aantal respondenten ouder dan 65 jaar nam daarente-
gen met 5 % toe. Opnieuw vulden meer vrouwen dan mannen het enquêteformulier in. 84 % van de respon-
denten woont al 10 jaar of meer in zijn gemeente, zodat er mag worden van uitgegaan dat zij vertrouwd zijn 
met de lokale eigenheden.

Het cijfermateriaal van de dienst strategische analyse van de federale politie, van de cel strategische analyse 
CSD Gent dat ter beschikking wordt gesteld, bewezen hun nut bij de opmaak van dit huidig Zonaal Veilig-
heidsplan. 

Verder verschafte het cijfermateriaal van de Dienst planning en statistiek van de Vlaamse gemeenschap, in het 
bijzonder de gemeentelijke profielschetsen, interessante informatie. 

Via de diensten van de gouverneur konden we naast de nationale veiligheidsmonitor ook beschikken over de 
Veiligheidsmonitor 2008-2009 voor de provincie Oost-Vlaanderen.

In 2010 werd een audit uitgevoerd door de Algemene Inspectie van de politiediensten. Hier werden enkele 
werkpunten voor de organisatie naar voor gebracht.

Voor de opmaak van dit Zonaal Veiligheidsplan, alsmede naar aanleiding van de implementatie van de CP 3 
betreffende het risicomanagement, werd per dienst een SWOT-analyse, met een risicoanalyse aan gekoppeld, 
opgesteld. Uit deze oefening kunnen we enkele interne doelstellingen halen.

De PZ Schelde-Leie is een meergemeentenzone. Zij ressorteert volledig onder het arrondissement Gent. 
Zij grenst in het noorden aan de PZ Gent, in het oosten aan de PZ Rhode-Schelde, in het zuidoosten aan 
de PZ Zottegem-Herzele, in het zuiden aan de PZ Vlaamse Ardennen en in het westen aan de PZ Deinze-
Zulte.

Het hoofdcommissariaat is gevestigd in De Pinte, Florastraat 19. De wijkcommissariaten De Pinte 
en Sint-Martens-Latem zijn ondergebracht in de respectieve gemeentehuizen. Het commissariaat 
van Nazareth bevindt zich naast het gemeentehuis. Het commissariaat Gavere is gevestigd in de 
Brandweerstraat 5, rechtover de brandweerkazerne.

De zone wordt doorkruist door belangrijke verkeerswegen, zoals de autosnelwegen E17 en E40, de rijks- 
wegen N43 (Gent-Kortrijk) en N60 (Gent-Oudenaarde), de spoorlijn Gent-Kortrijk-De Panne en de spoor-
lijn Gent-Oudenaarde, alsook de waterwegen Schelde en Leie.

Socio-economisch en demografisch 
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De politiezone Schelde-Leie is een relatief kleine zone met 42.479 inwoners. Zij omvat de semi-residen-
tiële gemeenten De Pinte (10.217 inw.), Gavere (12.537inw.), Nazareth (11.353 inw.) en Sint-Martens-
Latem (8.372 inw.). De totale oppervlakte bedraagt 98,52 km². De bevolkingsdichtheid bedraagt 423 
inwoners per km². De gemeenten zijn welvarend met weinig werklozen en weinig steunzoekenden. De 
vreemdelingenpopulatie is beperkt. Buiten de industrieparken van Nazareth, met de Makro-vestiging 
als bijzonder aantrekkingspunt en de winkel- en horecazaken te Sint-Martens-Latem, vinden we veel 
familiebedrijven die zich toeleggen op land- en tuinbouw en veeteelt.* 

In Sint-Martens-Latem zijn heel wat vennootschappen gevestigd. In Gavere, Semmerzake en Nazareth 
bevinden zich belangrijke militaire installaties. In Nazareth bevindt zich een opvangcentrum voor pro-
bleemjongeren en in Gavere een opvangcentrum voor drugsverslaafden.

De gemeenten De Pinte, Gavere en Nazareth hebben een spoorwegstation, waarbij dat van De Pinte het 
meest drukke is. Heel wat inwoners sporen dagelijks naar Gent, Deinze of Brussel voor werk of school.

Er is een actief verenigingsleven. Veel verenigingen maken gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. 
Het uitgangsleven situeert zich vooral aan de Markt in Gavere en op de Kortrijksesteenweg in Sint- 
Martens-Latem, waarlangs ook bars gevestigd zijn. Het natuurgebied ‘Scheldemeersen’ en de mu-
sea van Sint-Martens-Latem trekken heel wat toeristen aan. Het watertoerisme op de Leie kent een 
hoogtepunt in de zomer. ‘s Winters zorgt de Leie geregeld voor wateroverlast.

Op basis van de gemeentetypologie en het bevolkingsaantal behoort de zone tot het type 4 of zone met 
‘sterk morfologisch verstedelijkte gemeenten’. Voor het arrondissement behoort de grootstad Gent tot het 
type 1, de zones ‘Regio Rhode en Schelde’ (Merelbeke, Melle, Destelbergen, Oosterzele), ‘Deinze-Zulte’ en 
‘Meetjesland-centrum’ (Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins) tot het type 3 en de andere vijf zones tot het type 5.

* Meer info is te vinden in de gemeentelijke profielschets, zie bijlage.
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Beeld van veiligheid en leefbaarheid 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de objectieve 
onveiligheid, wat effectief door de politie is geregistreerd en de sub-
jectieve onveiligheid, wat door de bevolking wordt ervaren. Voor het 
meten van de objectieve onveiligheid wordt gebruik gemaakt van de  
politiestatistieken, terwijl voor het meten van de subjectieve onveiligheid  
bevragingen worden uitgevoerd. 

Geconsulteerde objectieve bronnen
* Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld 2011: een analyse opgesteld door de federale politie in de 

aanloop naar het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld 
geeft een algemeen overzicht van de belangrijkste veiligheidsproblemen die zich in België voor-
doen en tot het verantwoordelijkheidsdomein van de politionele overheden en diensten behoren. 
Voor deze analyse werd gebruik gemaakt van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en de 
politionele expertendatabanken.

* Arrondissementeel Politioneel Veiligheidsbeeld 2011: een analyse opgesteld door de strategische 
analisten van de Coördinatie- en Steundienst te Gent (CSD Gent). Het is de vertaling van het Natio-
naal Politioneel Veiligheidsbeeld 2011 naar het Arrondissement Gent.

* Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 2012: een analyse opgesteld door de strategische analisten van 
de Coördinatie- en Steundienst te Gent (CSD Gent). Dit is dan weer de vertaling van het Arrondisse-
menteel Politioneel Veiligheidsbeeld naar de politiezone Schelde-Leie.

* Jaarrapport politionele criminaliteitsstatistiek 2009-2010, aangeleverd door de cel strategische 
analyse van de coördinatie- en steundienst (CSD) Gent.

* Jaarverslag Arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) Gent, 2012.
* Jaarverslag PZ Schelde-Leie, periode 2008-2011.
* Verkeersbarometer Federale politie, periode 2000-2011.
* Gemeentelijke profielschetsen, Dienst Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap.
* Criminaliteitsbarometer, Federale Politie CGOP, beleidsgegevens (afsluitingsdatum 25/01/2013).

Geconsulteerde subjectieve bronnen
* Nationale Veiligheidsmonitor 2008-2009.
* Veiligheidsmonitor provincie Oost-Vlaanderen 

2008-2009.
* Bevolkingsenquête politiezone 2011.
* Politiebabbel BIN’s 2010.
* Interne audit 2010, Algemene Inspectie van de 

Federale Politie.
* SWOT-analyses in het kader van de implementa-

tie CP3.
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Objectieve gegevens

Inzake criminaliteit

In België werden in 2010 niet minder dan 1.028.454 misdrijven geregistreerd, wat 1,63 % lager ligt dan 
in 2009 maar toch 3,50 % hoger dan in 2000 (993.703 feiten). Deze toename loopt evenwel gelijk met 
de bevolkingstoename sinds 2000. In Vlaanderen werden 511.926 misdrijven geregistreerd, in onze 
politiezone 2.431. 

Als we de cijfers voor 2010 afzettten tegen de bevolkingsaantallen van de gewesten, kan de ‘crimina-
liteitsgraad’ (aantal misdrijven per 1.000 inwoners) berekend worden. Zo werden in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest 155 misdrijven geregistreerd per 1.000 inwoners, in het Waals Gewest 99 en in het 
Vlaams Gewest 82. In onze politiezone werden slechts 52 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. 

2009 2010 2011 2012

Nationaal 1.045.518 1.028.454 - -

Vlaanderen 515.900 511.926 - -

PZ Schelde-Leie 2.355 2.443 2.347 2.129

De Pinte 352 439 458 448

Gavere 742 612 592 558

Nazareth 849 897 907 697

St.-Martens-Latem 412 495 390 426

Voornoemde cijfers* zeggen op zich niet zoveel gezien het gaat om heel verscheiden inbreuken die 
daarenboven sterk in ernst variëren. Ook is de aangiftebereidheid voor het ene misdrijf groter dan voor 
het andere. 

De hogere cijfers voor Nazareth worden vooral in de hand gewerkt door het grootwarenhuis Makro en 
de grote tankstations langs de autosnelweg E17. Alle winkeldiefstallen, onbetaalde tankbeurten e.a. zijn 
weliswaar gepleegd op het grondgebied van de gemeente, maar vormen geen echt veiligheidsprobleem 
voor de inwoners. De gunstige evolutie voor Sint-Martens-Latem sinds 2000 is vermoedelijk gerelateerd 
aan de verdwijning van een aantal dansgelegenheden langsheen de Kortrijksesteenweg. 

Het is interessant om een aantal misdrijfcategorieën nader te bekijken. Onderstaande tabel vermeldt 
de belangrijkste rubrieken*:

2009 2010 2011 2012

Diefstal en afpersing (inbraken, winkeldiefstal, fietsdiefstal ...) 682 796 776 843

Bedrog (verduistering, oplichting, afzetterij ...) 377 411 442 297

Beschadiging van eigendom (vernieling ...) 225 292 242 253

Misdrijf tegen de lichamelijke integriteit (slagen ...) 191 184 165 149

Misdrijf tegen andere morele waarden en gevoelens (laster ...) 96 105 91 119

Misdrijf tegen openbare veiligheid (bedreigingen ...) 69 71 86 67

Drugs (bezit, in- en uitvoer, handel ...) 203 134 79 54

Voor de meeste hoofdrubrieken zijn de cijfers over de vier jaren min of meer op hetzelfde niveau 
gebleven. De opvallende afname van het aantal drugsmisdrijven heeft vooral te maken met de sluiting 
van de dancing Oh! in Gavere in 2009. 

Hierna wordt nader ingegaan op de misdrijven die in onze statistieken sterk(er) vertegenwoordigd zijn.

* Criminaliteitbarometer 2009-2013, Federale Politie (afsluitingsdatum 25/01/13)
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Inbraken in gebouwen 

In 2000 werden in België 83.311 woninginbraken en 27.003 
inbraken in bedrijven geregistreerd. In 2010 respectievelijk 67.570 
woninginbraken en 20.562 inbraken in bedrijven. In de periode 
2000-2006 daalde het aantal inbraken significant maar nadien nam 
het aantal woninginbraken opnieuw toe. De inbraken in bedrijven 
daarentegen bleven (licht) dalen. Diezelfde trend doet zich ook voor in 
Vlaanderen en in onze politiezone. In ongeveer 1 op 3 feiten gaat het 
om een poging tot woninginbraak (32,7 %). De dieven viseren vooral 
geld en juwelen, computermateriaal, multimedia en fotoapparaten.

In 2012 werden in het gerechtelijk arrondissement Gent, dat 
10 politiezones beslaat, 3.691 inbraken in woningen (incl. 
appartementen) geregistreerd of 7 % meer dan het jaar voordien (AIK 
Gent, jaarrapport 2011). De stijging in onze politiezone is mogelijk te  
verklaren door het opnieuw openstellen van de E17 t.h.v. De Pinte en 
Deinze.

Het semi-residentieel karakter van onze gemeenten en de nabijheid van grote verkeersassen maken 
onze zone aantrekkelijk voor criminelen, in het bijzonder voor rondtrekkende dievenbenden. Vooral de 
woonwijken nabij de grote(re) verkeersassen lopen een hoger riscio. Opvallend voor 2011 was de sterke 
toename van het aantal inbraken in de late namiddag en valavond. De piekmaanden waren januari, 
oktober, november. Positief is dat het aantal mislukte inbraken vrij hoog is. Het is evenwel sinds 2007 
gedaald van 38 % naar 32 % in 2011, zijnde het nationaal gemiddelde. 

De aanpak van de rondtrekkende dievenbenden is een nationale prioriteit. De parketten, de federale 
en lokale politiediensten spannen zich al vele jaren in om dit fenomeen te stoppen. Door de gestage 
uitbreiding van de Europese gemeenschap en het wegvallen van de grenscontroles kunnen malafide 
benden zich nu gemakkelijker bewegen, wat de aanpak van het fenomeen bemoeilijkt. De Salduz-wet 
die op 01/01/12 van kracht ging, vergt van politie en justitie bijkomende inspanningen. 

Uit de Veiligheidsmonitor 2008-2009 blijkt dat 78 % 
van de inbraken worden aangemeld bij de politie 
en in 70 % van de gevallen wordt effectief proces-
verbaal opgesteld. Voor wat betreft de pogingen 
doet slechts 46 % melding en in 28 % van de 
gevallen wordt er een proces-verbaal opgesteld. 

De aanpak van het fenomeen is opgenomen in 
het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Er is 
sinds de opstart van de politiezone een actieplan 
‘Woninginbraken’.
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Autodiefstallen 

Terwijl er in 2000 in België nog 40.798 autodiefstallen werden geregistreerd, bedroeg dit aantal in 2010 
nog slechts 12.899, een opmerkelijke daling met meer dan 68 %. In 2010 gaat het bij één vijfde van 
de gevallen om een poging tot autodiefstal. Ongeveer 2 op 3 gestolen auto’s werden teruggevonden: 
33 % nog dezelfde dag en 68 % binnen de week. Wanneer een wagen niet binnen de 2 weken wordt 
teruggevonden, wordt de kans op terugvinden klein. De automerken Volkswagen en Ford zijn 
uitgesproken favoriet. De meeste autodiefstallen gebeuren ’s nachts.

In het gerechtelijk arrondissment Gent is de daling minder sterk. Daar waar nationaal voor de periode 
2009-2010 een daling van bijna 11 % werd genoteerd, is dit voor het gerechtelijk arrondisssement Gent 
slechts 5,4 %. Voor de periode 2011-2012 werd een daling van 10 % genoteerd in het arrondissement 
Gent, terwijl in onze politiezone een stijging van 180 % werd vastgesteld.
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Diefstal uit voertuigen

Diefstal uit of aan een auto is één van de meest geregistreerde criminaliteitsvormen met bijna 110.000 
registraties in 2002. Sinds 2006 dalen de feiten gestaag met nog 76.594 registraties in 2010 of een 
daling van bijna 22 %. Uit de Veiligheidsmonitor 2008-2009 blijkt dat er slechts in 58 % van de gevallen 
aangifte wordt gedaan. Uit de top 5 van de meest gestolen voorwerpen blijkt dat in het bijzonder GPS-
toestellen geliefd zijn. Vroeger waren dieven meer uit op autoradio’s maar door de integratie in de auto 
zelf, is dit aandeel sterk afgenomen. De meeste diefstallen gebeuren tussen 20 en 23 uur. 

In het arrondissement Gent werden in 2011 niet minder dan 3.077 autokraken (+35 %) geregistreerd, 
waarvan 2.585 in de stad Gent. De absolute piekmaand was augustus met 373 autokraken. In 2012 
waren dit er 2.405 (-22 %) met als piekmaand maart met 252 autokraken.

In 2011 werden in onze politiezone 67 autokraken vastgesteld. Bij 21 autokraken viseerde men de GPS. Bij 
31 autokraken verschafte men zich toegang door een ruitje in te slaan. De piekmaanden waren voor onze 
politiezone augustus en oktober. In 2012 werden in onze politiezone 57 autokraken vastgesteld (-15 %).*
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Sinds 2007 zijn de autokraken fors gedaald van 152 naar 57 feiten in 2012. Kleine rondtrekkende 
dadergroepen zijn over heel het arrondisement Gent actief, maar ook gewone dieven en drugverslaafden 
plegen autokraken om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Men viseert vooral goederen die 
gemakkelijk kunnen verhandeld worden op café, op markten of via internet. 

* Jaarverslag AIK Gent 2012
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Verdovende middelen 

Ingevolge het gedoogbeleid met betrekking tot het gebruik van cannabis door meerderjarigen is bij 
de bevolking, in het bijzonder bij jongeren en ouders, het idee ontstaan dat drugs niet langer een zaak 
is van politie en justitie. Jongeren komen nu meer uit voor hun druggebruik en het gebruik lijkt veral-
gemeend. Plaatsen waar jongeren mekaar treffen, zoals café’s, discotheken en dancings, maar ook de 
schoolomgeving, stations en speel- en recreatiezones zijn kritieke punten.* 

2009 2010 2011 2012

Bezit van drugs 151 101 53 35

In- en uitvoer van drugs 16 15 20 2

Gebruik van drugs 27 5 2 1

Handel in drugs 14 8 7 5

Productie van drugs 1 5 0 2

De sluiting van ondermeer de dancing Oh! heeft ertoe geleid dat 
er minder misdrijven konden worden vastgesteld. Een deel van de 
registraties (vooral in- en uitvoer van drugs) houdt verband met 
de controles uitgevoerd door de autowegenpolitie op de parkings 
van de tankstations Texaco langs de autosnelweg E17. Deze tank-
stations worden immers frequent gebruikt door Fransen die zich 
in Nederland bevoorraden. Nu Nederland strikter optreedt tegen 
buitenlanders steekt het fenomeen van de drugpanden in de 
steden en de cannabisplantages in huurhuizen de kop op. 

De aanpak van dit fenomeen, in het bijzonder de import en export 
van cocaïne, de productie en de smokkel van synthetische drugs en 
cannabis en het dealen van drugs, is opgenomen in het Nationaal 
Veiligheidsplan 2012-2015. 

Verdwijningen/ontvluchtingen

In 2012 werden 250 verdwijningen geregistreerd. Het gaat hier bijna uitsluitend om probleemjongeren 
die vaak kortstondig en gebeurlijk vergezeld van lotgenoten, de instelling ontvluchten waar zij gep-
laatst zijn. In de andere gevallen gaat het over problematische gezinssituaties en of volwassenen met 
een psychisch probleem. 

Intrafamiliaal geweld 

Het geweld in de familiale sfeer neemt toe. Omdat de maatschap-
pelijke impact van dit fenomeen enorm is, werd de strijd tegen in-
trafamiliaal geweld opnieuw als prioriteit opgenomen in het Natio-
naal Veiligheidsplan 2012-2015. Deze prioriteit legt zich vooral toe 
op geweld tegen vrouwen, en in het bijzonder verkrachting. De COL 
4/2006 die handelt over partnergeweld zal aangepast en versterkt 
worden en de inspanningen geïntensifieerd. 
Een groot probleem bij de aanpak van dit fenomeen is dat het moei-
lijk zichtbaar is en zich bijna uitsluitend in de privé-sfeer afspeelt. Het fenomeen werd vroeger ook door 
de politie te vaak afgedaan als een privé-zaak waardoor enkel bij ernstige slagen en verwondingen of 
op klacht proces-verbaal werd opgesteld. Sinds 2006 zijn er evenwel duidelijke richtlijnen voor parket 
en politie. De problematiek wordt van jaar tot jaar steeds beter opgevolgd.

* Criminaliteitbarometer 2009-2013, Federale Politie (afsluitingsdatum 25/01/13)
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Voor wat betreft onderstaande tussenkomsten dient opgemerkt dat in bepaalde gezinnen meermaals 
moet worden opgetreden. Deze tussenkomsten worden nauwgezet opgevolgd door onze sociale cel en in 
overleg met de betrokken diensten, de sectie jeugd en gezin van het parket en de jeugdrechtbank,wordt 
kordaat opgetreden. We stellen verder vast dat er sneller klacht wordt neergelegd uit hoofde van bela-
ging/stalking. Het gaat hier over mannen en vrouwen die hun ex-partner blijven verontrusten.

2009 2010 2011 2012

Slagen en verwondingen > binnen het koppel 36 31 38 29

Slagen en verwondingen > descendenten 12 2 5 4

Slagen en verwondingen > andere familieleden 3 3 8 2

Belaging/stalking 42 52 61 70

Mondelinge bedreigingen 23 36 59 49

Familiale twist/onenigheid (VPV) 26 16 35 36

Totaal (cijfers LIK) 142 140 206 190

De stijging van het aantal feiten, vooral wat betreft de mondelinge bedreigingen, heeft vooral te maken 
met een striktere toepassing van de richtlijnen rond intrafamiliaal geweld.

Bedrogsmisdrijven

In 2012 werden 104 bedrogsmisdrijven geregistreerd. De bedrogsmisdrijven kunnen opgedeeld worden 
in volgende categorieën: flessentrekkerij, verduistering/bedrieglijke verberging, oplichting en misbruik 
van vertrouwen. Voor deze groep van misdrijven werd rekening gehouden met de lokale cijfers. 
Voordien werden in de cijfers voor de categorie flessentrekkerij ook de feiten die zich voordeden aan de 
tankstations gelegen langs de E17 opgenomen. Deze tankstations liggen op het grondgebied van de 
gemeente Nazareth, maar hebben geen impact op het onveiligheidsgevoel van de bewoners van deze 
gemeente. Het is de federale politie die deze vaststellingen uitvoert.
 
Bovendien werden voordien in de categorie ‘verduistering/bedrieglijke verberging’ aangiften 
opgenomen van verlies van identiteitskaarten, rijbewijzen, ed. Dit is niet correct, aangezien deze ‘geen 
misdrijf’ betreffen.
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedrogsmisdrijven in onze politiezone:*

2009 2010 2011 2012

Flessentrekkerij 12 12 11 18

Verduistering/bedrieglijke verberging 6 4 3 1

Oplichting 63 40 41 71*

Misbruik van vertrouwen 8 42 14 14

Opzettelijke beschadigingen 

In de periode 2009-2012 steeg het aantal geregistreerde feiten van opzettelijke beschadigingen. Ook 
hier werd rekening gehouden met de feiten die specifiek op het grondgebied van onze politiezone 
hebben plaats gevonden.

2009 2010 2011 2012

Opzettelijke beschadigingen 168 218 196 217

* 49 met internet, 22 zonder internet
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Winkeldiefstal en zakkenrollerij

In 2010 werden er in België 23.570 winkeldiefstallen geregistreerd. Dit zijn diefstallen in of aan een 
winkel, tijdens de openingsuren, gepleegd door klanten. Na een relatief stabiele evolutie in de periode 
2005-2007 is er vanaf 2008 jaar na jaar een significante stijging. T.o.v. 2007 bedraagt de stijging meer 
dan 28 %. Het fenomeen doet zich vooral voor in grote steden en in winkelcentra. De dieven hebben 
het vooral gemunt op kleding, voeding, schoonheidsproducten, multimedia en tabak. Opmerkelijk is 
dat steeds minder handelaars aangifte doen omdat ze het gevoel hebben dat justitie er toch niets mee 
aanvangt. 

In onze politiezone blijft het aantal feiten beperkt*:

2009 2010 2011 2012

Winkeldiefstal 36 44 42 48

Zakkenrollerij 18 25 20 26

Met het grootwarenhuis Makro te Eke werd afgesproken dat de politie wordt verwittigd wanneer de 
feiten voldoende ernstig zijn: belangrijk nadeel en/of gepleegd in bende en/of er werd geweld gepleegd 
tegenover het veiligheidspersoneel. De voorbije jaren werd geregeld een onderzoek opgestart door de 
lokale recheche naar rondtrekkende dievenbenden die zich toelegden op het stelen op grote schaal van 
vooral sigaretten en alcohol. 

Intussen kan winkeldiefstal onder bepaalde voorwaarden beteugeld worden via het GAS-reglement. 
Voor 7 diefstallen werd een GAS PV opgesteld. 

Fietsdiefstallen

Nationaal werden in 2010 niet minder dan 36.458 fietsdiefstallen geregistreerd. Dit is niet alleen te 
verklaren door de talrijke aanwezigheid van fietsen doch ook door het feit dat fietsdiefstal gemakkelijk 
is en door sommigen zelfs niet als een diefstal wordt gezien omdat de fiets vaak maar korte tijd ge-
bruikt wordt en dan weer achtergelaten wordt. Uit de Veiligheidsmonitor 2008-2009 blijkt dat slechts 
1 op 3 van de benadeelden aangifte doet, m.a.w. het werkelijk aantal gestolen fietsen is véél hoger. 

Opvallend is dat 85 % van de fietsdiefstallen gebeuren in Vlaanderen, terwijl Wallonië amper goed is 
voor 6 %. Uitgedrukt in termen van riscicograad betekent dit dat er in Vlaanderen 5 fietsdiefstallen 
werden geregistreerd per 1.000 inwoners.*

133 128 127 131

0

40

80

120

160

2009 2010 2011 2012

Het aantal fietsdiefstallen in onze politiezone blijft sinds jaren min of meer op hetzelfde niveau. De 
meeste feiten situeren zich aan de spoorwegstations van De Pinte, Gavere en Nazareth. 

In onze politiezone bestaat een actieplan ‘Fietsdiefstal’.

* Criminaliteitbarometer 2009-2013, Federale Politie (afsluitingsdatum 25/01/13)
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Inzake verkeer

Het Nationaal Veiligheidsplan inzake verkeersveiligheid wil in de eerste plaats het aantal verkeers-
doden doen dalen. In 2000 vielen nog 1.470 verkeersdoden en men wou het aantal doden tegen 2010 
halveren. Die doelstelling werd niet gehaald, maar het aantal doden zakte in 2011 tot 858. 

Het gevoerde beleid en de inspanningen van de verschillende actoren hebben onze wegen een stuk 
veiliger gemaakt en dit ondanks de toegenomen verkeersdruk. Sinds 2000 is immers het voertuigen-
park in België toegenomen met 15,6 %. Er zijn in België 6.920.791 voertuigen ingeschreven (cijfers 2012, 
statbel.fgov). 

In het kader van ons Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 hadden we een jaarlijkse daling van 10 % voor-
opgesteld van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Deze ambitieuze doelstelling werd 
niet gehaald. 
 
Het dichte wegennet en de belangrijke verkeersassen genereren een behoorlijk aantal verkeersongeval-
len. In 2012 stelde de politie 704 ongevallen vast, waarvan 135 met lichamelijk letsel. Dit is een daling 
van 6 % vergeleken met 2011.

2009 2010 2011 2012

Ongeval met materiële schade 454 577 571 569

Ongeval met lichamelijk letsel 125 131 144 131

Ongeval met dode(n) 2 4 0 4

Totaal 581 712 715 704

Er gebeuren meer ongevallen op het grondgebied van Nazareth, o.m. door de aanwezigheid van twee 
industrieparken, de Makro-vestiging en belangrijke verkeerswegen zoals de gewestwegen N60 en N35, 
en de autosnelweg E17. 

Meest voorkomende oorzaken: niet respecteren voorrang (12 %), onvoldoende afstand (20 %) en alco-
hol (8 %). Op vrijdag en zaterdag gebeuren meer ongevallen. Het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf 
bedraagt 21 %. 24 % van de ongevallen gebeurden in het weekend en 76 % in de week.

2011 2012

Nazareth 253 232

Gavere 184 177

Sint-Martens-Latem 157 172

De Pinte 121 123

66 % van de ongevallen gebeurden op ‘gemeentewegen’. Logischerwijze gaat het hier over de hoofd-
wegen die de gemeenten kruisen en met mekaar verbinden. Voor wat betreft de ‘gewestwegen’ vallen 
de N60 (Gent-Oudenaarde) en de N43 (Gent-Deinze) op. Voornaamste ongevalsoorzaken blijken: on-
voldoende afstand houden, niet respecteren voorrang en dronken sturen. Opmerkelijk is dat vaker de 
slechte staat van de rijbaan als oorzaak weerhouden werd (7 %). 
 
Ondanks de oprichting van een verkeerscel en toegenomen controles blijft ook het aantal positieve 
ademtesten hoog: 5,5 % bij bestuurders gecontroleerd ter gelegenheid van een actie. In 2012 werden 
ook 131 snelheidscontroles uitgevoerd. Op de 10.991 geregistreerde overtredingen, overschreden 6.343 
bestuurders de toegelaten snelheid met meer dan 10 km per uur, 134 zelfs met meer dan 30 km per uur. 
Het aantal overtredingen is gelijklopend met 2011.

Sinds de opstart van de zone is er een actieplan ‘Verkeersveiligheid’.
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Inzake openbare orde, rust en veiligheid    

In de zone doen zich geen evenementen voor die tot grote ordediensten leiden. Jaarlijks vinden zo’n 
107 lokale evenementen plaats, zoals wielerwedstrijden, optochten en kermissen, waarop de politie 
aanwezig is. Er zijn in de zone enkele uitgaansgelegenheden die voor overlast zorgen en waar de politie 
regelmatig dient tussen te komen. Tijdens de zomermaanden zorgen evenementen in open lucht 
gebeurlijk voor lawaaioverlast. 

M.b.t. de openbare veiligheid moet de nodige 
aandacht besteed worden aan de Makro-
vestiging in Eke, de militaire installaties in Gavere 
en Nazareth, het consulaat van Pakistan in 
Nazareth, en het wielerevenement Superprestige 
in Gavere.

Voor de Makro-vestiging in Eke en het 
wielerevenement Superprestige in Gavere werd 
in het kader van het KB van 16 februari 2006 
betreffende de nood- en interventieplanning een 

BNIP opgesteld. Op basis van deze BNIP’s heeft een werkgroep binnen de politiezone een dienstnota 
opgesteld betreffende het politieoptreden in het kader van een rampsituatie op beide sites. Deze nota 
is voorzien van allerlei maatregelen om de situatie zo veel mogelijk de baas te kunnen. In 2011 werden 
voor beide sites in samenwerking met de brandweer een oefening georganiseerd. Op basis van deze 
oefening werden aanpassingen aangebracht in zowel BNIP als de nota omtrent het politieoptreden.
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Subjectieve gegevens

Uit onze bevolkingsenquête 2011* blijkt dat het ‘onveiligheidsgevoel’ licht is toegenomen: 6,4 % (4,7 % 
in 2007) voelt zich thuis ‘onveilig’ tot ‘zeer onveilig’. In 2003 was dit nog 11 %. Uit analyse van de 
antwoorden blijkt dat het onveiligheidsgevoel vooral te maken heeft met het hoog aantal inbraken in 
de politiezone in 2011. Ook een slechte straatverlichting, de aanwezigheid van vreemdelingen, leurders 
en verdachte voertuigen versterken het onveiligheidsgevoel. 
 
Uit de Nationale Veiligheidsmonitor 2008-2009 blijkt dat 7,9 % van de bevraagde burgers zich ‘altijd’ tot 
‘meestal’ onveilig voelt. In Oost-Vlaanderen voelt 5,8 % van de bevraagden zich ‘vaak’ tot ‘altijd’ onveilig. 

Uit de bevolkingsenquête 2011 blijken volgende fenomenen problematisch: 
* onaangepaste snelheid in de bebouwde kom (51,5 %)
* woninginbraken (18,1 %)
* hinderlijk parkeren (19 %)
* zwerfvuil (17,4 %)
* lawaaioverlast (inclusief verkeer 16,8 %)

De resultaten van onze enquête sluiten wat betreft de topprioriteiten aan bij de conclusies van de 
nationale en provinciale bevraging 2008-2009.

Nationale bevraging Provinciale bevraging

Onaangepaste snelheid (65 %) Onaangepaste snelheid (62 %)

Woninginbraken (53 %) Woninginbraken (42,5 %)

Agressief verkeersgedrag (45 %) Zwerfvuil (40 %)

Zwerfvuil (45 %) Agressief verkeersgedrag (31 %)

Fietsdiefstallen (31 %)

De lokale bevolking maakt zich ernstig zorgen om de verkeersveiligheid. Niet minder dan 51,6 % (ca. 6 % 
t.o.v. 2007) van de respondenten vindt dat er in zijn buurt te snel gereden wordt, en 19 % klaagt over 
hinderlijk parkeren (ca. 6 % t.o.v. 2007). Het probleem van onaangepaste snelheid wordt het vaakst ge-
meld door de inwoners van Gavere en Nazareth.

Wat betreft de inbraken stellen we vast dat het risico op in-
braak hoger wordt ingeschat dan in 2007. In 2007 schatte 
23,7 % van onze inwoners het risico op een woninginbraak 
‘groot tot zeer groot’. Uit onze bevolkingsenquête 2011 bleek 
dat dit cijfer ondertussen steeg naar 26,9 %. De woning- 
inbraken worden in De Pinte en Sint-Martens-Latem sterker 
als een probleem ervaren.

De aanpak van de inbraken gepleegd door rondtrekkende 
dievenbenden blijft een prioriteit voor de lokale en federale 
politiediensten, waartussen een taakverdeling bestaat, en 
van de parketten. 
 
Wat betreft de maatschappelijke overlast is er vooral ergernis 
over lawaaioverlast (16,8 %), over honden (12,8 %) en zwerfvuil (17,4 %). Terwijl de cijfers voor lawaai-
overlast en honden ongeveer gelijk zijn gebleven, moeten we een sterke stijging vaststellen betreffende 
zwerfvuil (10,1 % in 2007). Het probleem van zwerfvuil nam sterk toe in Gavere en Sint-Martens-Latem.
 
Verder houden ook de talrijke fietsdiefstallen in onze politiezone de burgers bezig. 6,2 % van de res-
pondenten geven aan dat fietsdiefstallen in hun woonwijk voorkomen. Dit is een stijging met ongeveer 
3 % t.o.v. 2007.

* Zie bijlage
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Verwachtingen en doelstellingen 

Belanghebbende Verwachting/doelstelling Bron/methodiek

Bestuur en financiers

MBZ en Justitie Diefstallen gewapenderhand NVP 2012-2015

Geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder 
op het openbaar vervoer en door stadsbenden

Drugs

Illegale vuurwapenzwendel

Terrorisme

Intrafamilieel geweld

Mensenhandel (de seksuele en economi-
sche uitbuiting) en mensensmokkel

Informaticacriminaliteit

Fraude en in het bijzonder sociale en fiscale 
fraude, alsmede fraude in het afvalbeheer

Inbraken in woningen en andere gebouwen

Procureur des Konings Inbraken in gebouwen Omzendbrief 4 van 21 febru-
ari 2012: parketbeleidsplan

Drugs

Intrafamiliaal geweld

Verkeersveiligheid

In tweede orde: autocriminaliteit (diefstallen van en in voertuigen), diefstal-
len met geweld, winkeldiefstallen, fiets- en bromfietsdiefstallen, seksuele en 
economische uitbuiting en delinquentie, milieu en overlast.

Politiecollege Zie bijlage Uittreksel verslag politiecol-
lege april 2013

Klanten en dienstafnemers

Lokale bevolking Inbraken en diefstallen Eigen BVE 2011

Verkeersveiligheid: onaangepaste snelheid 
en hinderlijk parkeren

Zwerfvuil, lawaai, honden

Fietsdiefstallen

Aanwezigheid in de woonwijken

Partners en leveranciers

BIN en BIN-Z Inbraken in gebouwen Politiebabbel 2010

Meer feedback

Medewerkers

Personeel Zie bijlage Audit AIG 2010

Maatschappij

Bevolking Het onveiligheidsgevoel Veiligheidsmonitor
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Inrichting van het korps 

Personeelscapaciteit

Operationeel kader

Minimaal
effectief

(KB 05/09/01)
Aantal

Datum van 
aanpassing

Aantal 
ingeschreven 

(per kader)

Beschikbaar 
aantal*

Datum van 
registratie

56
7 OK, 16 MK 
55 BK, 3 HK

31/12/07
7 OK, 11 MK,
49 BK, 2 HK

7 OK, 10.5 MK, 
41.7 BK, 1.8 HK

31/12/12

81 69 61 FTE

Administratief en logistiek kader 

Minimaal
effectief

(KB 05/09/01)
Aantal

Datum van 
aanpassing

Aantal 
ingeschreven 

(per kader)

Beschikbaar 
aantal*

Datum van 
registratie

4

1 Niv. A
5 Niv. B
4 Niv. C
6 Niv.D

31/12/07

1 Niv. A
4 Niv. B
4 Niv C
7 Niv. D 

(3 gesco en 
1 onderhoud)

1 Niv. A
4 Niv. B

3.6 Niv. C
6.5 Niv. D 

(3 gesco en 
1 onderhoud)

31/12/12

Evolutie personeelskader*

Min. norm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Operationeel 52 68 68 66 70 70 71 68

Administratie 
& logistiek

4 11 12 12 13 19 18 16

Totaal 56 79 80 78 83 89 89 84

officieren middenkader basiskader hulpkader admin.kader

vrouw 2 2 10 1 15

man 5 9 39 1 1

Totaal 7 11 49 2 16

* Uitgezonderd onbeschikbaarheden ingevolge ziekte, verlof zonder wedde, detacheringen, afdeling CIC e.a. 
 Eén INP is permanent afgedeeld naar het CIC Oost-Vlaanderen

Organiek kader Reëel effectief

Organiek kader Reëel effectief
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Dienstverlening en werking

Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking

De minimale werkingsnormen

De minimale organisatie- en werkingsnormen vastgelegd in het 
KB van 17/09/01, waarbij werd uitgegaan van de noden en ver-
wachtingen van de bevolking, moeten een gelijkwaardige mini-
male dienstverlening garanderen aan alle burgers van het land. 

Deze dienstverlening vertaalt zich in het bijzonder in volgende 
zes basisfunctionaliteiten: wijkwerking, onthaal, interventie- 
dienst, lokale recherche, slachtofferbejegening, handhaving van 
de openbare orde en verkeershandhaving. Deze ‘minimale’ nor-
men worden verduidelijkt in de omzendbrief PLP 10. 

De functie onthaal

Hoe organiseren we het onthaal?

De functie onthaal bestaat uit het te woord staan van burgers die zich, fysiek, telefonisch of schriftelijk 
tot de politie wenden. De toegankelijkheid van het onthaal wordt afgestemd op de noden en verwach-
tingen van de bevolking. De functie onthaal omvat o.m.: 
het ontvangen van bezoekers, verschaffen van informa-
tie en doorverwijzing naar bevoegde instanties, afle-
veren van attesten of administratieve documenten van 
politionele aard, opnemen van klachten en aangiften, 
afhandelen van kantschriften op uitnodiging. 

Om een beter beeld te krijgen van het aantal bezoekers 
en de tijdstippen waarop deze bezoekers het onthaal be-
zoeken, werd een bezoekersregistratiesysteem ontwik-
keld en in 2011 ingevoerd. Op basis van het cijfermateriaal 
afkomstig uit dit systeem kunnen we onze openingsuren en onze in te zetten capaciteit nog beter 
afstemmen op de behoeften van de bevolking en kunnen we de wachttijd aan het onthaal minimaal 
houden.

Het centraal onthaal situeert zich in het hoofdcommissariaat in De Pinte. Daarnaast bevindt er zich in 
elk van onze vier gemeenten een wijkcommissariaat. De openingsuren van deze wijkcommissariaten 
zijn afgestemd op de openingsuren van het gemeentehuis. De wijkcommissariaten worden geleid door 
een hoofdinspecteur, bijgestaan door twee of meer wijkinspecteurs. 
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Voldoen we aan de minimale werkingsnormen?    

Datum registratie 01/03/2013

Aantal gemeenten in de zone 4

Aantal politieposten 5

Politiepost
Aantal uren ‘fysiek onthaal’

Capaciteit op jaarbasis
Week Weekend

Centraal onthaal 08-20 uur Zaterdag: 10-18 uur
Zondag: gesloten

3.744 mensuren
1.520 mensuren 

(onthaalbediende)

De Pinte 08:30-12:00 uur
Maandag ook van 
17:30-19:30 uur 

(behalve in juli en augustus)

Gesloten 998 mensuren

Gavere 08:30-12:00 uur
Woensdag ook van 

13:00-18:00 uur
Gesloten 1.170 mensuren

Nazareth 08:30-12:00 uur
Maandag ook van 
14:00-18:30 uur 

(in juli en augustus tot 17:00 uur)

Woensdag ook van
14:00-17:00 uur

Gesloten 1.288 mensuren

Sint-Martens-Latem 08:30-12:00 uur
Woensdag ook van 

13:30-17:00 uur
Gesloten 1.092 mensuren

Totaal 9.812 mensuren

NORM: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt en contacteerbaar d.m.v. technische 
infrastructurele maatregelen.

De minimale norm van 12 uur per dag wordt niet gehaald. Het ‘centraal onthaalpunt’ is gevestigd in het 
hoofdcommissariaat en is in de week open van 8 tot 20 uur, op zaterdag van 10 tot 18 uur en gesloten op 
zon- en feestdagen. De wijken zijn tijdens de week in de voormiddag geopend. Er zijn kleine verschillen 
in de gemeentes onderling omdat de openingsuren afgestemd worden op de openingsuren van het 
plaatselijk gemeentehuis. Sedert begin 2012 zijn de wijken niet meer open op zaterdagvoormiddag. 
Uit cijfergegevens bleek immers dat er op zatervoormiddag slechts sporadisch bezoekers waren voor 
de wijkposten. Het niet voldoen aan de minimale norm inzake onthaal heeft vooral te maken met 
budgettaire restricties waardoor de capaciteit aan het onthaal niet onmiddellijk kan verhoogd worden 
om te voldoen aan de minimale norm. 

In uitvoering van de omzendbrief PLP 27 werden evenwel bovenzonale afspraken gemaakt. Binnen 
de werking van de Zorgregio 141 (samenwerking met de PZ’s Regio Rhode en Schelde, Puyenbroeck 
en Deinze-Zulte), worden bezoekers buiten de openingsuren doorverwezen naar de aanpalende 
politiezones. De permanente bereikbaarheid is verzekerd d.m.v. technisch infrastructurele maatregelen: 
automatische doorschakeling naar de 101-centrale, alsook de gevelparlofoon (uitgezonderd Sint-
Martens-Latem) met rechtstreeks contact met de 101-centrale. 

Het centrale onthaal wordt verzorgd door een politie-inspecteur die tijdens de gewone bureeluren 
wordt bijgestaan door de onthaalbediende. In de wijkposten is er evenwel geen onthaalbediende en 
wordt het onthaal verzorgd door een wijkagent.
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Voldoen we aan de door ons vooropgestelde kwaliteitsindicatoren?   

In het vorig Zonaal veiligheidsplan werden samengevat volgende doelen vooropgesteld inzake het 
onthaal:

Zorgen dat de openingsuren van het onthaal zijn afgestemd op de verwachtingen van de bevolking 
en dat deze openingsuren door hen gekend zijn.

Uit de laatste bevolkingsenquête blijkt dat 63 % tevreden is over de huidige openingsuren. In 
vergelijking met de enquête van 2007 is de tevredenheid teruggelopen. Toen was 73 % tevreden met 
de openingsuren. 

Mogelijks heeft dit te maken met het feit dat in 2007 de openingsuren van het centrale onthaal werden 
verminderd. Op zaterdag is het centrale onthaal  open van 10:00 tot 18:00 uur, terwijl het op het moment 
van de bevraging het onthaal open was van 14:00 tot 20:00 uur. De huidige tevredenheidsgraad ligt 
wel nog merkelijk hoger dan bij de eerste bevraging in 2003: toen was slechts 28 % tevreden met de 
openingsuren.

Via onze vernieuwde website en door een verbeterde aandacht voor de externe communicatie d.m.v. onze 
communicatiedeskundige kunnen de burgers de openingsuren eenvoudig en snel terugvinden. 78 % 
van de bevolking is tevreden over de aanduiding van de openingsuren.

Aanbieden van een laagdrempelig, vriendelijk en kwaliteitsvol onthaal.

* 78 % van de bevraagde burgers in de bevolkingsenquête is tevreden over de aanduiding van de 
openingsuren.

* 93 % is tevreden over de bereikbaarheid van de commissariaten in het algemeen.
* 86 % is tevreden over het respect van hun privacy bij een bezoek aan een commissariaat.
* 86 % is in het algemeen tevreden over het onthaal.
* 82 % vindt dat het onthaalpersoneel vriendelijk is.
* 89 % meent dat hun zaak ter harte werd genomen.
* 82 % zegt het gevoel te hebben werkelijk geholpen te zijn geweest.
* 88 % vindt dat de politiebeambte op het commissariaat over voldoende vakkennis beschikt.

Wachttijden aan het onthaal worden tot een minimum beperkt.

Uit de cijfers van het bezoekersregistratiesysteem blijkt dat in de periode van 1 januari t.e.m. 1 augus-
tus 2012 de gemiddelde wachttijd gemeten over alle onthaalposten gemiddeld 2 minuten bedroeg. In 
het centraal onthaal bedraagt de wachttijd gemiddeld 4 minuten en in de wijkposten 1 minuut. Be-
zoekers worden dus gemiddeld genomen snel geholpen aan onze onthaalposten. In de toekomst willen 
we bezoekers ook – bv. via onze website – informeren over de drukke en minder drukke momenten aan 
de onthaalposten.

In die periode registreerden we 2.255 bezoeken aan onze onthaalposten. 1.201 daarvan waren aan de 
hoofdpost. In de wijkposten waren er respectievelijk 367 (De Pinte), 219 (Gavere), 188 (Nazareth) en 280 
(Sint-Martens-Latem) bezoekers.

Uit de bevokingsenquête blijkt dat 74 % van de bevolking tevreden is met de wachttijden aan het onthaal. 
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Het ontwikkelen van minimale kwaliteitsnormen waaraan het onthaal moet voldoen en het 
uitschrijven van het proces.

In 2010 werd in een werkgroep binnen het arrondissement Gent onder het voorzitterschap van onze 
politiezone het proces ‘onthalen en behandelen van initiële klachten en aangiften’ volledig uitgewerkt. 

Op basis van dit proces werden ook minimale kwaliteitsstandaarden voor het onthaal uitgewerkt die 
opgenomen worden verder in dit plan, m.b. in het hoofdstuk over de doelstellingen van het onthaal.

Extra aandacht voor de veiligheid van de burger en het personeel in de commissariaten door het 
aanleggen van een bezoekersregister.

Eind 2011 werd een geïnformatiseerd bezoekersregistratiesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd 
binnen de zone. Hierdoor beschikken we enerzijds over beleidscijfers om het onthaalbeleid te optima-
liseren en verhoogt anderzijds de veiligheid in de commissariaten. Iedere bezoeker aan een politiepost 
wordt immers geregistreerd en ANG-gecontroleerd (zo werd tot op heden 81 % van alle bezoekers ANG-
gecontroleerd). Bezoekers die zich in het commissariaat begeven krijgen trouwens ook een bezoekers-
badge die wordt opgemaakt door het registratiesysteem.

Verstrekken van eenvormige documenten conform de huisstijl.

De communicatiedienst heeft ondertussen een huisstijl ontwikkeld en de verschillende documenten 
worden nu omgezet naar deze huisstijl.

Het ontwikkelen van een systeem dat de onthaalbediende onmiddellijk een overzicht geeft van het 
aanwezige personeel en de bezoekers.

Dankzij het voornoemde bezoekersregistratiesysteem is er nu steeds een overzicht van alle aanwezige 
bezoekers. 

Daarenboven werd door de verdere uitbouw van ons intranet gezorgd voor een dagdagelijks overzicht 
van de aanwezige medewerkers met hun contactgegevens dat steeds up-to-date is en kan geraad-
pleegd worden door de medewerkers van het onthaal.

Het aangenaam inrichten van de wachtruimtes.

De documentatie in de wachtruimtes werd reeds geactualiseerd, maar er is nog werk om de wacht-
ruimtes beter in te richten. Dit is dan ook één van de doelstellingen van het onthaal voor de komende 
beleidsperiode. Dat dit nog een werkpunt blijft, blijkt ook uit het feit dat slechts 56 % van de bevolking 
vindt dat de wachtruimtes comfortabel zijn ingericht.
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Het vormen van het onthaalpersoneel tot klantgerichte medewerkers.

De dienst personeel en logistiek werkt aan nieuwe functieprofielen met daaraan gekoppelde 
opleidingsplannen. De bedoeling is om daar ook specifieke opleidingen te voorzien voor het 
onthaalpersoneel. Hierboven gaven we reeds aan dat de tevredenheid van de bevolking over het 
onthaalpersoneel vrij hoog ligt.

Een betere bewegwijzering naar het hoofdcommissariaat.

Er werd een inventaris gemaakt van de bestaande bewegwijzering naar het hoofdcommissariaat en 
de pijnpunten werden in kaart gebracht. Ontbrekende bewegwijzering zal worden aangebracht. In de 
bevolkingsenquête zegt wel 93 % van de respondenten tevreden te zijn over de bereikbaarheid van de 
commissariaten.
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De functie wijkwerking 

Hoe organiseren we de wijkwerking?

De wijkwerking maakt een belangrijk deel uit van het taken-
pakket van de wijkpolitie. De wijkwerking bestaat in het aan-
bieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare 
politie, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de 
behoeften en verwachtingen van haar omgeving. 

De wijkwerking moet niet permanent worden georganiseerd, 
maar moet wel toelaten dat de wijkagenten hun functie kun-
nen uitoefenen na de normale diensturen of tijdens weekends 
en/of feestdagen, afhankelijk van de periodes waarop het 

maatschappelijk leven in de betreffende gemeente of wijk zich afspeelt.

De wijkcommissariaten worden geleid door een hoofdinspecteur. Het aantal wijkagenten varieert van 
2 tot 4, afhankelijk van de gemeente. 

Om de samenwerking, en in het bijzonder de informatiestroom, tussen de wijkcommissariaten en het 
hoofdcommissariaat te verbeteren, werd de interventiepolitie opgedeeld in teams. Elk team werd ge-
linkt aan een wijkcommissariaat. 

De commissariaten onderhouden regelmatig contact met hun interventieteam en wisselen onderling 
alle nuttige informatie uit. De commissariaten worden zo beter geïnformeerd over plaatsen waar de 
interventiedienst vaak moet tussenkomen (probleemgezinnen, probleemcafé’s ...). Dit laat hen toe om 
sneller en efficiënter te handelen. Het interventieteam blijft betrokken en zal nieuwe tussenkomsten of 
ontwikkelingen meedelen. De wijkpolitie en de interventieteams geven mekaar ook onderlinge steun, 
b.v. bij acties en evenementen. De samenwerking wordt mede begeleid door een officier-coach. Twee-
wekelijks vindt een operationeel overleg plaats.

De knelpunten aangaande de maatschappelijke overlast in bepaalde wijken worden besproken op het 
operationeel overleg. Deze vergadering vindt om de twee weken plaats en laat ons toe om bij proble-
men kort op de bal te spelen.

Voldoen we aan de minimale werkingsnormen?

Datum 
registratie

Aantal 
inwoners

Aantal 
wijkinspec-

teurs volgens 
de norm

Reëel aantal 
wijk-

inspecteurs

Aantal 
politieposten

Capaciteit op 
jaarbasis

31/12/2011 42.479 11 11 4
16 x 1.520 =

24.320 
mensuren

NORM: 1 wijkinspecteur per 4.000 inwoners. De wijkwerking moet niet permanent worden georgani-
seerd, maar moet wel toelaten dat de wijkagenten hun functie kunnen uitoefenen na de normale 
diensturen of tijdens weekends en/of feestdagen, afhankelijk van de periodes waarin het maatschap-
pelijk leven in de betreffende gemeente of wijk zich afspeelt.

De norm wordt gehaald. Een systeem van voltijdse wijkwerking is aanwezig en georganiseerd in geo-
grafisch afgebakende wijken. Met uitzondering van het wijkcommissariaat De Pinte, heeft elke wijkin-
specteur maximum 3.000 inwoners in zijn wijk en is hij minstens 8 uur per week in zijn wijk werkzaam. 
Elk commissariaat wordt geleid door een hoofdinspecteur. 

De werking van de wijkcommissariaten werd bemoeilijkt door langdurige zieken, de 4/5 regeling, het 
gebrek aan kandidaten en de hoeveelheid aan taken in vergelijking met het personeelsaantal.
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Voldoen we aan de door ons vooropgestelde kwaliteitsindicatoren?   

* Uit onze bevolkingsenquête 2011 bleek dat de gemeentelijke commissariaten goed gekend zijn bij 
de bevolking en hun werking wordt in het algemeen gunstig beoordeeld. De bekendheid van de 
wijkagent is licht toegenomen (27,3 %) t.o.v. de enquête van 2007 (26 %). Dit is het gevolg van de 
deelname aan de BIN-vergaderingen, hoorzittingen en gemeentelijke raden alsook de persoonlijk 
afgifte van de map bij woontsvaststellingen.

* Een wijkscan werd uitgevoerd teneinde de speerpuntrol te vervullen inzake lokale informatiever-
strekking.

* Verbeterde samenwerking met de diensten intern onze zone door het oprichten van het operatio-
neel overleg.
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De functie interventie 

Hoe organiseren we de interventie?

24/24 uur, zeven dagen op zeven staat de politie-
zone Schelde-Leie met haar interventiemedewer-
kers klaar. Permanent is er één interventieploeg 
van twee politiemensen op de baan. Voor zover 
de capaciteit het toelaat wordt ernaar gestreefd 
om tijdens de week overdag een bijstandsploeg 
te voorzien. In het weekend zijn er twee ploegen. 
In het weekend is het voor de politie immers vaak 
aanzienlijk drukker dan tijdens de week. De in-
terventieploeg handelt dringende interventies af,  
voert controles uit en doet patrouilles (met in-
begrip van de vakantietoezichten). In de vorige 

beleidsperiode werd ook een fenomeenteam in het leven geroepen dat specifiek toezichten, opdrachten 
en controles uitvoert in het kader van de prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan. Dit fenomeenteam 
bestaat uit interventiemedewerkers die, wanneer er zich bepaalde fenomenen voordoen, flexibel kun-
nen worden ingezet.

In 2011 werden voor onze politiezone 7.201 gebeurtenissen geregistreerd door CICOV (de meldkamer 
101 en dispatching).
 
Ook deelname aan acties en ordediensten, zowel lokaal als bovenlokaal, behoort tot het takenpakket 
van de interventiepolitie. 

Daarnaast verlenen zij indien nodig ook nog steun aan andere politiezones en aan de federale poli-
tie. Ook kleinere onderzoeken en bepaalde beperkte opdrachten van het Parket worden door hen uit-
gevoerd. Uiteraard dienen zij ook nog hun processen-verbaal en andere politionele administratie af te 
werken. 

Tot slot zorgen de interventiemedewerkers nog voor het centraal 
onthaal, nemen een aantal medewerkers deel aan de beurtrol ver-
keer en de beurtrol slachtofferbejegening. De officier interventie 
neemt deel aan de wachtdienst OBP (Officier van Bestuurlijke Poli-
tie) en de middenkaders interventie aan de beurtrol OGP (Officier 
van Gerechtelijke Politie). In geval van respectievelijk bestuurlijke 
of gerechtelijke incidenten van een zekere omvang zijn zij bereik-
baar en eventueel terugroepbaar om een coördinerende rol op te 
nemen.

De interventiedienst telt op dit ogenblik 28 medewerkers. De leiding van de interventiedienst wordt 
waargenomen door een officier. Verder is de interventiedienst opgedeeld in vier teams, met als team-
chef een hoofdinspecteur. Er zijn 25 interventie-inspecteurs en 2 hoofdinspecteurs. Vanaf 1 september 
2012 maakt één hoofdinspecteur mobiliteit naar een andere zone waardoor er slechts 2 actieve hoofd-
inspecteurs overblijven. De bedoeling is dat dit kader zo snel mogelijk opnieuw wordt ingevuld naar 4 
hoofdinspecteurs. 

De interventiedienst huist in het hoofdcommissariaat van onze politiezone.

De laterale steun bij ernstige incidenten in het arrondissement Gent is geregeld via een protocol. 

Ook zijn er protocollen afgesloten met de Spoorwegpolitie en de Scheepvaartpolitie met betrekking tot 
de wederzijdse bijstand bij incidenten.
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Voldoen we aan de minimale werkingsnormen?

Datum 
registratie

interventieploegen
per week

piekploegen
per week Capaciteit op 

jaarbasis
Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken

31/12/2011 7 06-14 uur 2 14-22 uur
Totaal
24.384

mensuren

Regulier
17.520

mensuren

Piek
6.864

mensuren

7 14-22 uur 2 22-06 uur

7 22-06 uur 1 17-01 uur

1* 08-16 uur*

1** Flexibel**

NORM: 
* 1 permanente ploeg (24/24 u) + 1 piekploeg 84 uur/week*
* OBP/OGP oproepbaar **

De norm van 1 permanente ploeg en de constante terugroepbaarheid van OBP en OGP wordt gehaald. 

De norm met betrekking tot de piekploegen van 84 uur per week wordt evenwel niet gehaald. Op dit 
ogenblik telt onze zone maar gedurende 40 uur per week reguliere piekploegen. Tellen we evenwel de 
uren van de bijstandsploeg overdag (12 uur per week) en het fenomeenteam (14 uur per week) hierbij, 
dan komen we aan 66 bijkomende uren per week. Dit is nog steeds onder de norm van 84 uur per week. 

Regelmatig kregen we in de voorbije beleidsperiode steun van het interventiekorps (CIK) waardoor som-
mige ploegen konden ontdubbeld worden. Dit leverde gemiddeld een bijkomende ploeg voor 8 uur per 
week op. Dit brengt het totaal aan bijkomend ploegen op 74 uur per week. Evenwel dient opgemerkt 
dat dus slechts 40 uur per week structurele en gegarandeerde piekploegen zijn. 

In een studie binnen de interventiedienst werd becijferd dat het opdrijven van structurele piekploegen 
naar 84 uur per week een bijkomende capaciteitslast zou betekenen van 1.903 mensuren per jaar, op 
voorwaarde dat dan de bijstand overdag en het fenomeenteam zou verdwijnen. Gelet op budgettaire 
restricties is dit op heden evenwel niet haalbaar.

* Ploegen bijstand overdag: worden ingezet naarmate capaciteit beschikbaar is. Gemiddeld is deze ploeg 12 uur per week beschikbaar (1.248 mens-
uren per jaar).
** Fenomeenteam: wordt ingezet op basis van de fenomenen (geen vast uurrooster). Gemiddeld worden zij 1.456 uren per jaar ingezet (14 uur per 
week).
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Voldoen we aan de door ons vooropgestelde kwaliteitsindicatoren?   

In het vorig Zonaal Veiligheidsplan werden samengevat volgende doelen vooropgesteld inzake interventie: 

Optimaliseren van de aanrijtijden.*

In eerste instantie werden in de vorige beleidsperiode normen ontwikkeld waarbinnen we wensen 
dat de aanrijtijden liggen. Deze normen maken deel uit van de huidige doelstellingen voor de 
interventiepolitie.*

Op basis van de laatste cijfers uit 2011 zagen onze aanrijtijden er als volgt uit:

Prioriteit
[0 - 5 
min[

[5 - 10 
min[

[10 - 15 
min[

[15 - 20 
min[

[20 - 30 
min[

[30 - 60 
min[

[60 - 120 
min[

> 120 
min

Totaal

0 33 % 50 % 8 % 0 % 0 % 8 % 0 % 0 % 100,00 %

1 28 % 36 % 12 % 4 % 4 % 16 % 0 % 0 % 100,00 %

2 21 % 31 % 20 % 11 % 10 % 4 % 1 % 0 % 100,00 %

3 11 % 20 % 20 % 16 % 16 % 13 % 3 % 0 % 100,00 %

4 27 % 21 % 18 % 10 % 10 % 10 % 2 % 1 % 100,00 %

Totaal 18 % 25 % 19 % 13 % 13 % 9 % 2 % 0 % 100,00 %

Voor het jaar 2011 bedroeg de algemene gemiddelde aanrijtijd 15 minuten en 52 seconden. De  
mediaan werd vastgesteld op 11 minuten en 37 seconden.

Uit cijfers van de dienst intern toezicht blijkt dat in 2011 geen enkele klacht werd geregistreerd in ver-
band met te lange aanrijtijden. 

In 2009 maakte de AIG een studie inzake interventieter-
mijnen (Rapport inzake het onderzoek van de AIG naar 
de interventietermijnen en de impact van de verschillen-
de soorten van dispatching op de operationele werking 
van de geïntegreerde politie, eindversie november 2009). 
Daarbij werden cijfers verzameld voor de prioriteiten 0, 1 
en 2. De interventies van prioriteit 3 werden niet aanzien 
als dringende oproepen omdat niet alle oproepen bin-
nen prioriteit 3 als dringend kunnen worden beschouwd. 

In onderstaande tabel en grafiek 
plaatsen we deze nationale cijfers van de AIG naast deze van de politiezone 
Schelde-Leie. We dienen daarbij wel de kanttekening te maken dat het rapport van de AIG dateert uit 
2009 en onze cijfers refereren naar het jaar 2011.

Prioriteit
0-10 min 10-20 min 20-30min

Nationaal Schelde-Leie Nationaal Schelde-Leie Nationaal Schelde-Leie

0 54 % 83 % 83 % 91 % 90 % 91 %

1 33 % 64 % 66 % 80 % 80 % 84 %

2 33 % 52 % 66 % 83 % 80 % 93 %

* Beter wordt eigenlijk gesproken over interventietermijnen, aangezien het niet enkel gaat over de tijd nodig om ter plaatse te rijden, maar ook de 
tijd nodig voor calltaking, dispatching en reactie van de ploegen.
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In samenwerking met partners probleemoplossend werken.

In de vorige beleidsperiode werd een operationele vergadering in het leven geroepen o.l.v. de 
directeur operaties. Deze tweewekelijkse vergadering, waarin alle operationele diensten en het L.I.K. 
vertegenwoordigd zijn, volgt de belangrijkste operationele dossiers op. Deze werkwijze laat toe om 
dienstoverschrijdend een oplossing op maat te bereiken in deze dossiers.

Bijkomend hebben alle operationele diensten, eventueel op vraag van externe partners (bv. 
gemeentebestuur, burgers, winkeleigenaars,…), de mogelijkheid om op een geïnformatiseerde manier 
extra toezichten te vragen aan de interventiepolitie. Zij kunnen ook in realtime de resultaten van deze 
toezichten volgen en desgevallend feedback geven aan de externe partner. In 2011 werden zo 63 
specifieke opdrachten aangevraagd en uitgevoerd.

Anticiperen op en snel aanpakken van ontluikende onveiligheidsfenomenen, in het bijzonder deze 
uit het Zonaal Veiligheidsplan, specifiek door het oprichten van een fenomeenteam.

Het fenomeenteam werd opgericht en bestaat op dit ogenblik uit 6 leden van de interventiepolitie (1 
HINP en 5 INP) die volgens een beurtrol worden ingezet wanneer dit nodig is om snel en flexibel in te 
spelen op onveiligheidsfenomenen.

Het fenomeenteam werkt meestal met een anoniem dienstvoertuig dat is uitgerust met een nummer-
plaatherkenningssysteem (ANPR). In 2011 voerde het fenomeenteam 69 diensten uit. Dit resulteerde in 
2.392 gecontroleerde voertuigen en 337 gecontroleerde personen. 26 geseinde personen en 4 geseinde 
voertuigen werden zo opgespoord.

Verhogen van de kwaliteit van de opgestelde operationele documenten en deze afhandelen binnen 
de voorgeschreven termijnen.

Er werd gestart met een nieuw opvolgingssysteem voor de kwaliteitscontrole van de processen-ver-
baal met inbegrip van de controle van de termijnen waarbinnen deze documenten moeten worden 
afgewerkt. De meest voorkomende fouten worden op die manier verzameld en er wordt in individuele 
en collectieve feedback voorzien en bijgestuurd waar nodig. 

Uitvoeren van integrale controleacties.

Maandelijks worden integrale controleacties gepland. Deze zijn gericht op de verschillende prioriteiten 
uit het Zonaal Veiligheidsplan. Deze acties zijn een samenwerking tussen alle operationele diensten in 
de zone.

Voldoen aan de wettelijke minimumnorm inzake de interventieploegen.

Aan deze vereiste voldoet onze zone nog niet, meer hierover kon u hoger reeds lezen.
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Capaciteit van de interventiepolitie op volle sterkte brengen.

Omwille van mobiliteit, pensioenen, maar ook en vooral omwille van interne verschuivingen is de inter-
ventiepolitie tot op heden nog steeds niet op volle sterkte. Dit blijft een aandachtspunt. Schaarste op 
de politionele arbeidsmarkt speelt hierbij een belangrijke kwalijke rol.

Interventieploegen sturen op basis van accurate informatie (informatiegestuurd werken).

Een nieuw geïnformatiseerd dienstbulletin werd uitgewerkt waardoor iedere interventieploeg op pad 
kan gaan met de benodigde documentatie en operationele informatie. Alle uit te voeren opdrachten 
vinden zij hier eveneens op terug.

Interventiemedewerkers informeren, documenteren en verder bijscholen.

Onze interventiemedewerkers volgden diverse opleidingen in de OPAC en daarbuiten. 

Er werd een online documentatiegids (Gids Politiezone Schelde-Leie) ontwikkeld waarop ze alle beno-
digde documentatie kunnen terugvinden.

Huidige processen optimaliseren daarbij gebruik makend van nieuwe technologieën met daarbij 
specifeke aandacht voor kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de medewerkers en processen.

Er werd een informaticaplatform ontwikkeld (en het wordt nog steeds verder uitgebouwd) waardoor de 
belangrijkste processen binnen de interventiepolitie werden geoptimaliseerd en waardoor er automa-
tisch beleidsgegevens worden gegenereerd.

Er werd geïnvesteerd in nieuwe technologieën zoals:
* Uitrusten van de voertuigen met fleetloggers.
* Aanschaf van een automatisch nummerplaatherkenningssysteem (ANPR).
* Software om schetsen te maken van verkeersongevallen.
* Elektronische materiaal- en sleutelkasten.
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De functie lokale recherche 

Hoe organiseren we de lokale recherche? 

De functie lokale recherche bestaat uit de uitvoering van opdrachten van ‘gerechtelijke politie’ die 
nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen, evenals het vervullen van 
sommige opdrachten van federale aard, zoals financiële misdrijven en videoverhoren minderjarigen. 
Deze activiteiten worden gedaan deels ambtshalve, in geval van aanvankelijke vaststellingen, deels in  
uitvoering van opdrachten (kantschriften) van de parketten.  

Het rechercheteam is prioritair georiënteerd naar het onderzoek van het fenomeen woninginbraken. 
Daarnaast behartigt de lokale recherche alle belangrijke en/of meer complexe of delicate dossiers. Het 
team wordt geleid door een hoofdinspecteur. 

De bestrijding van grote financiële en economische fraude is een nationale prioriteit. Ingevolge de 
omzendbrief COL 2/2002 wordt de lokale politie belast met de kleinere financiële onderzoeken. In-
gevolge de omzendbrief OOP 15 ter van 09/07/99, die de politiebijstand aan slachtoffers van misdrij-
ven regelt, en de ministeriële omzendbrief van 16/07/01, met als onderwerp de audiovisuele opname 
van het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven, participeert een rechercheur 
van de zone in het arrondissementeel netwerk. De rechercheur is volgens een beurtrol terugroepbaar.

Voldoen we aan de minimale werkingsnormen?

Datum 
registratie

Globaal 
effectief zone

Effectief 
operationeel 

kader

Lokale 
recherchedienst 
(met vaste me-

dewerkers)

Polyvalente of 
‘flexibele’ opspo-
rings- en onder-
zoekscapaciteit

Capaciteit op 
jaarbasis

Aantal FTE Aantal FTE of uren

31/12/11 6 geen
9.342 

mensuren

NORM: de minimale organisatie– en werkingsnorm voorziet, in een politiezone met een effectief van 
minder dan 230, 7 % van het effectief operationeel kader. 

De norm wordt gehaald. Het rechercheteam bestaat uit zes rechercheurs daar waar vijf volstaan. Vier 
rechercheurs bezitten de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie wat de werking van het 
team vergemakkelijkt. Een Calog niveau D staat hen halftijds bij voor het administratieve werk zodat de 
onderzoekers zich maximaal aan het onderzoek kunnen wijden.
Eén rechercheur participeert in de beurtrol van het arrondissement Gent voor het ‘videoverhoor van 
slachtoffers van seksuele misdrijven’. Een tweede volgde de opleiding tot financieel onderzoeker. De 
oproepbaarheid van één rechercheur 24/24 uur is verzekerd.

Voldoen we aan de door ons vooropgestelde kwaliteitsindicatoren?   

De aanwezige leden van de recherche zijn aanwezig op de dagelijkse briefing, hier worden korpsleden 
geïnformeerd betreffende lopende onderzoeken of nieuwe richtlijnen. Verder neemt de hoofdinspecteur deel 
aan de vergaderingen operationeel overleg om de informatiedoorstroming binnen het korps te bevorderen.

Lokale fenomenen worden prioritair aangepakt, de focus ligt op de woninginbraken (zowel objectief 
als subjectief een negatief effect op de politiezone). Bij elke effectieve inbraak waar sporen werden 
achtergelaten, wordt het Labo voor Technische en Wetenschappelijke Politie, een afdeling van 
de federale gerechtelijke dienst Gent, ter plaatse gevraagd. Er zijn regelmatig contacten met de 
verbindingsofficieren van de federale politie, met het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK), het 
parket en de andere lokale recherchediensten van het arrondissement.

Organisatievorm
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De functie slachtofferbejegening 

Hoe organiseren we de functie slachtofferbejegening? 

De functie slachtofferbejegening bestaat uit het verle-
nen van een adequate opvang, informatie en bijstand 
aan het slachtoffer. De politieambtenaar is vaak de 
eerste persoon die in contact komt met een slachtof-
fer. De lokale politie organiseert zich dusdanig dat elke 
politieambtenaar in staat is om deze taak te vervullen. 
In geval van ernstig tot zeer ernstig slachtofferschap 
is het aangewezen een beroep te doen op een gespe-
cialiseerde medewerker. 

De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van bij-
stand aan slachtoffers van misdrijven, het doorver-

wijzen naar bevoegde diensten van slachtoffers die psychosociale hulp nodig hebben en het onder-
houden van contacten met hulpinstanties en deelname aan overlegstructuren.
De functie slachtofferbejegening wordt ingevuld door acht opgeleide medewerkers die in een beurtrol 
terugroepbaar zijn. 

Voldoen we aan de minimale werkingsnormen?

Datum 
registratie

Gespecialiseerd me-
dewerker beschikbaar

Wijze waarop de per-
manente beschikbaar-

heid geregeld 
Capaciteit op jaarbasis

   31/12/11 neen Intern geregeld 120 mensuren

NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord)

Er is géén gespecialiseerde medewerker. Deze functie wordt ingevuld door acht medewerkers (vrijwil-
ligers) die een aanvullende opleiding volgden. De permanente beschikbaarheid is verzekerd. De wacht-
officier beslist over de inzet. 

Voldoen we aan de door ons vooropgestelde kwaliteitsindicatoren?   

Binnen de politiezone werd op 01 juni 2010 een sociale cel opgericht. Deze cel zorgt ervoor dat de 
samenwerking tussen onze diensten en de gespecialiseerde instanties voor slachtofferzorg vlot 
verloopt. 

Een duidelijke richtlijn betreffende de politionele slachtofferbejegening in onze politiezone werd in juli 
2011 uitgewerkt.

Er werden in de periode 2009-2010 vijf extra personen opgeleid teneinde in de beurtrol slachtoffer-
bejegening te worden opgenomen. Dit was nodig aangezien we op korte tijd van 5 slachtofferbejegenaars 
naar slechts drie waren geëvolueerd. Zo komt het totaal nu op acht slachtofferbejegenaars.

Men beschikt permanent over een geactualiseerde sociale kaart. 
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De functie handhaving van de openbare orde 

Hoe organiseren we de functie openbare orde? 

De handhaving van de openbare orde (openbare rust, veiligheid en gezondheid) is één van de essentiële 
taken van de lokale politie. De openbare rust beoogt de afwezigheid van wanordelijkheden en onlusten 
op de openbare plaatsen. De openbare veiligheid beoogt de afwezigheid van gevaarlijke toestanden 
voor personen en goederen en omvat onder meer de voorkoming van criminaliteit en de bijstand aan 
personen in gevaar. De politie op het wegverkeer maakt hier eveneens deel van uit.

De functie handhaving van de openbare orde voor de politiezone bestaat in het vrijwaren en, in voorko-
mend geval, herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid. 

Ingevolge de ministeriële richtlijn MFO-2 bis, moet de zone personeel kunnen leveren voor opdrachten 
van federale aard (art. 61 van WGP). Het aanleveren van informatie naar andere diensten geschiedt 
conform de bepalingen van de ministeriële richtlijn MFO-3. 

Binnen het arrondissement Gent werd afgesproken dat de PZ Gent, omdat zij over de nodige getrainde 
manschappen en het materiaal beschikt, de beteugelende ordediensten uitvoert. Het gaat hier vooral 
om de inzet van manschappen naar aanleiding van risicohoudende gebeurtenissen, in het bijzonder 
belangrijke voetbalwedstrijden. Als tegenprestatie springen de andere politiezones bij in andere dien-
sten, zoals Justitiepaleis Gent. Deze steun wordt geleverd door de interventiepolitie. Gebeurlijk kunnen 
ze ook voor niet-beteugelende ordediensten worden ingezet. 

De kleine ordediensten, zoals de begeleiding van 
stoeten, de beveiliging van wielerwedstrijden en 
sportmanifestaties en de aanwezigheid op cul-
turele happenings en kermissen, worden uitge-
voerd door de wijkcommissariaten. Geregeld wordt 
versterking geleverd door de interventiepolitie. 

In 2011 waren er 138 lokale ordediensten (2471 
mensuren). De meeste ordediensten vinden plaats 
op het grondgebied van Gavere en De Pinte. 

Voldoen we aan de minimale werkingsnormen?

Datum 
registratie

OBP OGP

Permanentie
Interzonale 

samenwerking
Permanentie

Interzonale 
samenwerking

31/12/2011 ja neen ja neen

NORM: 1 OBP / OGP permanent bereikbaar en terugroepbaar

De permanente oproepbaarheid van een OBP én een OGP is verzekerd.

Voldoen we aan de door ons vooropgestelde kwaliteitsindicatoren?   

Een officier van bestuurlijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar.
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De functie verkeershandhaving 

Hoe organiseren we de functie verkeershandhaving? 

De verkeerscel bestaat sinds 2007. Deze dienst is samengesteld uit 1 
hoofdinspecteur, 2 inspecteurs en 2 agenten van politie. Zij worden aan-
gevuld met 4 inspecteurs van de interventiepolitie. Deze laatste werken 
deeltijds mee in de verkeerscel, en dit ten belope van 1 FTE in totaal. Drie 
inspecteurs zijn tevens opgeleid om motodiensten uit te voeren.

Eén agent van politie is belast met het geven van verkeerslessen en het 
verkeerspark in de lagere scholen. Eén agent van politie staat in voor het 
uitvoeren van kantsschriften en de deelname aan verkeersacties.

Voldoen we aan de door ons vooropgestelde kwaliteitsindicatoren?   

* Er werd een grondige analyse gemaakt van de verkeersongevallen met het oog op het afstemmen 
van de acties op de verkeersonveilige plaatsen.

* Optimale communicatie naar de burger toe betreffende aankondigen en resultaten van acties.
* Advies verlenen naar de bevolking toe betreffende verkeersonveilige situaties.
* Optimaliseren verkeersopvoeding en onderhouden contacten met partners.
* Correcte en recente richtlijnen naar de medewerkers toe verspreiden op vlak van verkeer.
* Om de drie maanden is er een vergadering met de leden van de verkeerscel met het oog op bijstu-

ring van de werking en probleemanalyse.
* EDL werd verder uitgewerkt wat de analyse van ongevallen en acties vergemakkelijkt.
* Het uitwerken van een elektronisch overzicht van de acties, meewerken aan de uitbouw van het 

informaticaplatform en het invoeren van het elektronisch dienstbulletin zijn acties waarvoor de 
aanzet reeds werd gegeven, maar waaraan in de volgende vier jaar verder moet worden gewerkt.

De andere operationele diensten 

De Preventiecel 

De preventiecel bestond sinds juli 2007 uit 2 inspecteurs, sinds 2012 slechts 
uit 1 inspecteur. Het takenpakket: het verstrekken van veiligheidsadviezen in 
het kader van inbraken in gebouwen, het bemannen van preventiestanden op 
evenementen en het geven van allerlei voordrachten. Verder functioneert de 
preventiecel als aanspreekpunt binnen onze politiezone voor de BIN-werking.

De Sociale cel

Op 01 juni 2010 werd in de schoot van onze organisatie een sociale cel opgericht omdat de nodige ex-
pertise ontbrak om bepaalde aanslepende sociale problemen op een kwaliteitsvolle manier op te volgen.

Eén inspecteur is belast met volgende taken:
* Opvolging en coördinatie van de tussenkomsten inzake sociale problemen.
* Uitvoeren van kantschriften van de ‘Sektie Jeugd en Gezin’ en de Jeugdrecht-

bank.
* Opvolging van het project ‘Intra-familiaal geweld’ van het Gentse Parket.
* Opvolging en coördinatie van de politionele slachtofferbejegening.
* Opvolging van het actieplan ‘spijbelen’ van het Gentse Parket (Omzend-

brief 7/2008).
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Opdrachten en taken van federale aard 

Dwingende richtlijn Rapportering

Richtlijn van de Minister van Justitie van 
13/12/01 inzake het verzekeren van de 
openbare orde in hoven en rechtbanken, 
het overbrengen van gevangenen en het 
handhaven van de orde en de veiligheid in 
gevangenissen in geval van oproer of 
onlusten.

Er is geen gevangenis of rechtbank gevestigd op 
het grondgebied van de zone.

In het raam van MFO1 geeft onze zone, in de 
voorziene gevallen, gevolg aan de vragen tot ver-
sterking uitgaande van de PZ Gent. In de praktijk 
wordt 1 man quasi permanent ingezet.

Ministeriële richtlijn van 03/04/02 (MFO 2 
en MFO 2 bis) betreffende het verlenen van 
versterking bij opdrachten van bestuurlijke 
politie.

In deze context werd een convenant afgesloten 
met de PZ Gent: Gent engageert zich voor alle 
risicohoudende gebeurtenissen. De zones com-
penseren met bijstand voor de niet-risicohou-
dende gebeurtenissen. 

Gemeenschappelijke richtlijn van de 
Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
van 14/06/02 betreffende het informatie-
beheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke 
politie (MFO3).

Functioneel beheerder en zijn adjunct hebben 
hun opleiding voltooid. Operationeel personeel 
heeft opleiding ISLP gevolgd. 

De informatie-uitwisseling met het AIK werd 
binnen het arrondissement geregeld. 

Ministeriële richtlijn van 4/11/02 betreffende 
de federale opdrachten van beveiliging, toe-
zicht en controle door de politiediensten in 
het kader van regelgeving inzake private 
veiligheid (MFO4).

Op 10/09/03 werd een protocol afgesloten met 
beveiligingsfirma’s Cobelguard en Initial Secu-
rity met betrekking tot de private bewaking te 
Sint-Martens-Latem. De samenwerking wordt 
jaarlijks geëvalueerd.

Richtlijn van de Minister van Justitie van 
20/02/02 met betrekking tot de taakverdeling, 
de samenwerking, de coördinatie en de 
integratie tussen de lokale en de federale 
politie inzake opdrachten van gerechtelijke 
politie.

Een lid lokale recherche participeert in de 
beurtrol van videoverhoor (arrondissementeel 
niveau). Een lid van de lokale recherche volgde de 
opleiding financieel rechercheren.

Versterking AIK: zie MOF-6.

Protocol m.b.t. de uitwisseling gegevens ANG

Richtlijn van de Minister van Binnenlandse 
Zaken van 23/12/02 houdende de opdrachten 
van federale aard uit te oefenen door de 
lokale politie, wat betreft de opdrachten van 
bijzondere bescherming van personen en 
roerende en onroerende goederen (MFO-5).

In uitvoering van de MFO-5 werd een contactper-
soon aangeduid, die de lijst met vitale of risico-
houdende plaatsen of instellingen, beheert.
In de zone is het consulaat van Pakistan geves-
tigd. 

Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn 
MFO-6 van 9/01/03 van de Ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende 
de werking en de organisatie van de arrondis-
sementele informatiekruispunten (AIK).

In uitvoering van de gemeenschappelijke richt-
lijn werd door de zones van het arrondissement 
Gent een convenant afgesloten met het AIK 
Gent. In dit kader wordt jaarlijks een bijdrage 
betaald.
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Bijdrage aan het Nationaal Veiligheidsplan 2009-2012

Hieronder wordt onze bijdrage aan het NVP 2009-2012 opgesomd. Als kleine politiezone met een be-
perkte capaciteit hebben wij geprobeerd om onze engagementen zoveel als mogelijk te concretiseren. 
De evaluatie en de te trekken lessen zijn vermeld in punt 3.1.1.

Verkeersonveiligheid 
(letselongevallen)

Actieplan Verkeer – het aantal verkeersongevallen met lichamelijk 
letsel doen dalen met 10 % in vergelijking met voorgaande jaren 
door het beter doen naleven van verkeersregels, in het bijzonder in-
zake snelheid en alcohol, omdat deze als voornaamste oorzaken van 
de verkeersongevallen mogen beschouwd worden.

De schoolgaande jeugd op een gepaste manier inzicht verschaffen 
in de verkeersproblematiek en het sensibiliseren van de wegge-
bruikers omtrent de risico’s van het verkeer en het belang van ver-
antwoord rijgedrag.

Eigendomsdelicten 
(rondtrekkende 
dadergroepen)

Actieplan Inbraken in gebouwen – bijdragen tot het beheersen van 
het fenomeen ‘inbraken in gebouwen’.

Fietsdiefstallen Actieplan fietsdiefstallen – het aantal fietsdiefstallen, inzonderheid 
in de omgeving van de stations, terugdringen.

Overlast, jongeren- en 
straatcriminaliteit en 
drugs

Actieplan maatschappelijke overlast – een bijdrage leveren om de 
maatschappelijke overlast in te perken zodat de lokale bevolking in 
een leefbare gemeente kan wonen door actief op te treden tegen 
overlast veroorzaakt door rondhangende jongeren met betrekking 
tot drugs, lawaaihinder en vandalisme.

Opdrachten en taken ten voordele van derden

De voorbije beleidsperiode werd de GAS-reglementering volledig uitgewerkt en in onze werking  
geïmplementeerd via een beslissing van de gemeenteraden van de vier gemeenten deel uitmakend van 
onze politiezone.

De gecoördineerde versie van de GAS-reglementering d.d. 25/11/2010 werd in januari 2011 in de ge-
meenteraden van de vier respectieve gemeenten goedgekeurd.

De lokale politie coördineert de buurtinformatienetwerken en levert bijstand aan de gemeentelijke mi-
lieuambtenaren, de gerechtsdeurwaarders en diverse andere diensten, zoals de sociale inspectie. 
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De interne werking 

Project ‘Human Resourcebeleid’

Eén van de doelstellingen in het Zonaal Veiligheidsplan was de invoering van het competentiemanagement 
waardoor de competenties van de personeelsleden worden afgestemd op de organisatiedoelstellingen.

In een eerste fase werd de collectieve ambitie van de zone geformuleerd, alsook de waarden. Deze 
waardenbepaling gebeurde door alle personeelsleden om de draagkracht zo groot mogelijk te maken. 
In diezelfde visie werd in samenwerking met verschillende personeelsleden van verschillende graden 
en diensten, een competentiewoordenboek opgesteld met als bedoeling de competenties die worden 
opgelegd in het evaluatiesysteem zo concreet mogelijk te vertalen in gedragsindicatoren. Het wordt 
dan ook de bedoeling om van de plannings- en evaluatiegesprekken, ontwikkelingsgesprekken te ma-
ken waarin wordt gepeild naar de talenten van de personeelsleden en de personeelsleden zo te oriën-
teren dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats terecht komt.

Met diezelfde doelstelling werd een diversiteitsplan opgesteld, dat wordt gesubsidieerd door de Vlaamse 
Overheid. Met deze subsidies dient de politiezone acties te ondernemen naar de doelgroep van de 
50-plussers. Met de nakende pensioneringen en het tekort aan instroom van nieuwe inspecteurs, wordt 
het van essentieel belang dat de zone aandacht gaat besteden aan de 50-plussers. De door hen opge-
bouwde kennis moet kunnen worden overgedragen en er moet tijdig worden gezocht naar vervangers.

In de plannings- en evaluatiegesprekken dienen de leidinggevenden te peilen naar hoe de perso-
neelsleden hun talenten en sterke punten voor de politiezone in de toekomst willen inzetten. Ook het 
opleidingsbeleid dient hierop te zijn afgestemd.

De grote uitdaging voor de volgende beleidscyclus wordt dan ook verder deze ingeslagen weg te vervol-
gen en de leidinggevenden op te leiden zodat ze van de plannings- en evaluatiegesprekken momenten 
kunnen maken om de talenten van de medewerkers te ontdekken en deze verder te ontwikkelen en in 
te zetten in functie van de onderneming.

Aandachtspunt ‘Aankoop en middelenbeleid’

Bij de aankopen wordt nog steeds gewerkt met aankoopcomités, waardoor specialisten bij de proce-
dure worden betrokken, met als gevolg dat de aankopen doordachter gebeuren en de prijs-kwaliteit-
verhouding beter kan worden beoordeeld. Daarnaast werden systemen bedacht om het personeel met 
meer respect voor het materiaal te doen omgaan. Zo heeft iedere inspecteur zijn eigen radiopost en 
werd een materiaalkast aangeschaft waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel voor het materiaal is 
toegenomen.
Dankzij de creatie van een logistiek platform kunnen alle aanvragen tot bestelling en herstelling nu 
digitaal worden ingegeven, waardoor er een betere opvolging is. De personeelsleden krijgen zo ook te 
allen tijde inzicht in de stand van zaken van de aankoopprocedures.

In de volgende beleidscyclus wordt het een uitdaging om met de bestaande middelen efficiënter om te 
gaan. Niet alleen vanuit het oogpunt om te besparen, maar ook met als doelstelling duurzamer om te 
gaan met energie en middelen. Zo kan er bijvoorbeeld een energieboekhouding worden bijgehouden 
zodat er effectieve maatregelen om te besparen kunnen genomen worden.

Management van processen

Binnen de Zorgregio 141 werd het proces van slachtofferbejegening uitgeschreven en geïmplemen-
teerd. Verder werd het proces ‘onthaal’ en het proces ‘beheren van klachten’ uitgeschreven. Er werd een 
eerste aanzet gegeven voor het uitschrijven van het proces ‘dringende noodhulp’ verlenen. De komende 
jaren zullen wij ons engageren om deze processen beter in onze organisatie te implementeren.
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Samenwerking

Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking

Niet-operationeel

Domein Partner Implicaties

Gebruik stedelijk bewaarhuis Gent PZ Gent Vergoeding op basis van het 
retributiereglement

Gebruik stedelijk bewaarhuis 
Oudenaarde

PZ Vlaamse Ardennen Vergoeding op basis van het 
retributiereglement

Steun ASTRID CICOV 1 politieman afgedeeld

Logistieke steun federale politie DGM - Dirco Protocol logistieke steun 
ondertekend op 08/07/02

Operationeel

Domein Partner Implicaties

Laterale steun bij incidenten SPNG Haven Gent Capaciteits- en middeleninzet 
volgens behoeften Dirco

Handhaving openbare orde Zones Arro Gent 
(excl. Lowazone)

Capaciteits- en middeleninzet 
volgens behoeften Dirco

Laterale steun bij dringende 
interventies en calamiteiten

Zones Arro Gent Capaciteits- en middeleninzet 
te bepalen ad hoc

Politionele 
slachtofferbejegegening 

Zones Arro Gent Laterale steun bij ernstige 
gebeurtenissen (01/06/02) 

Terrorisme 
Omzendbrief PLP 37

FGP/cel terrorisme 1 medewerker als contact-
persoon aangesteld

NVP - Mensenhandel FGP/Cel mensenhandel
Parket/ andere PZ

1 medewerker als contact-
persoon aangesteld.

Informatieuitwisseling tussen 
de FGP en lokale politie. 

FGP/liasonofficier PZ
LRD’s Arro Gent

Arrondissementeel 
rechercheoverleg 

Andere protocollen en samenwerkingsakkoorden met niet-
politionele partners en derden

* Samenwerkingsakkoord met het Centrum voor Algemeen Welzijn Gent voor de opvang en begelei-
ding van slachtoffers van misdrijven. 

* Samenwerking met de VZW ‘Het Kinderkasteeltje’ te Nazareth voor de crisisopvang van kinderen.
* Samenwerking met de lokale scholen in uitvoering van de Ministeriële omzendbrief PLP41 ‘Aanpak 

jeugdcriminaliteit op de scholen’.
* Samenwerkingsakkoord met de lokale hondenkennels voor opvang van verloren/loslopende honden.
* Samenwerking met de lokale takeldiensten voor het takelen van in ongevallen betrokken of niet-

verzekerde voertuigen. 
* Samenwerking met de gemeentebesturen van de politiezone voor de opslag en bewaring van 

achtergelaten en/of gestolen voertuigen.
* Samenwerking met PISAD en Drugpunt inzake drugpreventie. 
* Samenwerkingsakkoord met de buurtinformatienetwerken (21).
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Synthese van de bestede capaciteit

Globaal capaciteitsoverzicht 2012 Galop

2011 2012

Onbeschikbaarheid andere 734 964

Onbeschikbaarheid wegens verlof 31.224 21.005

Onbeschikbaarheid wegens ziekte 13.626 9.722

Onbeschikbaarheid wegens arbeidsongeval 1.831 1.170

Hycap - -

Opleidingen 4.185 4.334

Wijkpolitie buitendienst 2.181 4.256

Wijkpolitie binnendienst 14.691 12.966

Interventie buitendienst 26.043 26.717

Interventie binnendienst 16.271 15.339

Lokale recherche buitendienst 4.231 4.558

Lokale recherche binnendienst 5.111 4.477

Management 9.700 4.934

Lokaal informatiekruispunt 4.444 6.053

Human capital management 7.277 6.867

Zonaal Veiligheidsplan 8.376 8.496

Sociale cel 189 1.154

Verkeer 3.422 4.015

Totaal in mensuren 153.536 137.027

totaal wijk 16.872 17.222

totaal interventie 42.314 42.056

totaal recherche 9.342 9.035

totaal verkeer 3.422 4.015

totaal management 9.700 4.934

totaal steundiensten (LIK en HCM) 11.721 12.920

18%

45%

10%

4%

10%

13%
wijk

interventie

recherche

verkeer

management

steundiensten
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Hoofdstuk 3

STRATEGISCHE 
DOELSTELLINGEN
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Evaluatie en te trekken lessen

Veiligheid en leefbaarheid (extern)

Actieplan ‘Beheersen van de inbraken in gebouwen’

Na de sterke daling van de woninginbraken in de periode 2003-2006, nemen de inbraken sinds 2007 
opnieuw toe. We gaan van 134 geregistreerde feiten in 2006, naar 350 geregistreerde feiten in 2012. 
Ondanks onze inspanningen volgen wij wat betreft dit fenomeen de nationale trend. Positief is dat het 
aantal mislukte inbraken vrij hoog is, nl. 28,5 %, dit terwijl ons streefdoel 25 % is. 

De inbraken zijn meestal toe te schrijven aan rondtrekkende dadergroepen. De politiezone heeft slechts 
sporadisch te maken met lokale daders. De gevoerde onderzoeken vragen een goede dossierkennis en 
vergen veel capaciteit. Door verder onderzoek van de lokale recherchedienst konden enkele dader-
groepen worden gevat. De interventiepatrouilles en de acties werken ontradend en zijn geregeld suc-
cesvol. 

Bovendien werd in de voorbije beleidsperiode de nadruk gelegd op een integrale aanpak van het feno-
meen inbraken in gebouwen. Hierbij speelden gemeentebesturen en BIN’s een belangrijke rol. De na-
druk lag hierbij op preventie. De promotie van ons diefstalpreventieadvies en de service vakantietoe-
zicht waren een succes.

Actieplan ‘Verminderen verkeersongevallen lichamelijk letsel’

In het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 werd een jaarlijkse daling met 10 % van het aantal verkeers-
ongevallen met lichamelijk letsel vooropgesteld. Deze doelstelling werd niet gehaald. We gaan van 126 
ongevallen met lichamelijk letsel in 2008, naar 135 in 2012 (131 + 4 doden). In 2012 waren er 4 ongeval-
len met doden, in 2011 waren dit er 0.

De meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen zijn: dronkenschap, het niet respecteren 
voorrang en onvoldoende afstand. De cijfers betreffende snelheid tonen aan dat er in onze politiezone 
nog steeds te snel wordt gereden.

In het actieplan ligt de nadruk op preventie, communicatie en toezicht, verkeerscontroles en kwaliteits- 
verhoging. Op vlak van preventie werden de vooropgestelde normen gehaald, maar we moeten er  
blijvend op toezien om hierin niet af te zwakken. Ook de doelstellingen betreffende communicatie en 
toezicht werden gehaald. 

De nadruk naar de toekomst toe ligt op het blijvend motiveren van de wijkinspecteurs en interventie-
inspecteurs en hen actuele informatie over verkeer permanent ter beschikking stellen. Wat betreft de 
verkeerscontroles is gebleken dat door de oprichting van de verkeerscel in 2007 de geplande acties niet 
meer in het gedrang komen. 

Actieplan ‘Maatschappelijke overlast’

In de voorbije beleidsperiode werd beslist om geen actieplan maatschappelijke overlast meer op te stel-
len. De resultaten van dit actieplan zijn slechts sporadisch meetbaar en vaak gestoeld op subjectieve 
gegevens. Dit is het gevolg van het feit dat er geen grote uitgaansmogelijkheden meer zijn in de politie-
zone en dat maatschappelijke overlast eerder plaats- en zeer tijdsgebonden is.
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Bovendien zijn lawaaioverlast, vandalisme, wildplassen … opgenomen 
in het reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). 
Dit vergemakkelijkt het optreden naar deze kleine, maar door de be-
volking als hinderlijk ervaren vormen van overlast.
Een andere reden voor het afschaffen van het actieplan maatschap-
pelijke overlast is het feit dat er tweewekelijks een operationeel overleg 
in onze politiezone plaats vindt. In dit overleg komen alle diensten van 
de zone samen om in bepaalde dossiers te overleggen. Ook dossiers in het kader van maatschappelijke 
overlast komen aan bod. Door deze werkwijze wordt er kort op bal gespeeld bij dergelijke problemen. 
We kunnen dus stellen dat de verschillende vormen van maatschappelijke overlast worden aangepakt 
in de dagdagelijkse werking van de politiezone en dat specifieke projectwerking niet meer nodig is.

Actieplan ‘Fietsdiefstallen’

Uit de statistieken kan je afleiden dat het aantal fietsdiefstallen licht gestegen is en daarmee gelijklo-
pend ook deze aan de stations. Nochtans is de grootste stijging waar te nemen in Sint-Martens-Latem 
(van 5 in 2011 naar 13 in 2012) waar dan weer geen station is. De Pinte bleef gelijk en de stijging in 
Nazareth (7) kwam overeen met de daling in Gavere.
In september 2012 werden aan het station van Eke camera’s geplaatst die begin november in werking 
zijn getreden. Dit zal in minder mate nog in 2012, maar waarschijnlijk vooral in 2013, een invloed heb-
ben op de aangiftes door de bevolking.
Na het mindere jaar in 2011 werd ook in 2012 eerder weinig geïnvesteerd in het actieplan fietsdiefstal-
len (847 voorzien, 657  gepresteerd). Dit had zo zijn oorzaken.
Daar waar we vroeger konden graveren (heden labelen) is dit ook in 2012 niet kunnen plaatsvinden 
wegens het gebrek aan een toestel. Door een samenloop van omstandigheden is er geen ophaling van 
zogenaamde weesfietsen gebeurd. Hierdoor waren er weinig of geen fietsen ter beschikking waardoor 
een kijkdag ook geen nut had. Hierdoor werden ook de slachtoffers van een fietsdiefstal niet aange-
schreven.Het onder controle houden van de overuren en weekenduren kan geen reden zijn om de dien-
stverlening af te bouwen maar heeft ook wel degelijk zijn invloed gehad.
Positief is wel dat er wel steeds aan preventie werd gedaan. Zo werden tips verspreid, werden ‘waar-
schuwingsborden’ in een nieuw kleedje gestoken. Ook werden toezichten gedaan door zowel wijkpoli-
tie als interventiediensten. Dit om potentiële daders te ontmoedigen. Tijdens deze toezichten werd 
vooral de nadruk gelegd op de achtergelaten en niet-slotvaste fietsen.
Wat de nazorg betreft kunnen we zeggen dat de databank van de gestolen en achtergelaten/gevonden  
fietsen goed werden gevoed. Hierdoor konden van de 24 teruggevonden fietsen er 11 aan de recht-
matige eigenaar worden terugbezorgd. 5 daders konden worden geïdentificeerd/gevat.

Dienstverlening en werking (intern)

Project ‘Naar een informatiegestuurde organisatie’ 

In het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 werd informatiegestuurd werken opgenomen. Eén van de 
actiepunten was het oprichten van een informaticaplatform. Dit hield o.a. een administratief luik in, 
waarin alle administratie voor de medewerker elektronisch kan worden afgehandeld en ook de dienst-
planning elektronisch wordt opgesteld en beheerd kan worden. Deze doelstelling werd gehaald. Ook 
het dienstbulletin van de medewerkers werd intussen aangepast. Dit alles kon worden uitgewerkt door 
de aanwerving van een ICT-medewerker. In de komende beleidsperiode moet het informaticaplatform 
verder worden uitgewerkt. Zo moet de operationele informatie, nu de GPS, ook worden opgenomen in 
dit platform. Ook werd reeds de aanzet gegeven om verschillende stuurborden in dit informaticaplat-
form te implementeren. 

Er werd een LIK geïnstalleerd maar we moeten vaststellen dat dit niet optimaal werkt. Er zijn organisa-
torische maatregelen nodig om van het LIK de draaischrijf te maken van lokale operationele informatie.
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Project ‘Investeren in contente en competente medewerkers’

Eén van de doelstellingen in het Zonaal Veiligheidsplan was de invoering van het competentiemanage-
ment waardoor de competenties van de personeelsleden worden afgestemd op de organisatiedoelstel-
lingen.

In een eerste fase werd de collectieve ambitie van de zone geformuleerd, alsook de waarden. Deze 
waardenbepaling gebeurde door alle personeelsleden om de draagkracht zo groot mogelijk te maken. 
In diezelfde visie werd in samenwerking met verschillende personeelsleden van verschillende graden 
en diensten, een competentiewoordenboek opgesteld met als bedoeling de competenties die worden 
opgelegd in het evaluatiesysteem zo concreet mogelijk te vertalen in gedragsindicatoren.

Het wordt dan ook de bedoeling om van de plannings-en evaluatiegesprekken, ontwikkelingsgesprek-
ken te maken waarin wordt gepeild naar de talenten van de personeelsleden en de personeelsleden zo 
te oriënteren dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats terecht komt.

Met diezelfde doelstelling werd een diversiteitsplan opgesteld, dat wordt gesubsidieerd door de 
Vlaamse Overheid. Met deze subsidies dient de politiezone acties te ondernemen naar de doelgroep 
van de 50-plussers. Met de nakende pensioneringen en het tekort aan instroom van nieuwe inspec-
teurs, wordt het van essentieel belang dat de zone aandacht gaat besteden aan de 50-plussers. De door 
hen opgebouwde kennis moet kunnen worden overgedragen en er moet tijdig worden gezocht naar 
vervangers.

In de plannings-en evaluatiegesprekken dienen de leidinggevenden te peilen naar hoe de perso-
neelsleden hun talenten en sterke punten voor de politiezone in de toekomst willen inzetten. Ook het 
opleidingsbeleid dient hierop te zijn afgestemd.

De grote uitdaging voor de volgende beleidscyclus wordt dan ook verder deze ingeslagen weg te vervol-
gen en de leidinggevenden op te leiden zodat ze van de plannings-en evaluatiegesprekken momenten 
kunnen maken om de talenten van de medewerkers te ontdekken en deze verder te ontwikkelen en in 
te zetten in functie van de onderneming.

Project ‘Investeren in effectieve en efficiënte middelen’

Bij de aankopen wordt nog steeds gewerkt met 
aankoopcomités, waardoor specialisten bij de pro-
cedure worden betrokken en met als gevolg dat de 
aankopen doordachter gebeuren en de verhouding 
kwaliteit/prijs beter kan worden beoordeeld. 

Naast efficiëntere aankopen werd systemen 
bedacht om het personeel met meer respect voor 
het materiaal te doen omgaan. Zo heeft iedere in-
specteur zijn eigen individuele radiopost en werd 
een materiaalkast aangeschaft waardoor het ver-
antwoordelijkheidsgevoel voor het materiaal is 
toegenomen.

Dankzij de creatie van een logistiek platform kunnen alle aanvragen tot bestelling en herstelling digi-
taal worden ingegeven, waardoor er een betere opvolging is en waardoor de personeelsleden te allen 
tijde inzicht krijgen in de stand van zaken in de aankoopprocedures.

In de volgende beleidscyclus wordt het een uitdaging om met de bestaande middelen efficiënter om te 
gaan. Niet alleen vanuit het oogpunt om te besparen, maar ook met als doelstelling duurzamer om te 
gaan met energie en middelen. Zo kan er bijvoorbeeld een energieboekhouding worden bijgehouden 
zodat er effectieve maatregelen om te besparen kunnen genomen worden.
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Strategische doelstellingen 2014-2017

Synthese van de argumentatie

Op basis van onderstaande documenten werd een afweging gemaakt om vervolgens de prioriteiten 
van de komende vier beleidsjaren te bepalen:

* Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015
* Parketbeleidsplan 
* Nationale en provinciale veiligheidsmonitor 2008-2009
* Lokale bevolkingsenquête 2011
* Politiebabbel BIN’s 2010
* Interne audit door AIG 2010
* SWOT-analyses in kader implementatie risicomanagement CP3
* Objectieve cijfergegevens betreffende veiligheid en leefbaarheid in onze politiezone

Inzake veiligheid en leefbaarheid

Op basis van bovenstaande documenten werd een prioriteitenmatrix opgesteld. Op basis hiervan werd 
een afweging gemaakt voor de mate waarin we met deze prioriteiten worden geconfronteerd. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van allerlei cijfergegevens. 

Om tot een definitieve selectie te komen werden de fenomenen gewogen op basis van omvang in onze politie-
zone en de mate waarin het fenomeen invloed heeft op het onveiligheidsgevoel dat heerst bij de bevolking.*

Uiteindelijk werden volgende fenomenen, als prioriteir aan te pakken fenomenen, geselecteerd:

Verkeersveiligheid/letselongevallen

De Staten-Generaal verkeersveiligheid hebben ambitieuze doelstellingen gesteld. De betrokken poli-
tiediensten moeten de nodige inspanningen leveren om 
ongevallen te voorkomen, verantwoord gedrag in het 
verkeer te stimuleren en de veiligheid te handhaven. 

Op basis van het nationaal politioneel veiligheidsbeeld 
2011 werden volgende prioriteiten naar voor geschoven:

* Overdreven snelheid.
* Rijden onder invloed van alcohol of drugs.
* GSM-gebruik achter het stuur.
* Het niet-dragen van de veiligheidsgordel en het niet - 

gebruiken van de kinderzitjes.

Bovendien moeten we op lokaal vlak vaststellen dat ook de bevolking heel veel aandacht besteed 
aan verkeersveiligheid. Onaangepaste snelheid wordt in de bevolkingsenquête duidelijk als storend 
ervaren. Wanneer we dit koppelen aan cijfermatige gegevens, kunnen we als politiezone dit fenomeen 
niet naast ons neerleggen.

Om deze reden wordt verkeersveiligheid als prioriteit gekozen. Dit wil zeggen dat de komende vier jaar 
het actieplan verkeersveiligheid wordt bestendigd.

* De analyse kan u in bijlage aan dit document vinden.
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Inbraken in gebouwen

De aanpak van inbraken in gebouwen is een prioriteit, ons opgelegd in het Nationaal Veiligheidsplan 
2012-2015 en het Parketbeleidsplan (omzendbrief 4 van 21 februari 2012). Wanneer we de cijfermatige 
gegevens betreffende de inbraken in onze politiezone bekijken, zien we opnieuw een enorme stijging 
van het aantal feiten. Ook diefstallen met geweld vallen hier vaak onder. Eveneens een nationale prioriteit.

In de bevolkingsenquête is er ook een duidelijke stijging te merken voor wat betreft de kans dat men het 
slachtoffer wordt van een woninginbraak. Dit item houdt de burger bezig en zorgt duidelijk voor het in 
de hand werken van het onveiligheidsgevoel bij de inwoners van onze politiezone. 

In de nationale en provinciale veiligheidsmonitor geven ongeveer 50 % van de respondenten aan dat 
inbraken in gebouwen een prioriteit moet zijn.

Het is dus evident dat wij inbraken in gebouwen als tweede prioriteit naar voor schuiven. Er zal de ko-
mende vier jaar opnieuw een actieplan worden opgesteld om dit fenomeen in te dijken.

Fietsdiefstallen

Overlast en straatcriminaliteit beïnvloeden sterk het onveiligheidsgevoel van de burger. Het stelen van 
een fiets wordt aanzien als kleine criminaliteit maar voor het slachtoffer betekent een gestolen fiets 
mobiliteitsproblemen. Ook is er de normvervaging, waarbij jongeren het stelen van een fiets niet als 
een criminele daad zien.

De aanpak van fietsdiefstallen werd opgenomen in het beleidsplan van het parket, als zijnde een prio-
riteit van tweede orde.

Uit de bevolkingsenquête is gebleken dat de talrijke fiets-
diefstallen een grote invloed heeft op de inwoners van 
onze politiezone. Dit blijkt ook uit de nationale en provin-
ciale bevraging 2008-2009. 

Het actieplan fietsdiefstallen wordt de komende vier jaar 
bestendigd en verder geoptimaliseerd.

 

Diefstal van en in voertuigen

De autodiefstallen zijn vaak gerelateerd aan woninginbraak en rondtrekkende dadergroepen. De in-
braken in voertuigen nemen toe. De onrust over deze fenomenen stijgt opnieuw. De diefstal van en in 
voertuigen is opgenomen in het beleidsplan van het parket als 
prioriteit van tweede orde. 

Ondanks dat de cijfers in onze politiezone nogal meevallen, 
kunnen we niet ontkennen dat dit fenomeen de burger wakker 
houdt. In onze bevolkingsenquête komt duidelijk naar voor dat 
heel wat respondenten de kans groot achten dat men thuis het 
slachtoffer wordt van diefstal van zijn of haar auto. Bovendien 
geven de respondenten aan dat dit een probleem is in zijn of 
haar woonwijk.

Een actieplan wordt opgesteld. 
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Prioriteiten van het NVP die worden aangepakt binnen de reguliere werking*

Terrorisme

Omdat een terroristische aanslag binnen de politiezone erg onwaarschijnlijk lijkt, werd terrorisme niet 
weerhouden als prioriteit. We blijven evenwel alert. Er wordt geen actieplan opgemaakt maar dit wordt 
door de reguliere werking opgevangen. Informatiegaring staat voorop. 

Diefstallen gewapenderhand

Het aantal diefstallen gewapenderhand binnen onze zone is beperkt. Deze feiten worden  binnen de 
reguliere werking prioritair onderzocht door de lokale recherche. Indien gekoppeld aan een inbraak in 
een gebouw is dit opgenomen in het actieplan inbraak in gebouwen.

Ernstige informaticacriminaliteit

De lokale recherche heeft reeds enkele kleinere onderzoeken gevoerd. Er wordt hier vaak samengewerkt 
met de federale politie Gent, in het bijzonder met de computercrime-unit. Het aantal feiten is beperkt. 

Mensenhandel

Er zijn weinig of geen feiten gekend. De controles (samen met de partners) worden opgevangen door 
de reguliere werking. 

Fraude (sociale- en econmische fraude, alsmede afvalfraude)

Er zijn weinig of geen ernstige feiten gekend. Kleinere onderzoeken (via kantschriften parket) worden 
gevoerd door de recherche binnen de reguliere werking. Een rechercheur volgde ter zake een specifieke 
opleiding. 

Niet enkel de expertise doch ook de capaciteit is te beperkt om grotere onderzoeken aan te kunnen. 

Geweld in publieke ruimten, in het bijzonder op het openbaar vervoer en door stadsbenden

Er zijn weinig of geen ernstige feiten gekend. Sporadisch zijn er incidenten in de instellingen waar pro-
blematische jongeren worden opgevangen. In onze zone wordt wel overlast vastgesteld (drugs, vanda- 
lisme, nachtlawaai, wildplassen, vechtpartijen,...) in en nabij plaatsen waar jongeren samen komen. 

Deze problematiek wordt aangepakt binnen onze reguliere werking.

Verdovende middelen

Dit fenomeen wordt aangepakt binnen de reguliere werking. 

Lokale onderzoeken worden door de lokale recherche gevoerd. Hierdoor hebben wij een duidelijk beeld 
van deze problematiek binnen onze politiezone. Indien de cijfers een stijging zouden aangeven, zullen 
wij een actieplan uitwerken om het fenomeen aan te pakken. In dit actieplan zal de intensieve samen-
werking tussen de preventiecel, de sociale cel en de lokale recherche voorop staan.

* Zie prioriteitenmatrix in bijlage
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Intrafamiliaal geweld
Deze problematiek wordt niet meer opgenomen in een specifiek actieplan, aangezien we sinds 2010 
een sociale cel hebben opgericht dat zich hiermee grotendeels bezig houdt. Dit wil zeggen dat dit feno-
meen opgenomen werd in onze reguliere werking. 

Bovendien werkt onze sociale cel samen met de Arrondissementele Raad voor slachtofferbejegening en 
de Overlegvergadering Intrafamiliaal geweld van het parket Gent. 

Ook is er een parketnota betreffende deze problematiek, waarin duidelijk aangegeven staat hoe iedere 
operationele medewerker moet handelen bij deze feiten. De sociale cel zorgt voor de update van de 
richtlijnen en de implementatie ervan in onze organisatie.

Inzake dienstverlening en werking 

Naar aanleiding van de implementatie van de omzendbrief CP3 betreffende de organisatiebeheersing 
werd per dienst een SWOT-analyse opgemaakt met daaraan gekoppeld een risisco-analyse en aanpak*. 
Op basis hiervan konden de doelstellingen per basisfunctionaliteit en de interne doelstellingen worden 
vastgelegd.

Samenvatting van de prioriteiten

Externe prioriteiten Interne prioriteiten

Verkeersveiligheid Naar een informatiegestuurde organisatie

Inbraken in gebouwen Streven naar een omgeving van betrokken medewerkers die 
dagelijks de mogelijkheid krijgen hun sterkten in te zetten

Fietsdiefstallen Streven naar een efficiënt aankoopbeleid en een duurzaam 
beheer van de middelen

Diefstal van en in voertuigen Betere communicatie en samenwerking met de bevolking

Betere communicatie binnen de politiezone

* Deze oefening is terug te vinden in bijlage
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De strategische doelstellingen

Inzake de basisfunctionaliteiten

De functie onthaal 

Visie

Het onthaal bestaat uit het te woord staan van burgers die zich fysiek, telefonisch of schriftelijk tot de 
politie wenden. De toegankelijkheid van het onthaal wordt afgestemd op de noden en verwachtingen 
van de bevolking. De PZ Schelde-Leie wil iedereen die zich in één van haar onthaalpunten aanbiedt op 
een ‘klantgerichte en efficiënte wijze’ bedienen.  
 
De PZ Schelde-Leie wil in de komende beleidscyclus deze functionaliteit op basis van de verwachtingen 
van onze klanten verbeteren en vernieuwen. 

Doelstellingen

Het onthaal voldoet aan volgende kwaliteitsnormen:

Contactgegevens en openingsuren van het zonaal onthaal
* De openingsuren van het zonaal onthaal zijn afgestemd op de ver-

wachtingen van de inwoners van de zone en voldoen aan de minimale 
werkingsnormen.

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

* Uitzonderlijk gewijzigde openingsuren van het zonaal onthaal worden 
op tijd en afdoende naar onze klanten gecommuniceerd.

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

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het zonaal onthaal
* Op de website van de zone wordt aangeduid hoe het zonaal onthaal bereikt kan worden. 
* Het zonaal onthaal is, binnen de zone vertrekkende van de grote invalswegen binnen een straal van 

1.000 meter, correct bewegwijzerd.
* Het zonaal onthaal is herkenbaar door middel van een lichtpaneel.
* Er is voldoende parking voor bezoekers aan het zonaal onthaal.
* De toegang tot het zonaal onthaal is afdoende aangeduid en verlicht.
* De toegang tot het zonaal onthaal is toegankelijk voor personen met een handicap.
* De muurtelefoon laat buiten de openingsuren toe om onmiddellijk met de politie in verbinding te 

treden.

Wachttijd
* De gemiddelde wachttijd aan het zonaal onthaal bedraagt niet meer dan 3 minuten.
* Op onze website worden de potentiële bezoekers geïnformeerd over de te verwachten wachttijd.

Bezoekersinfrastructuur
* De wachtruimte is comfortabel ingericht, proper, voldoende verwarmd en verlucht.
* In de wachtruimte is er nuttige en actuele informatie beschikbaar.
* De infrastructuur garandeert de discretie van de burgers.
* Er is proper publiek sanitair voorzien, ook voor personen met een handicap.
* De bezoeker kan een tas koffie en/of glas water krijgen.
* Er is een speelhoekje voor de kinderen.
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Het onthaalpersoneel (CALOG en operationeel personeel)
* Het onthaalpersoneel is vriendelijk en behulpzaam.
* Het onthaalpersoneel heeft een verzorgd voorkomen.
* Het onthaalpersoneel heeft de nodige kennis van zaken.
* De naam van de onthaalbediende is gekend voor de be-

zoeker.
* Het onthaalpersoneel weet bij wie een uitgenodigde be-

zoeker verwacht wordt.
* Het onthaalpersoneel beschikt over een aan- en afwezig-

heidslijst van het personeel.
* Het onthaalpersoneel beschikt over een lijst met contactgegevens van het personeel.
* Het onthaalpersoneel vermijdt om mensen onterecht door te verwijzen naar andere politiediensten.
* Er is een opleidingsplan voor de medewerkers die het onthaal bemannen.

De veiligheid in het onthaal
* Iedere bezoeker wordt geregistreerd en in de ANG gecontroleerd.
* Iedere bezoeker die verder gaat dan de onthaalruimtes krijgt en draagt een bezoekersbadge.
* Er zijn richtlijnen over het dragen van wapens door het onthaalpersoneel.

Het proces onthaal
* De capaciteit van het onthaal is aangepast aan de werklast.
* De minimale normen zijn gekend door de medewerkers aan het onthaal en worden door hen toe-

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

strategie

Voldoen aan de kwaliteitsnormen door:
* Na te gaan in hoeverre het onthaal op dit ogenblik reeds voldoet aan deze normen en nagaan waar 

de werkpunten zijn.
* Een concreet actieplan op te stellen om deze werkpunten aan te pakken
* Een jaarlijkse interne audit van het onthaal te organiseren om na te gaan in hoeverre het onthaal 

voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitsstandaarden en hierover rapporteren via het jaarverslag.
* Het implementeren van een regelmatige meting van de tevredenheid van de bezoekers aan het 

onthaal naast de reeds bestaande vierjaarlijkse bevolkingsenquête.

De functie wijkwerking 

Visie

De wijkpolitie van de PZ Schelde-Leie zal haar takenpakket met betrekking tot 
het leveren van de basispolitiezorg verder uitvoeren volgens de principes van de 
gemeenschapsgerichte politiezorg.

Ze zal zich daarenboven tot doel stellen een grotere bekendheid te geven aan de 
wijkinspecteur door een betere oriëntering op de kerntaken van de wijkwerking.

Doelstellingen

* Streven naar een kwaliteitsvolle wijkwerking inzonderheid door een zichtbare en aanspreekbare 
dynamische wijkpolitie te zijn die nauw aanleunt bij de bevolking.

* Infogaring en passende informatiedoorstroming.
* Basiskennis op politioneel vlak onderhouden.
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strategie

M.b.t. het streven naar een kwaliteitsvolle wijkwerking
* Voorzien in een zichtbare en aanspreekbare politie.
* Promoten van de job van wijkinspecteur om de instroom van personeel te bevorderen.
* Voorzien in opleidingen om de klachtgerichtheid van de medewerkers te verhogen.

M.b.t. de dynamiek van de wijkpolitie
* Medewerkers bewust maken van het belang van de wijkfunctie.
* Initiatiefruimte medewerkers stimuleren en opvolgen.
* Open beleid met inspraak van de medewerkers.

M.b.t. de permanente informatiedoorstroming
* Voorzien in een betere informatieflow – deelname operationeel overleg benadrukken.

M.b.t. het onderhouden van de politionele kennis en de correcte toepassing van de procedures
* Voorzien in digitale documentatie die op het terrein kan worden meegenomen.
* Voorzien in interne en externe opleidingen wijkpolitie.
* Prioriteit geven aan de begeleiding van jonge en nieuwe medewerkers.
* Voorzien in een opvolgingssysteem tussenkomsten wijkpolitie.

De functie interventie  

Visie

De PZ Schelde-Leie wil binnen een passende termijn een 
antwoord bieden op elke dringende oproep waarbij een 
politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. 

Zij stelt zich dienstverlenend, zichtbaar en contacteer-
baar op en wil alle incidenten op een professionele en 
kwaliteitsvolle manier afhandelen. Dit houdt vooral in 
dat ze de vraagstukken waarmee ze geconfronteerd 
wordt, in samenwerking met de andere diensten van 
de politiezone en daarbuiten, effectief en definitief wil 
helpen oplossen. 
 
Daarnaast wil de interventiepolitie een aanzienlijke bijdrage leveren in het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het Zonaal Veiligheidsplan. Dit alles vanuit een gemeenschapsgerichte ingesteld-
heid.

Doelstellingen

* Wanneer een onmiddellijke tussenkomst op het terrein noodzakelijk is, komt de interventieploeg 
zo snel mogelijk ter plaatse.

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

netjes en werken naar behoren.
* De door de interventiemedewerkers opgestelde operationele documenten zijn van goede kwaliteit 

en zijn tijdig afgewerkt.
* Er is naast de interventies aandacht voor fenomeengericht werken.
* De regels inzake de dienstplanning worden gerespecteerd.
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strategie

Wanneer een onmiddellijke tussenkomst op het terrein noodzakelijk is, komt de interventieploeg zo 
snel mogelijk ter plaatse. 

We doen dit door:
* Volgende normen te hanteren inzake interventietermijnen:

•  Na een oproep van CICOV zijn onze ploegen, indien zij niet bezet zijn, in minder dan 3 mi-
nuten tijd onderweg naar de plaats van interventie. Indien ze wel bezet zijn komt er bin-
nen de 3 minuten een beslissing - van de dagcoördinator, de weekendcoördinator of van de 
ploeg zelf - wie de interventie zal afhandelen.

• In 80 % van de gevallen zijn we bij dringende oproepen (tot en met prioriteit 2) binnen de 
20 minuten ter plaatse.

• In 80 % van de interventies waarbij een tussenkomst ter plaatse noodzakelijk is komen wij 
ter plaatse binnen de 30 minuten. Indien we niet ter plaatse kunnen komen binnen deze 
termijn, wordt de oproeper binnen de 30 minuten hiervan door ons op de hoogte gebracht.

* Verbeteren van de meetinstrumenten en dus van de gegevens inzake de interventiermijnen door:
• Maatregelen te nemen die het doorgeven van de statussen moeten verhogen.
• Na te gaan of er andere opvolging mogelijk is los van het systeem van statussen (bv. fleetlog-

gers).
• …

* Effectieve maatregelen nemen om de interventietermijnen te verlagen, door op basis van eigen 
denkoefeningen of op basis van bestaande ‘best practices’ na te denken over factoren die een in-
vloed kunnen hebben op de aanrijtijden, zoals bijvoorbeeld:

• Herevalueren van het aantal ingezette en oriëntatie van de interventieploegen.
• Verder uitbouwen van het interventiebeleid.
• Opvolging door het kader bij dringende oproepen.
• Werken in sectoren.
• Het al dan niet uitvoeren van administratie tijdens de interventiedienst.
• Inwoners te sensibiliseren om sneller zaken te melden via het nummer 101.
• …

* Jaarlijkse evaluatie van de maatregelen, de meetinstrumenten en de norm waarover gerappor-
teerd zal worden in het jaarverslag.

Bij tussenkomsten zijn onze medewerkers klantgericht. 

We doen dit door:
* Richtlijnen uit te werken inzake klantvriendelijkheid.
* Opleidingen voorzien inzake klantgerichtheid.
* Opvolgen of er feedback werd gegeven aan de burgers over hoe hun meldingen werden afgehan-

deld, binnen de grenzen van het beroepsgeheim.
* Invoeren van opvolgingsmechanismen inzake de kwaliteit van de interventies (bv. door regelmatige 

bevragingen van inwoners die een beroep deden op de interventiepolitie).
* Versterken van de opvolgingsfunctie van de middenkaders interventie op het niveau van de 

kwaliteit van de interventies.

Tussenkomsten worden afgehandeld volgens de correcte procedures. 

We doen dit door:
* Voorzien van digitale documentatie die kan worden meegenomen op het terrein.
* Voorzien van regelmatige opleidingen voor de leden van de interventiepolitie en opvolgen via een 

opleidingsplan.
* Voorzien van begeleiding voor jongere medewerkers via een peter-en meterschap. 
* Invoeren van opvolgingsmechanismen inzake de kwaliteit van de interventies (bv. door regelmatige 

bevragingen van inwoners die een beroep deden op de interventiepolitie).
* Versterken van de opvolgingsfunctie van de middenkaders interventie op het niveau van de 

kwaliteit van de interventies.
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Onze medewerkers kunnen informatiegestuurd en probleemoplossend werken.

We doen dit door:
* Voorzien van digitale operationele informatie die kan worden meegenomen worden op het terrein. 

Deze informatie wordt gevoed en is raadpleegbaar door de verschillende diensten binnen de zone.
* Procedures implementeren waardoor ieder dossier wordt opgevolgd over de grenzen van de ver-

schillende diensten heen (onder meer via een versterkt L.I.K.).

Onze medewerkers hebben een verzorgd voorkomen en kledij en onze voertuigen en materiaal zijn 
netjes en werken naar behoren.

We doen dit door:
* Voorzien van duidelijke eenvormige richtlijnen.
* Sensibiliseren van de personeelsleden.
* Procedures voorzien voor de continue opvolging van de voertuigen en het materiaal samen met de 

dienst logistiek.
* Versterken van de taak van de middenkaders in deze materie.
* Voorzien van effectieve maatregelen t.a.v. onwillige medewerkers.

De door de interventiemedewerkers opgestelde operationele documenten zijn van goede kwaliteit en 
zijn tijdig afgewerkt.

We doen dit door:
* Verder uitwerken van de sjablonen in de huisstijl en deze implementeren in ISLP.
* Verder optimaliseren van het huidige systeem om de documenten te viseren. 
* Voorzien van duidelijke eenvormige richtlijnen.
* Effectief opvolgen van de veel gemaakte fouten. 
* Zorgen voor opleidingen in deze materie (zowel individueel als collectief) en opvolgen via een 

opleidingsplan.
* Voldoende dagen schrijfwerk blijven voorzien op de dienstplanning, rekening houdend met de ef-

fectieve werklast.

Er is naast de interventies aandacht voor fenomeengericht werken.

We doen dit door:
* Ervoor te zorgen dat de opdrachten die de interventieploegen opgelegd krijgen ook effectief en 

kwalitatief worden uitgevoerd.

De regels inzake de dienstplanning worden gerespecteerd.

We doen dit door:
* Zorgen dat waar mogelijk het voorziene kader wordt ingevuld .
* Continue en regelmatige opvolging van de prestaties, met regelmatige bijsturing waar nodig. 

Daarbij zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de inconveniënten, rekening houdend met de 
budgettaire restricties en met de Mammoet-wetgeving.
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De functie lokale recherche 

Visie

De lokale recherchedienst wil fundamenteel bijdragen tot een veiligere 
samenleving. Zij draagt bij tot het beter beheersen en zo mogelijk  
terugdringen van de veiligheidsfenomenen. Zij staat garant voor een 
klantgerichte en professionele afhandeling. 

Doelstellingen

* Verminderen van het onveiligheidsgevoel door een verhoogde aan-
dacht voor de lokale fenomenen die door de bevolking als onrust-
wekkend worden ervaren.

* Het maximaliseren van de technische vaststellingen en opnemen van sporen om zo het onderzoek 
nog beter te ondersteunen.

* Voeden en exploiteren van de lokale databank.
* Meer pro-actief werken.

strategie

M.b.t. het verminderen van het onveiligheidsgevoel door een verhoogde aandacht voor lokale feno-
menen:

* Voorzien in een tijdige selectie van medewerkers met de juiste know-how.
* Voorzien in opleidingen interventie en wijk zodat de LRD niet onnodig wordt opgeroepen.
* Voorzien in opvolging lokale fenomemen.
* Sensibiliseren medewerkers in het kader van het bekomen van een hogere ophelderingsgraad bv. 

sporengericht handelen.
* Communicatie met partners.
* Interne communicatie tussen de verschillende diensten optimaliseren.

M.b.t. het voeden en exploiteren van lokale databanken: 
* Databank lopende onderzoeken optimaal benutten.
* Opvolging databank inbraken in kader actieplan – concrete afspraken met bediende.
* Voorzien in goede sjablonen via een versterkt LIK.
* Toetsing documenten, zowel naar kwaliteit als naar termijnen.

M.b.t. pro-actief werken: 
* Voorzien in middelen die pro-actief werken mogelijk maakt.
* Voorzien in een betere opvolging bij meldingen via wijk of interventie.

De functie handhaving van de openbare orde 

Visie

De politiezone Schelde-Leie staat in voor het vrij-
waren en, in voorkomend geval, het herstellen van 
de openbare rust, de openbare veiligheid en de 
openbare gezondheid. Ingevolge de Ministeriële 
richtlijn MFO-2 bis, moet de politiezone perso-
neel kunnen leveren voor opdrachten van federale 
aard. Het aanleveren van informatie aan andere 
diensten geschiedt conform de bepalingen van de 
Ministeriële richtlijn MFO-3.
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Kleine ordediensten in de politiezone worden in hoofdzaak uitgevoerd door het personeel van de wijk-
commissariaten, eventueel versterkt met personeel van de interventiedienst. De aanwezigheid van de 
wijkwerkers op het terrein, ter gelegenheid van manifestaties met grote volkstoeloop, moet gestimu-
leerd worden. Op die manier kunnen ze een vertrouwensrelatie opbouwen met de bewoners. 

Voor gebeurtenissen op lokaal vlak die naar waarschijnlijkheid te voorzien zijn en die een grote im-
pact kunnen hebben op de openbare orde, openbare rust en openbare veiligheid (bv. rampen) worden 
‘staande orders’ uitgewerkt.

Doelstellingen

* De lokale gebeurtenissen en manifestaties binnen de politiezone op een kwaliteitsvolle manier 
beheren en met voldoende manschappen en middelen.

* Loyale medewerking verlenen aan de samenwerkingsakkoorden die zijn afgesloten tussen de 
zones van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Maatregelen 

* Nakomen van de samenwerkingsakkoorden tussen de politiezones van het arrondissement.
* De informatieverstrekking verzekeren conform de omzendbrief MFO-3.
* Uitvoeren van de lokale ordediensten op een kwaliteitsvolle en correcte manier.

De functie verkeershandhaving  

Visie

De politiezone Schelde-Leie moet instaan voor een vlot en 
vooral veilig verkeer binnen haar omschrijving. Niet alleen de 
verkeersveiligheid maar ook de verkeersleefbaarheid zijn van 
het grootste belang. 

Alle maatregelen die de politiezone neemt ter bevordering 
van de verkeersveiligheid moeten gedragen en uitgevoerd 
worden door de medewerkers van de verkeerscel. Het spreekt 
voor zich dat de verkeerscel op een adequate en performante 
manier moet werken. De verkeerscel moet verder uitgebouwd 
worden tot een groep van medewerkers die verkeersveiligheid hoog in het vaandel dragen.

Doelstellingen

* Bij middel van een actieplan preventieve maatregelen voorzien, de subjectieve en objectieve pak-
kans verhogen door handhaving bij middel van controles.

* Grondige analyse van de verkeersongevallen teneinde de verkeersacties af te stemmen op die 
plaatsen waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

* Grondige analyse van de resultaten van de verkeersacties met het oog op permanente bijsturing.
* Het verkeersonveiligheidsgevoel bij de bevolking doen dalen door het verlenen van advies en 

duidelijke communicatie.
* Sensibiliseren van de eigen medewerkers.

strategie

* Voorzien in een opleidingsplan voor medewerkers van de verkeerscel teneinde te voldoen aan het 
verwerven van inzicht in de complexe verkeersmaterie.
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* Voorzien in een goede opvolging van de activiteiten van de verkeerscel zodat bij eventuele vermin-
dering of afschaffing van de financiële tussenkomst, het actieplan kan worden bijgestuurd.

* Duidelijke taakomschrijving medewerkers verkeerscel met aandacht voor inspraak en initia-
tiefruimte teneinde de instroom van medewerkers te stimuleren.

* Open verkeersbeleid voeren met aandacht voor inspraak en waarin de medewerkers problemen op 
korte termijn aankaarten.

* Correcte opvolging van het actieplan.
* Stimuleren contacten met de externe partners.
* Optimaliseren digitale verwerking van de informatie.

De functie slachtofferbejegening  

Visie

De politiezone moet instaan voor een correcte toepassing van de wettelijke bepalingen inzake slachtof-
ferbejegening. Daartoe moeten wij er naar streven dat de slachtoffers van misdrijven en de personen 
die nood hebben aan opvang na een schokkende gebeurtenis op een correcte manier worden opge- 

vangen en eventueel worden doorverwezen naar gespecialiseerde dien-
sten voor verdere nazorg.

De sociale cel verricht de bestuurlijke of gerechtelijke onderzoeken waar-
bij een meer dan normale sociale aanpak of expertise aangewezen is. De 
sociale cel houdt zich vooral bezig met het opvolgen van situaties in de 
huiselijke sfeer die door medeburgers, politiediensten, gerechtelijke of 
bestuurlijke overheden als problematisch worden beschouwd.

Deze dienst staat ook in voor de eerste noodzakelijke opvang en begeleiding van medewerkers wegens 
omstandigheden eigen aan of in relatie met hun taakuitoefening.

Onze 8 slachtofferbejegenaars zijn specifiek opgeleid om slachtoffers van misdrijven, en de personen 
die nood hebben aan opvang na een schokkende gebeurtenis, op een correcte manier op te vangen en 
eventueel door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten voor verdere nazorg. Dit doet geen afbreuk 
aan de algemene verplichting van iedere politieambtenaar of medewerker steeds te handelen in de 
geest van een efficiënte en effectieve slachtofferbejegening en opvang.

Doelstellingen

* Onderzoeksopdrachten (bestuurlijke en gerechtelijke):
• Uitvoeren kantschriften uitgaande van het parket.
• Sociale enquêtes: moraliteitsonderzoeken en toevoeging van een sociaal luik aan de onder-

zoeken bij minderjarigen of slachtoffers van huiselijk geweld.
• Opvolging in het kader van de Jeugdwetgeving.

* Bejegening:
• Emotionele ondersteuning.
• Bijstand bij slechtnieuwsmelding indien nodig.
• Bijstand waardig afscheid nemen.
• Indien gewenst bijstand bij diverse onderzoeksdaden tijdens het bestuurlijk of gerechtelijk 

onderzoek (vb. wedersamenstelling, videoverhoor,…).
• Coördinatie sociaal luik bij rampen.
• Informatiestroom naar familie bij verdwijningen, zedendossiers,…

* Nazorg verwerkingsproces positief beïnvloeden:
• Begeleide doorverwijzing naar onze partners in de hulpverlening.
• Herbezoeken.
• Informatieverstrekking over het verdere verloop van de procedure.
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* Personeel:
• Verwijzen van personeelsleden met psychosociale problemen naar de geschikte hulpverle-

ningsinstellingen.
• Opvolgen van personeelsleden en hun familie indien zij werden geconfronteerd met ern-

stige geweldsdelicten.

strategie

M.b.t. onderzoeksopdrachten:
* Voorzien in opleidingen die de tussenkomsten van de slachtofferbejegenaars ten goede komen.
* Voorzien in een continue opvolging van de wachtbeurten van de slachtofferbejegenaars zodat er 

een betere verdeling is van de inconveniënten.
* Voorzien in een digitaal fichesysteem m.b.t. de tussenkomsten.

M.b.t. communicatie met onze partners: 
* Voorzien in onderlinge vergaderingen binnen de politiezone om bepaalde sociale situaties te  

bespreken.
* Voorzien in een duidelijke verdeling tussen operationele en beleidsmatige vergaderingen.

M.b.t. opstellen operationele documenten van goede kwaliteit en respecteren van de termijnen:
* Voorzien in een digitaal opvolgingssysteem en sjablonen.



66

Inzake veiligheid en leefbaarheid (externe oriëntering) 

STRATEGISCH PROJECT  ‘Aanpak inbraken in gebouwen’

Eén van de prioritaire veiligheidsfenomenen, conform aan het Nationaal Veiligheidsplan, dat de zone 
Schelde-Leie wil aanpakken zijn de inbraken in gebouwen. Onder ‘inbraak in gebouwen’ begrijpen 
wij alle diefstallen gepleegd met behulp van braak, inklimming of valse sleutels - ook de mislukte of 
gestaakte - in alle soorten gebouwen.

Uit de politiestatistieken blijkt dat in de gemeenten ten zuiden van Gent vaker wordt ingebroken. Het 
semi-residentieel karakter van deze gemeenten en de nabijheid van belangrijke verkeersassen werken 
dit fenomeen in de hand. De meeste inbraken worden gepleegd door rondtrekkende dadergroepen in 
ons land verblijvend. 

De meest voorkomende inbraaktechnieken zijn het forceren van een raam of deur en het afbreken van 
het cilinderslot. Ongeveer 25 % van de inbraken mislukken om redenen van goede bouwkundige be-
veiliging, sociale controle of de aanwezigheid van een alarm.

Het slachtoffer worden van een woninginbraak is een traumatische ervaring die alle huisbewoners 
treft. Dit heeft te maken met het feit dat hierdoor het ‘thuisgevoel’ geschonden werd en dat er vaak per-
soonlijke, kostbare en emotionele bezittingen gestolen zijn. De aanpak van de rondtrekkende dieven- 
benden is een nationale prioriteit.

strategische Doelstelling

Wij willen bijdragen tot het beheersen van het fenomeen ‘Inbraken in gebouwen’.

Maatregelen

De zone zal een waaier aan maatregelen (integrale aanpak) nemen om het aantal inbraken in gebou-
wen te doen dalen met als bijkomend doel het verminderen van het globaal onveiligheidsgevoel door:

* Het aansporen van de lokale bevolking tot het nemen van individuele en collectieve organisa-
torische en technopreventieve maatregelen.

* Het ontraden, opsporen en betrappen van potentiële daders en het verhogen van het sociaal toe-
zicht.

* Prioritaire en meer gestructureerde afhandeling en opvolging van het onderzoek en meer gespe-
cialiseerde benadering m.b.t. de sporenbeveiliging en sporenopnames.

* Het verhogen van de kwaliteit van slachtofferbejegening in het algemeen.

BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* Alle inwoners.
* Specifiek: bouwers en verbouwers, nieuwe inwoners, slachtoffers van een inbraak, BIN-leden e.a.
* Gemeentebesturen.
* Andere politiediensten (FGP, AIK, CICOV, interventiekorps).
* C.A.W./provincie. 

Middelen
* Studie inzet vaste ANPR-camera’s.
* Jaarlijkse begroting voor drukwerken (pamfletten, folders ...) en promotiemateriaal.
* Subsidies gemeentebesturen voor inwoners die investeren in preventie.
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* Ondersteuning van de BIN en BIN-Z.
* Website/publicaties (politiekrant, pers, gemeentelijk informatieblad e.a.).
* Mobiele kantoorwagen kan ingezet worden bij acties.
* Preventiestand.
* Informaticaondersteuning bij de opvolging van de uitgevoerde maatregelen.
* Ondersteuning vanwege CIK.

Medewerkers
* Bij het contact met de burger dient het personeel zich COP-georiënteerd te gedragen.
* Voorzien in diverse opleidingen.
* Begeleiding/coaching van de middenkaders bij acties door officieren.
* Opvolging slachtofferbejegenaars.

Wijze van opvolging
* Aantal inbraken in gebouwen (effectieve en pogingen).
* Aantal reeksen.
* Aantal buurtonderzoeken.
* Aantal opgehelderde inbraken.
* Aantal gerechtelijke aanhoudingen.
* Aantal opgenomen sporen door het labo FGP.
* Aantal opgestelde RIR inzake verdachte handelingen.
* Aantal preventieadviezen.
* Aantal keren dat de preventiestand werd ingezet.
* Aantal voordrachten inbraakpreventie.
* Aantal vergaderingen met de BIN.
* Aantal inwerkingstellingen BIN’s.
* Aantal informatierapporten aan en van de BIN.
* Aantal aanvragen en controles vakantietoezicht.
* Aantal afstappingen slachtofferbejegenaar.
* Aantal doorverwijzingen, herbezoeken en nabezoeken.
* Kwaliteitscontrole gerechtelijke stukken inbraken.
* Punctuele opvolgingen.
* Doorlopende opvolging via elektronisch dienstbulletin.
* Individuele opvolging (automatisering).

STRATEGISCH PROJECT  ‘Aanpak verkeersonveiligheid’

Uit statistische informatie blijkt dat het dichte verkeersnet en de belangrijke verkeersassen aan de basis 
liggen van een vrij hoog aantal verkeersongevallen in de politiezone.
Wat opvalt is dat in 2011 11,4 % van de gecontroleerde bestuurders op de gewestwegen een snelheids-
overtreding beging. Het globale aantal snelheidsovertreders in 2011 bedroeg 7 %. De resultaten van de 
alcoholcontroles in 2011 leren ons dat 5,9 % van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest 
aflegden. Het nationaal gemiddelde is 4 % en er wordt naar 3 % gestreefd.

Verkeersongevallen zijn nog altijd één van de belangrijkste doodsoorzaken. In de politiezone Schelde-
Leie werden 715 letselongevallen vastgesteld in 2011. Het is dus wenselijk dat wij proberen om de 
verkeersveiligheid te verhogen door de weggebruikers te stimuleren om hun rijstijl aan te passen op de 
wegen met een groot ongevalsrisico en plaatsen die als verkeersonveilig worden ervaren.

Uit de bevolkingsenquête 2011 bleek dat de inwoners van onze politiezone van oordeel zijn dat er vol-
doende aandacht moet gaan naar verkeersonveiligheid. Meer dan de helft van de respondenten vindt 
dat er zijn woonwijk ‘vaak tot heel vaak’ te snel gereden wordt. Dit is een stijging met 5,7 % tegen-over 
de resultaten van de enquête in 2007.

Opvallend is dat deze cijfers overeenkomen met de nationale en procinciale bevraging 2008-2009. Op 
nationaal vlak geeft 65 % van de respondenten aan dat onaangepaste snelheid het onveiligheidsgevoel 
aansterkt en op provinciaal vlak is dit 62 % van de respondenten.



68

strategische Doelstelling

Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel doen dalen met 10 % in vergelijking met 
voorgaande jaren door het beter doen naleven van de verkeersregels, in het bijzonder inzake snelheid 
en alcohol, omdat deze als voornaamste oorzaken van de verkeersongevallen mogen beschouwd 
worden.

Maatregelen

De zone zal een waaier aan maatregelen (integrale aanpak) nemen om de verkeersveiligheid te ver-
hogen door het stimuleren van de weggebruikers om hun rijstijl aan te passen en de verkeersacties 
te focussen op wegen met een hoog risico op verkeersongevallen en plaatsen die als verkeersonveilig 
worden ervaren:

* Sensibilisering en preventie naar de weggebruikers toe, met het oog op veiliger verkeer.
* Het verhogen van de subjectieve en objectieve pakkans door de uitvoering van verkeersacties en 

communicatie van de resultaten naar de weggebruikers.
* Het verhogen van de kwaliteit inzake slachtofferbejegening van verkeersslachtoffers en de ver-

werking van de gegevens.

BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* Gemeentebesturen, in het bijzonder de technische diensten, de communicatieambtenaar en de 

gemeentelijke verkeersraden.
*  Federale Politie, in het bijzonder de wegpolitie (WPR).
* Wegbeheerders, in het bijzonder de diensten van het Vlaams Gewest.
*  BIVV met het oog op communicatie en sensibilisatie.
*  FOD verkeer in het kader van het verkeersveiligheidsfonds.
* De lokale scholen.

Middelen
* Voorzieningen in de politiebegroting.
* Tussenkomst van het verkeersveiligheidsfonds.
* De dienst logistiek voor aankoop en onderhoud materiaal.

Medewerkers
* Sensibiliseren van de medewerkers (in het bijzonder deze van de interventiedienst).
* Voorzien in correcte en up- to-date informatie inzake verkeerswetgeving en nieuwe richtlijnen.
* Permanente bijscholing in de verkeersmaterie volgens de noden van de verkeersdienst.

Wijze van opvolging
* Analyse van de ongevalgegevens.
* Analyse van de resultaten van de verkeersacties, in het bijzonder snelheid en alcohol.
* Gebruik van het elektronisch resultatenblad en de exploitatie ervan.
* Driemaandelijkse evaluatie van het actieplan om flexibel in te spelen op fenomenen die (opnieuw) 

de kop opsteken en zo doeltreffend kunnen bijgestuurd worden.

STRATEGISCH PROJECT  ‘Aanpak fietsdiefstallen’

Overlast en straatcriminaliteit beïnvloeden sterk het onveiligheidsgevoel van de burger. Fietsdiefstal 
wordt aanzien als ‘kleine criminaliteit’. Voor het slachtoffer betekent dit echter ‘grote criminaliteit’. 
Een gestolen fiets zorgt naast mobiliteitsproblemen ook voor een economisch nadeel dat soms hoog 
kan oplopen. Er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat het stelen van een fiets door  
jongeren niet meer als een criminele daad wordt aanzien (normvervaging).
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Ondanks dat de cijfers van de fietsdiefstallen in onze politiezone doorheen de jaren min of meer op 
hetzelfde niveau zijn gebleven, blijkt uit onze bevolkingsenquête 2011 dat fietsdiefstallen het onveilig-
heidsgevoel in de hand werken. 6,2 % van de respondenten gaven aan dat fietsdiefstallen in hun woon-
wijk voorkomen. Dit is een stijging met ongeveer 3 % tegenover de resultaten van de enquête in 2007. 
Uit de provinciale enquête 2008-2009 is gebleken dat fietsdiefstallen 31 % van de burgers bezighoudt. 

strategische Doelstelling

De PZ Schelde-Leie wil een nuttige bijdrage leveren aan het beheersen en verminderen van de 
problematiek fietsdiefstallen.

Maatregelen

De zone zal een waaier aan maatregelen (integrale aanpak) nemen om fietsgebruikers te stimuleren 
hun attitude aan te passen en de acties te focussen op plaatsen waar veel fietsen zijn samengebracht 
(inzonderheid aan de stations) door:

* Het aansporen van de lokale bevolking tot het nemen van preventieve maatregelen.
* Het verhogen van de subjectieve pakkans door de zichtbare aanwezigheid.
*  Het verhogen van de objectieve pakkans door het uitvoeren van gerichte controles.
* Het verhogen van de kwaliteit van slachtofferbejegening van slachtoffers van diefstal en inzake de 

verwerking van de gegevens.

BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* De gemeentelijke diensten (kijkdagen achtergelaten fietsen en organiseren graveerdagen).
* De fietsende inwoners van de politiezone.
* De lokale scholen.
* De gezinnen.

Middelen
* Sensibiliseren van het personeel om kordaat in te grijpen.
* Beeldvorming.
* Periodieke evaluaties.

Medewerkers
* Aankoop van een fietsgraveertoestel.
* Promotie- of sensibiliseringsmateriaal.
* Website.

Wijze van opvolging
* Aantal aangiften inzake fietsdiefstal.
* Aantal teruggevonden fietsen.
* Aantal fietsgraveeracties en aantal gemerkte fietsen.

STRATEGISCH PROJECT  ‘Diefstallen van en uit voertuigen’

Onder diefstallen uit en van voertuigen, verstaan we diefstallen van alle soorten voertuigen (excl. fiet-
sen), alsook inbraken in voertuigen met diefstal van de voorwerpen aan boord (boorddocumenten en/
of andere waardevolle goederen). Dit alles al dan niet met geweld. Ook onvoltooide pogingen zullen 
worden geviseerd. 
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Op nationaal vlak is er in de periode 2000-2010 een daling met 68 % voor wat betreft autodiefstallen. 
Maar op arrondissementeel vlak zien we dat deze daling zich niet zo sterk doorzet, het gaat hier wel 
om een daling met 5,4 % in de periode 2009-2010. In onze politiezone zet deze sterke daling zich door. 
In 2011 kenden wij 59 feiten en in 2010 slechts 9 feiten van autodiefstallen. De politiezone Gent kijkt 
evenwel aan tegen een stijging van 6 %.

Wanneer we de cijfers betreffende diefstallen uit voertuigen gaan analyseren, merken we een daling 
van 22 % tussen de jaren 2002 (110.000 registraties) en 2010 (76.594 registraties). Hierbij moeten we 
echter rekening houden met het feit dat in de veiligheidsmonitor 2008-2009 maar liefst 58 % van de 
respondenten deze feiten heeft aangegeven. Op vlak van diefstallen uit voertuigen zitten we dus met 
een ‘dark number’ die nooit aangifte doet.

In 2007 kende onze politiezone maar liefst 152 geregistreerde feiten en in 2011 67 feiten. Het arron-
dissement Gent kende een stijging met 35 % voor wat betreft autokraken.

Uit de lokale bevolkingsenquête 2011 gaf 15,9 % van de respondenten aan dat de kans groot is dat 
men thuis het slachtoffer wordt van de diefstal van zijn of haar voertuig. Ook de kans op diefstal uit het 
voertuig kende een cijfer van 15,1 %. Verder valt ook op dat er een stijgend percentage respondenten 
aangeeft dat zowel de diefstal van een auto als de diefstal uit de auto een probleem is in zijn of haar 
woonwijk.

Tot slot kunnen we niet naast ons neerleggen dat de aanpak van diefstal van en uit voertuigen een  
prioriteit in tweede orde is, ons opgelegd door het Parket Gent.

strategische Doelstelling

Bijdragen tot het beheersen en het terugdringen van de voertuiggerelateerde criminaliteit met een 
speciale aandacht voor rondtrekkende daders inzake diefstal van en uit voertuigen.

Maatregelen

* Voorzien in een strategisch en operationeel bruikbaar beeld van de voertuiggerelateerde crimina-
liteit in onze zone.

* Potentiële slachtoffers sensibiliseren opdat zij voorzien in gepaste preventiemaatregelen ter 
voorkoming van voertuiggerelateerde criminaliteit.

* Verhogen van onze zichtbare aanwezigheid op fenomeengevoelige plaatsen.
* Het vergroten van de pakkans. 
* Het verbeteren van de kwaliteit van de vaststellingen en de verwerking van de informatie.
* Het verbeteren van de opsporing. 
* Het organiseren van herbezoek bij ernstige gevallen.

BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* Inwoners van onze zone.
* Mensen die met hun voertuig regelmatig onze zone aandoen.
* Buurtinformatienetwerken.
* Lokale garagisten/verkopers/opkopers.
* AIK Gent (hebben netwerk met FEDERAUTO).
* DGJ en FGP/ Autocrim.
* De dienst veiligheid en preventie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
* Andere inspectiediensten (voor specifieke controles garagisten en verkopers).
* Lokale besturen.
* Gerechtelijke overheden.
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Benodigde middelen
* Aanschaffen van Mobiele Dataterminals die toelaten snelle en effectieve controles te doen op het 

terrein van nummerplaten, persoonsgegevens en bijvoorbeeld chassisnummers. 
* Aanschaf van preventiemateriaal. 
* De interventiedienst en andere diensten op volle voorziene personeelssterkte.

Medewerkers
* Sensibiliseren van alle medewerkers inzake dit fenomeen.
* Geven van de nodige opleidingen in deze materie.
* Stimuleren van de samenwerking van de verschillende functionaliteiten in deze materie.
* Oprichten van een fenomeenteam.
* Preventieadviseurs inzetten.

Wijze van opvolging

Effectindicatoren:
* Aantal diefstallen van voertuigen.
* Aantal diefstallen uit voertuigen.
* Aantal maal aantreffen van een gekende/geseinde entiteit inzake dit fenomeen.
* Aantal ophelderingen.
* Aantal vaststellingen op heterdaad.
* Belang van deze fenomenen in het onveiligheidsbeeld van de burger.
* Tevredenheid van het slachtoffer over de kwaliteit van het afhandelen van tussenkomsten van 

onze politiedienst inzake deze fenomenen. 
* Aantal feiten door vermijdbare factoren (werkt de preventie?).
* Aantal onveilig achtergelaten voertuigen (werkt de preventie?).
* Aantal mensen die de reden kennen van onze zichtbare ontradingsacties.

Procesindicatoren:
* Aantal maal dat het beeld van het fenomeen werd gebruikt om strategische en/of operationele 

beslissingen te nemen en de snelheid waarmee dit kan gebeuren.
* Aantal mensen bereikt met de preventiecampagnes.
* Aantal uren preventief werk.
* Aantal uren zichtbare controles in fenomeengevoelige zones.
* Aantal uren onzichtbare controles in fenomeengevoelige zones.
* Aantal specifieke acties.
* Aantal opsporingsdossiers.
* Verhouding opsporingsdossiers binnen dit fenomeen met andere fenomenen.
* Aantal malen dat buurtonderzoek werd uitgevoerd.
* Aantal malen dat het labo ter plaatse werd gevraagd.
* Kwaliteit van de opgestelde processen-verbaal.
* Aantal maal dat onze informatie door andere politiediensten werd gebruikt en omgekeerd.
* Aantal herbezoeken.
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Inzake dienstverlening en werking (interne oriëntering)

STRATEGISCH PROJECT  ‘Streven naar een omgeving van betrokken medewerkers die dagelijks de mo-
gelijkheid krijgen hun sterkten in te zetten.’

In 2011 werden de missie en visie van de zone geherformuleerd en onstond de collectieve ambitie van 
de zone.

Uit deze collectieve ambitie kunnen volgende doelstellingen worden af-
geleid voor het personeelsbeleid van de politiezone Schelde-Leie :

* Streven naar één team van bekwame en gemotiveerde medewerkers 
die met respect voor elkaar en ons materiaal omgaan.

* Streven naar een vooruitstrevende organisatie die de personeelsleden 
voorziet van de nodige hedendaagse middelen en die hen continu 
opleidt in functie van de technologische en maatschappelijke ontwik-
kelingen.

* Streven naar een politiezone met een goede groepsgeest in een collegiale en positieve werksfeer 
waarbinnen de communicatie optimaal is.

Belangrijk te vermelden is dat binnen de geïntegreerde politie bepaalde competenties zijn opgelegd via 
de aanwervingen en via de evaluatieprocedure. Deze competenties worden dan ook als uitgangspunt 
gebruikt om het beleid vorm te geven. Hieronder verstaan we dat deze competenties terug te vinden 
zijn in de functieprofielen en als leidraad gebruikt worden in plannings- en evaluatiegesprekken. In 
een eerste fase is het dan ook van groot belang deze competenties te vertalen in zo concreet mogelijk 
omschreven gedragsindicatoren.

Hoe duidelijker omschreven, hoe meer de selectie en de plannings- en evaluatiegesprekken kunnen 
gebruikt worden om de personeelsleden te sturen, zodat zowel de organisatiedoelstellingen als de in-
dividuele doelstellingen van de personeelsleden worden verwezenlijkt. Dit is dan ook de grondslag van 
een competentiemanagement.

In huidige tijden is het ook noodzakelijk te streven naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Niet  
alleen dient elke organisatie daar in het bepalen van zijn doelstellingen rekening mee te houden, maar 
de organisatie is ook verplicht aan zijn personeelsleden om hen de mogelijkheid te geven hun capa-
citeiten, kennis en ervaring verder te ontwikkelen en hun mogelijkheden te optimaliseren. Met deze 
evolutie rekening houdend is de invoering van een talentmanagement een optie.

Talentmanagement haalt immers het beste uit de mensen en zet de personeelsleden in op hun sterk-
ten en interesses door hun context zo te organiseren dat de talenten ruimte krijgen om te ontwikkelen.
Een talentmanagement gaat dynamischer te werk met de mogelijkheden van de personeelsleden en 
door deze dynamiek kan de organisatie vlugger inspelen op wijzigende trends, maar bovenal laat ze een 
leeftijdsbewuster beleid toe.

Zoals hieronder in de strategische doelstellingen zal worden beschreven, is het niet alleen van belang 
om competenties te observeren, maar ook om ruimte te creëren waar men via dialoog over de geob-
serveerde competenties een ruimere betekenis geeft aan de competenties.
Niet louter de functiebeschrijving, noch louter de talenten van het individu zijn het uitgangspunt voor 
een gesprek, maar er wordt gestreefd naar het matchen van de collectieve ambitie en de waarden van 
onze zone met de passies en de sterktes van het personeelslid.

Immers de beste voorspeller van het succes van een organisatie is de mate waarin de medewerkers zich 
betrokken voelen. De beste voorspeller van deze betrokkenheid is de mate waarin medewerkers dage-
lijks de mogelijkheid hebben hun sterkten in te zetten.

De uitdaging van onze zone en van het personeelsbeleid is dan ook de zoektocht naar de sterkte van de 
personeelsleden en het werk zo te ontwerpen dat ze deze sterkten kunnen inzetten.
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strategische Doelstelling

Implementatie van het overlegmodel tussen het competentiemanagement en het talent-
management.

Maatregelen

* Vertaling van de competenties van de evaluatieprocedure naar zo concreet mogelijk gedragsindi-
catoren en dit via de opmaak van een competentiewoordenboek. 

* Deze vertaling gebeurt via de bottom up benadering, waar zoveel mogelijk medewerkers van ver-
schillende diensten, graden en niveaus worden bij be-
trokken. Ook op deze manier werd de collectieve ambitie 
en de waarden van de zone geformuleerd om een groter 
draagvlak te hebben. Zo komt men tot het bovenvermel-
de overlegmodel waar men vertrekt van het talent en de 
sterkte van de personeelsleden en die gaat matchen met 
onze collectieve ambitie en waarden.

* Belangrijk om dit overlegmodel te implementeren zijn 
de evaluatiegesprekken. Maatregelen en opleidingen 
zullen voorzien worden om van de plannings- en evaluatiegesprekken ontwikkelingsgesprekken te 
maken (zie ook hieronder).

strategische Doelstelling

Implementatie van dit model binnen de verschillende pijlers van een personeelsbeleid.

Maatregelen

Personeelsvoorziening 
In het kader van het hierboven vermelde worden de functie(competentie)profielen geherformuleerd.
De meeste functieprofielen waren niet meer actueel. I.s.m. medewerkers uit verschillende diensten 
en van verschillende niveaus en graden werd een competentiewoordenboek opgesteld (meer uitleg 
hieronder).
De huidige functieprofielen werden overgemaakt aan de diensthoofden met de vraag de taken aan te 
passen aan de beleving van de dagdagelijkse praktijk.
Daarna worden de vereiste competenties gehaald uit het competentiewoordenboek en getoetst aan de 
waarden van de politiezone. 

Dit betekent dan ook dat deze profielen in de praktijk worden gevalideerd en voortdurend worden 
aangepast en veranderd. Hetzelfde geldt ook voor de selectie-interviews en commissies. De competen-
tieprofielen dienen als basis voor de bevraging en dienen constant te worden geëvalueerd.

Personeelsbeoordeling 
Zoals hierboven vermeld zullen de plannings- en evaluatiegesprekken een sleutelrol binnen het beleid 
gaan vormen. Deze gesprekken moeten evolueren naar ontwikkelingsgesprekken. Deze gesprekken vor-
men de basis van de nieuwe personeelsbegeleiding. We willen de motivatie van de medewerkers ver-
hogen en een organisatie creëren met betrokkenheid en werktevredenheid.

Basis van het gesprek zijn de functieprofielen (zie boven), de competenties die concreet zijn omschre-
ven in een competentiedagboek en de organisatiedoelstelling (collectieve ambitie en waarden). 
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Het ontdekken van de sterken van de medewerkers en hoe die zijn sterkten inzet om aan de doelstel-
lingen van de organisatie te beantwoorden, creëren een platform waarbinnen samen kan gezocht 
worden om elkaar te versterken, te kunnen groeien en op elkaar te kunnen aansluiten. 
De evaluator heeft als rol het transparant maken van wat men wil zien, hij/zij moet erop letten dat 
het gesprek gericht blijft op het bovenhalen van sterkten en hoe die kunnen ingezet worden voor het 
bereiken van een collectieve ambitie.

In deze fase zal het overtuigen van de evaluatoren van groot belang zijn, zodanig dat ze gaan inzien dat 
plannings- en evaluatiegesprekken geen corrigerende gesprekken zijn maar een middel om - door het 
beter in te zetten van zijn medewerkers en door te focussen op de sterkten - beter presterende teams 
te krijgen.

Opleiding en ontwikkeling 
Op de organisatie afgestemde competentieprofielen en de resultaten van de planningsgesprekken vor-

men de basis voor het opstellen van een opleidingsplan.
De huidige opleidingsplannen die worden opgesteld op arron-
dissementeel niveau, vertrekken van de functieprofielen en kijken 
naar welke vaardigheden de medewerkers dienen te ontwikkelen 
om de gevraagde taken goed te kunnen uitoefenen en aan de 
gevraagde competenties te beantwoorden.
Deze methode vertrekt vanuit een onkunde, vanuit een tekort. Ter-
wijl als men gaat leren vanuit een talent, men nieuwe mogelijk- 
heden gaat ontwikkelen en men creatief wordt. Een dergelijke 

vorm van leren is ook belangrijk binnen een leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Voorbeeld, een veertigjarige interventie-inspecteur (ook slachtofferbejegenaar) geeft duidelijk te ken-
nen dat hij op termijn als wijkinspecteur aan de slag wil, zijn sterkte is vooral zijn goede omgang met 
de burgers. Zo kan uit dat gesprek dan blijken dat het nuttig zou zijn dit talent verder te ontwikkelen en 
voorbeeld een cursus burenbemiddeling te gaan volgen. Hij kan zijn talenten verder ontwikkelen en de 
organisatie vaart er ook wel bij, zeker omdat een leeftijdsbewust beleid wordt gevoerd. 

Een opleidingsplan en een individueel opleidingsplan is zeker niet voldoende. Deze plannen dienen te 
evolueren naar een opleidingsbeleid. Opleiding is meer dan alleen maar cursussen volgen. 
Zo zal het systeem van de stage in de zone worden ingevoerd. De hierboven vermelde inspecteur zou zo 
eens een veertiental dagen kunnen samenlopen met een wijkinspecteur.
Door deze contacten en deze stage gebeurt er ook een kennisoverdracht, die ook van belang is binnen 
een personeelsbeleid.

Functievorming en beloning
De bottom-upbenadering, de evolutie van evaluatiegesprekken tussen leidinggevende en geëvalueerde 
naar sturende dialogen waarin zowel leidinggevende als medewerkers bijleren, zullen voor een grotere 
betrokkenheid moeten zorgen en voor gemotiveerde medewerkers.
Ook in onze zone werd reeds aangegeven dat de belangrijkste vorm van beloning, de waardering en de 
erkenning van de sterkten van de medewerkers is!

Welzijnsbeleid
Een personeelsbeleid vereist eveneens een welzijnsbeleid. Zo zal binnen de zone in het kader van een 
onthaalbeleid, naast de onthaalbrochure een welzijnsbrochure worden verspreid. Samen met de pre-
ventieadviseur zullen de verschillende aspecten binnen een welzijsbeleid, verder worden uitgewerkt en 
op mekaar worden afgestemd.

Uitstroom 
Binnen het overlegmodel, de bottom-upbenadering wordt het belangrijk eveneens een gesprek te 
houden bij de uitstroom van medewerkers. Deze zullen moeten geïntegreerd worden in de keten van 
de plannings- en evalueringsgesprekken. Ze vormen eveneens een goede barometer voor het nieuwe 
ingevoerde model.
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BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* OPAC.
* Federale politie.
* Politiecollege en politieraad.
* Leidinggevenden

Middelen
* Competentiewoordenboek.
* Informatiedatabank.
* Noodzakelijke uitrusting en materiaal.
* Budget om aanwervingen te doen als de personeelsformatie wordt gewijzigd,
* Jaarlijkse begroting.

Medewerkers
* Medewerkers die betrokken zijn bij het beleid, dragen het imago van de zone uit.

Wijze van opvolging
* Cijfers van absenteïsme en arbeidsongevallen.
* Rekruteringsratio’s: het aantal kandidaten t.o.v. het aantal vacatures.
* Selectieratio’s: het aantal kandidaten t.o.v. het aantal geschikte kandidaten.
* Aantal deelnemers bij activiteiten van teambuilding.
* Opleidingsratio’s: verschillende mandagen opleiding t.o.v. het aantal gewerkte dagen.
* Verschil tussen aangevraagd materiaal en werkelijk aangekocht materiaal.
* De evaluatiegesprekken van 2013 zijn de nulmeting en dienen naast de gesprekken van 2015 te 

worden gelegd.

STRATEGISCH PROJECT  ‘Streven naar een efficiënt aankoopbeleid en een duurzaam beheer van de middelen’

In de vorige beleidscyclus bleek uit de INK-audit en de enquête die werd gehouden in het kader van het 
opgemaakte communicatieplan, dat de medewerkers klaagden over een gebrekkige informatie over 
het onderhoud en de inzet van de middelen. De logge aankoopprocedures zijn onoverzichtelijk voor 
de medewerkers. Om hieraan te verhelpen werd een informaticaplatform gecreëerd voor zowel de lo-
gistieke als de personeelsdienst.

Door dit systeem heeft iedereen die een aanvraag doet voor een bestelling of herstelling een duidelijk 
zicht over de stand van het dossier. Dit zorgt voor een betere opvolging van de aankoopdossiers vanuit 
de dienst zelf. Door deze transparantie en de betere opvolging is de tevredenheid bij de medewerkers 
groter.

Het zal wel een uitdaging worden voor de logistieke dienst om de dossiers goed en snel te blijven opvol-
gen, maar ook om conclusies te trekken uit de aanvragen en ze in acties te gieten voor een efficiënt 
aankoopbeleid waarbij door de medewerkers verantwoordelijk en duurzaam met de middelen wordt 
omgegaan.

Naast de stijgende personeelskosten, noodzakelijk om de formatie in te vullen, zullen ook de werkings-
middelen gehypothekeerd worden door stijgende kosten, zoals b.v. de stijgende energieprijzen.

Er zullen dus maatregelen moeten genomen worden om zuiniger met de werkingsmiddelen om te 
gaan. Vooreerst zal een energie-audit worden uitgevoerd binnen de politiezone en zullen aan deze  
audit een aantal acties gekoppeld worden.

Daarnaast zal het essentieel zijn dat - naast de beleidscyclus - een meerjarenplan bij de begroting wordt 
opgesteld die de doelstellingen van de organisatie afstemt op de middelen.
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strategische Doelstelling

Zorgen dat het logistiek informaticaplatform wordt gebruikt om de middelen efficiënter in te zetten 
en het personeel op een verantwoordelijke en duurzame manier met de middelen te laten omgaan.

Maatregelen

* Het betrekken van commissies voor belangrijke investeringen. Deze commissies kunnen tevens 
een rol spelen bij de opmaak van de begroting. 

* Goede opvolging van het logistiek informaticaplatform en door een continue evaluatie het sys-
teem optimaliseren zodat de aankopen steeds efficiënter worden en de medewerkers meer verant-
woord omgaan met het materiaal.

* Uitvoeren van een energie-audit en daaraan de gepaste acties koppelen. 
* Het bijhouden van een energieboekhouding.
* Het personeel bewuster maken om duurzaam met materiaal en middelen om te gaan (bv. cursus 

zuinig rijden).
* Het opstellen van meerjarenplan bij de begroting.

BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* Politiecollege en politieraad.
* Al de diensten/diensthoofden.
* Informaticus.

Middelen
* Jaarlijkse begroting. 
* Noodzakelijke uitrusting en materiaal.
* Budget aanpassen in functie van (wijziging) personeelsformatie.
* Logistiek informaticaplatform.

Medewerkers
* Medewerkers die betrokken worden bij het aankoopbeleid, voelen zich meer verantwoordelijk voor 

het materiaal.

Wijze van opvolging
* Het aantal bestelaanvragen t.o.v. het aantal goedgekeurde bestelbonnen.
* Actieplannen opstellen door een goede evaluatie van de gevraagde bestellingen en herstellingen.

STRATEGISCH PROJECT  ‘Naar een informatiegestuurde organisatie’

Eén van de pijlers van een excellente politiezorg is informatiegestuurd werken. Dit houdt in dat infor-
matie die dagdagelijks door onze politiemensen op het terrein wordt verkregen moet vastgehouden en 
geëxploiteerd worden. Door het oprichten van het operationeel overleg wordt er reeds op een efficiënte 
manier informatie tussen de verschillende diensten van onze politiezone uitgewisseld. Ook werd de 
eerste aanzet gegeven tot de opstart van het informaticaplatform. 

Maar de zone kan nog meer maatregelen treffen teneinde informatie op een efficiënte en effectieve 
manier te verwerken, op te slaan en te exploiteren.
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strategische Doelstelling

In de komende vier jaar engageert de zone zich om verdere stappen te zetten naar een 
informatiegestuurde politieorganisatie die op basis van informatie over onveiligheid en leefbaarheid, 
criminaliteit en over de politiewerking (ervaring en vaardigheden) de organisatie wil aansturen. 

Dit willen we doen door het: 
* Verder uitwerken van het multifunctioneel informaticaplatform dat voorziet in operationele  

informatie en documentatie, in een elektronisch dienstbulletin, in de nodige standaardformu-
lieren, in een dienstplanning en een administratief luik.

* Installeren van een lokaal informatiekruispunt (LIK) belast met het beheer van de lokale data-
bank ‘operationele informatie’, van de documentatiegids en van het opvolgingssysteem voor 
lokale dossiers.

Maatregelen

Oprichten van een informaticaplatform dat voorziet in: 
* Een lokale databank met operationele informatie en documentatie voor de medewerkers op het 

terrein. 
* Een elektronische gids met praktische en actuele informatie/documentatie voor de medewerkers 

op het terrein,
* Een elektronisch dienstbulletin aan de hand waarvan de medewerkers dagelijks elektronisch hun 

opdrachten/verantwoordelijkheden krijgen en elektronisch verantwoording afleggen over het  
realiseren van hun individuele doelstellingen.

* De nodige standaardformulieren.
* Een dienstplanning die elektronisch wordt opgesteld en beheerd en die interactief is voor de me-

dewerkers.
* Een administratief luik, waarin alle administratie voor de medewerker elektronisch kan worden 

afgehandeld.

Installeren van een lokaal informatiekruispunt (LIK) dat naast de bestaande taken van het Gerechtelijk 
Bureel:

* Verantwoordelijk is voor het beheer van de lokale databank met opera-
tionele informatie.

* Verantwoordelijk is voor het beheer van de documentatiegids.
* Voorziet in een systeem om lokale dossiers (beter) op te volgen.

BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* De volledige organisatie.

Middelen
* Herorganisatie en aangepast kantoormeubilair voor Lokaal Informatiekruispunt (LIK).

Medewerkers
* Aanwerven van 1 hoofdinspecteur voor het LIK.

Wijze van opvolging
* Stuurborden, elektronisch dienstbulletin, ISLP, lokale databank e.a.
* EDL (geografisch informatiesysteem).

Lik
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Hoofdstuk 4

COMMUNICATIE-
BELEID
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Evaluatie en te trekken lessen

Vóór de aanstelling van een communicatieverantwoordelijke - eind 2010 - waren de communicatieta-
ken te versnipperd: verschillende mensen brachten verschillende boodschappen op verschillende manie- 
ren naar buiten. Niettemin werd er op vlak van communicatie ook al het één en ander gerealiseerd. Het 
nodige voorbereidende onderzoek in de aanloop van een communicatieplan werd al georganiseerd. 
Daarbij werden telkens zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken. Voorbeelden hiervan zijn de be-
volkingsenquêtes, interne audit, de politiebabbel,… Hierin kwamen tal van verbeterpunten naar voor, 
wat leidde tot het formuleren van de krijtlijnen voor een intern en extern communicatiebeleid in een 
communicatiebeleidsplan. 

N.a.v. dit communicatiebeleidsplan werd beslist om een commu-
nicatieverantwoordelijke aan te stellen. Immers, centralisering en 
professionalisering van de huidige communicatieacties bleken 
noodzakelijk om een aantal redenen die onze communicatie ten 
goede kunnen komen: 
*  Synergie verkrijgen (én bewaken) tussen de verschillende com-  
   municatiekanalen.
*  Communicatie-advies en -begeleiding van kader en personeel. 
*  Het scannen van nieuwe mogelijkheden, middelen, kanalen, 
    ideeën, fenomenen,… 

Eind 2010 werd Katie Lefever ingeschakeld als communicatiever-
antwoordelijke van onze zone. Een eerste taak was het opstellen 
van een strategisch communicatieplan voor de interne en ex-
terne communicatie.

Om een zicht te krijgen op de bestaande communicatiestromen 
en mogelijke knel- en verbeterpunten, werd een werkgroep opgericht: de COPS (Communicatie Politie 
Schelde-Leie). In deze werkgroep zijn alle diensten vertegenwoordigd. Hun rol is enerzijds het opvangen 
van signalen van collega’s omtrent communicatiebehoeften en anderzijds ondersteunen van bepaalde 
communicatie-acties. 

Interne communicatie

De basis van een succesvol communicatieplan ligt in een goed inzicht in de organisatiedoelstellingen. 
Hoewel het formuleren van organisatiedoelstellingen de taak is van het korpsmanagement, is het een 
uitdaging voor de communicatieverantwoordelijke om dit beleid intern en extern te vertalen. 

Uit de analysefase bleek dat er nood was aan een herformuleren van de toen-
malige Mission Statement. Dit leidde tot een traject waarbij de Collectieve 
Ambitie (= missie en visie) en waarden van onze organisatie opnieuw uit-
getekend werden. Dit traject liep van mei 2011 tot december 2011; een 
noodzakelijk proces om onze identiteit te kunnen bepalen en zo een gefun-

deerde communicatiestrategie te kunnen implementeren. 

Dit alles leidde ook tot de bevinding dat de focus van het communicatiebeleid 
in de eerste twee jaar lag op de interne communicatie. Per slot van rekening kan men enkel het 

imago van onze organisatie authentiek waarmaken als het zelfbeeld van de organisatie strookt met 
onze identiteit.
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The missing link

Een logisch gevolg was dat ook onze extrinsieke identiteit de nodige aandacht moest krijgen, in bood-
schap en in beeld.

Het sluitstuk van onze collectieve ambitie was het formuleren van een slogan. Deze moest aan onze 
inwoners in één zin meegeven waar wij als korps voor staan. Er werd een wedstrijd georganiseerd onder 
de collega’s en deze is als winnaar uit de bus gekomen: “Uw veiligheid, daar gaan wij voor!”. Deze slogan 
is het signatuur van alle externe communicatie-uitingen.

Ook visueel werd gezocht naar een consequente beeldtaal. Deze wordt systematisch aangehouden in 
alle drukwerk en online communicatie. Aansluitend werd er ook gewerkt aan een kwalitatieve huisstijl 
voor onze administratieve documenten en formulieren. Hiervoor baseerden we ons op het normenboek 
van de geïntegreerde politie. 

Externe communicatie

Waar het in 2010-2011 vooral de bedoeling was om intern de communicatie te stroomlijnen, ligt de 
focus vanaf 2012 hoofdzakelijk op de communicatie met onze inwoners. Uit onze recentste bevolkings-
enquête blijkt namelijk dat er op dit gebied nog heel wat werk aan de winkel is: slechts 35 % vindt 
dat hij voldoende geïnformeerd wordt! Nochtans werden er voordien al heel wat nieuwe initiatieven 
genomen, op maat en tempo van elke inwoner,...

De website kreeg een nieuwe impuls: een gebruiksvriendelijker indeling, stelstelmatig updaten en aan-
vullen van informatie, beter afgestemd op informatiebehoeften van onze inwoners,…

Vanaf oktober 2011 wordt de persdienst afwisselend verzekerd door Katie Lefever en CP Bogaert. Er 
werd een ‘perstelefoon’ aangekocht die 24/7 te bereiken is door de pers. Het uitsturen van een dagelijks 
persbericht wordt bestendigd, evenals de uitwisseling met de online communicatiekanalen. 

Vanaf maart 2011 werd het beantwoorden en opvolgen van de mails die binnenkomen via onze mail-
box 5419@pzschelde-leie.be een dagelijkse taak. Via deze mailbox komen voornamelijk vragen bin-
nen over verkeer (richtlijnen, probleemsituaties,...), over lopende dossiers, 
meldingen van overlast (bv. sluikstorten, lawaaihinder),... Om de drempel te 
verlagen werd een meer toegankelijk e-mailadres aangemaakt: contact@
pzschelde-leie.be. Dit adres wordt vanaf half 2012 via allerlei kanalen ge-
promoot.

In het voorjaar van 2011 werd een structurele samenwerking opgezet met 
de communicatiediensten van onze 4 gemeenten. Zo worden er regelmatige persberichten uitgestuurd 
die gepubliceerd worden in de respectieve gemeentebladen en -websites. Het accent ligt voornamelijk 
op positieve berichtgeving met artikelen van informatieve (bv. wie is je wijkagent) en preventieve (bv. 
hoe beveiligen tegen inbraken) aard.

De nieuwste uitdaging bleek PZ Schelde-Leie op twitter. Het startschot werd gegeven met de Super-
prestige Gavere op 20 november 2011. Nu wordt er dagelijks getweet: snelheidscontroles (en resul-
taten), inbraken (oproep naar getuigen), opsporingsberichten, onze persartikels,... Een half jaar na de 

start tellen we een 500-tal volgers en deze groep groeit dagelijks aan.

In oktober 2012 werd er gestart met een nieuwsbrief via e-mail. Geïnte-
resseerden krijgen op die manier tweewekelijks nieuwtjes en preventietips 
over onze politiezone in hun mailbox. Inschrijven kan via onze website. 
Deze nieuwsbrief is een aanvullend kanaal en brengt hetzelfde nieuws dat 
op de website en op twitter verschijnt.
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Doelstellingen 2014-2017

De voorbije jaren werd met het strategisch communicatieplan en het waardentraject een solide funda-
ment gelegd voor de communicatie van de zone. Vanaf 2012 wordt het zaak om dit te valideren.

Een essentiële opdracht wordt dan ook om in deze geest intern verder te sensibiliseren rond duurzame 
communicatie, om communicatie in alle richtingen te bevorderen en om de communicatiekanalen en 
-methodieken blijvend te evalueren en bij te stellen.

De speerpunten voor de externe communicatie zijn onze nieuwe slogan (“Uw veiligheid, daar gaan wij 
voor!”) en de resultaten van onze bevolkingsenquête.

Intenties intern communicatiebeleid

STRATEGISCH PROJECT  ‘Betere interne communicatie binnen de politiezone’

strategische Doelstelling

Creëren van een organisatie-identiteit.

Maatregelen

* De collega’s sensibiliseren rond de verschillende aspecten uit de Collectieve Ambitie (bestaans-
reden, toekomstvisie, waarden) en activeren tot gedragsverandering: systematisch en continu 
toepassen in organisatiedoelstellingen, leiderschapsstijl, in profielomschrijving, aanwervings- en 
evaluatieprocedure, communicatie-acties,…

* Ontwikkelen van een kwalitatieve huisstijl voor alle niet-ISLP documenten door het gebruik van het 
bestuurlijk logo te optimaliseren en correct toe te passen tegen begin 2014.

* Ontwikkelen van een kwalitatieve huisstijl voor alle ISLP documenten door het gebruik van het 
bestuurlijk logo te optimaliseren en correct toe te passen tegen midden 2014.

strategische Doelstelling

Responsabiliseren van alle medewerkers m.b.t. hun rol in de communicatie en bevorderen van 
communicatie in alle richtingen.

Maatregelen

* Praktijkgerichte training van communicatievaardigheden binnen de context van een systema-
tische training ‘coachende leiderschapsstijl’ voor kader en middenkader.

* Miscommunicatie systematisch signaleren en verbeteringsvoorstellen formuleren door continue 
scanning van de communicatiebehoeften top-down (managementteam) en bottom-up (COPS en 
BAB).



83

strategische Doelstelling

Maximaal toegankelijk maken van informatie.

Maatregelen

Vereenvoudigen van de informatiepunten door
* Omschakeling van Arco naar Archipol voor het centraliseren en archiveren van procedures, dienst-

nota’s en andere taakinfo in 2014.
* GPS afschaffen en de info overhevelen naar intranet en Archipol tegen begin 2014.
* Ontraden van mail-to-all.

Uitbouwen van bestaande en nieuwe kanalen en methodologieën:
* Intranet laten evolueren van informatie- naar communicatie-instrument tegen begin 2014.
* Implementeren van extranet waarmee o.a. de dienstplanning thuis raadpleegbaar worden tegen 

eind 2013.

BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* Alle medewerkers politiezone, ook de leidinggevenden.

Middelen
* Jaarlijkse begroting. 
* Archipol.
* Intranet.
* Beschikbaar zijn van allerlei sjablonen.

Medewerkers
* Bereidheid bij te dragen tot de collectieve ambitie. 
* Bereidheid om de aangereikte tools te accepteren en te gebruiken.
* Gebruiksvriendelijkheid opzoekingen in Archipol.
* Gebruiksvriendelijkheid van de sjablonen.
* Bereidheid leidinggevenden om hun leiderschapsstijl te laten analyseren en coachende vaar-

digheden te oefenen.

Wijze van opvolging
* Aantal bezoekers extranet.
* Aantal opzoekingen Archipol.
* Gebruik van de sjablonen.
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Intenties extern communicatiebeleid

STRATEGISCH PROJECT  ‘Betere communicatie en samenwerking met de bevolking’

De politie streeft naar transparantie en wil de burger voldoende informeren over haar werking. Uit 
de bevolkingsenquête 2011 blijkt dat 35 % van de respondenten vindt dat hij voldoende tot ruim vol-
doende informatie krijgt. Zij verwijzen hierbij vooral naar de politiekrant en de gemeentelijke informa-
tiebladen.

De bekendheid van de politiekrant is sinds 2007 verdubbeld. De burger stelt zelfs voor meer van deze 
brochures te laten verschijnen. Zij vragen meer informatie over specifieke onveiligheidsproblemen en 
de aanpak hiervan in de politiezone. Ook informatie over de wijkwerking vinden zij belangrijk. 

strategische Doelstelling

Intensifiëren en systematiseren van externe communicatiekanalen

Maatregelen

* De website moderniseren in vormgeving en (interactieve) applicaties tegen midden 2014.
* Twitter strategisch opnemen in de communicatiemix en organisatie van dagelijkse opvolging 

tegen begin 2014.

strategische Doelstelling

Positief imago van onze politiewerking uitdragen en burgerparticipatie aanmoedigen

Maatregelen

* Investeren in de signalisatie en omkadering van de communicatie aan het centraal onthaal tegen 
midden 2014.

* Kanalen ontwikkelen die interactie van burgers faciliteren (zie website en twitter doelstelling 1).
* Scannen van de lokale communicatiebehoeften aan de hand van de 4-jaarlijkse bevolkingsenquête.

strategische Doelstelling

Externe partnerships uitbouwen en bestendigen

Maatregelen

* Vanaf 2014 doelen koppelen aan tijdelijke themaprojecten: focus van themaproject bepalen en 
op beleids- en communicatieniveau een plan van aanpak uitwerken, gericht op de verschillende 
partners: BIN’s, scholen, horeca,…
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BeschikBare MiDDelen en succesfactoren

Doelgroepen en partners 
* Inwoners van onze zone.
* De lokale verenigingen. 
* De gemeentelijke diensten.
* De gemeentelijke raden.
* De buurtinformatienetwerken.
* De drugoverlegplatforms (PISAD en Drugpunt/Briljant).
* De pers- en zonemagistraat.
* De lokale perscorrespondenten.

Middelen
* Jaarlijkse begroting. 
* Drukwerk: politiekrant ‘Politie-info’, briefpapier, visitekaartjes ...
* Subsidies (eventueel) .
* Ondersteuning gemeenten (bv. gemeentelijk informatieblad, linken websites)

Medewerkers
* Houding t.o.v. de burger.

Wijze van opvolging
* Aantal volgers op twitter & meldingen onveiligheid in zone.
* Aantal publicaties (politiekrant, gemeentelijk informatieblad, kranten ...).
* Aantal respondenten bij enquêtes, klachten en felicitaties ...
* Aantal bezoekers website.
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Hoofdstuk 5

GOEDKEURING
VAN HET PLAN
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Verbeteren en vernieuwen

Opmerkingen Federale overheidsdiensten 
m.b.t. vorig ZVP (Zie brief van 29/10/04 
met als referte nr. VIII/C/SH/ZVP5419/33984). 

Genomen initiatieven/maatregelen

Motiveren waarom bepaalde prioriteiten 
uit het NVP niet worden weerhouden.  

Aangepast

Voor kennisname en goedkeuring

Datum zitting van de Zonale Veiligheidsraad  06/06/2013 

Leden van de Zonale Veiligheidsraad Handtekening

Danny Claeys    
Burgemeester van Nazareth      
Voorzitter van het politiecollege

Hilde Claeys
Burgemeester van De Pinte

Hugo Leroy
Burgemeester van Gavere

Agnes Lannoo
Burgemeester van Sint-Martens-Latem 

Johan Sabbe
Procureur des Konings

Koenraad Tack
Directeur-coördinator

Wouter Moons 
Gerechtelijk Directeur

Pascal Maes
Korpschef
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Verspreidingslijst

Bijlagen

1. FOD Binnenlandse Zaken/ADVPB, Koningstraat 56 te 1000 Brussel

2. FOD Justitie/DSB, Hallepoortlaan 5-8 te 1060 Brussel

3. Federale politie/CGL

4. Gouverneur van Oost-Vlaanderen

5. mevr. Agnes Lannoo, burgemeester van St.-Martens-Latem

6. mevr. Hilde Claeys, burgemeester van De Pinte

7. dhr. Hugo Leroy, burgemeester van Gavere

8. dhr. Danny Claeys, burgemeester van Nazareth

9. dhr. Johan Sabbe, Procureur des konings

10. dhr. Davy Van Den Bossche, zonemagistraat

11. dhr. Koenraad Tack, Dirco Gent

12. dhr. Wouter Moons, Dir Jud Gent

13. dhr. Pascal Maes, korpschef

1. Overzicht commissariaten 

2. Prioriteitenmatrix

3. Bevolkingsenquête 2011

4. Uittreksel gemeentelijke profielschetsen, Studiedienst Vlaamse regering

5. Uittreksel verslag politiecollege april 2013

6. Audit AIG 2010: aanbevelingen

7. SWOT-analyse diensten
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Hoofdstuk 6

ACTIEPLANNEN
EN PROJECTEN
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94V.U.: Dhr. Danny Claeys, voorzitter politiecollege
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