
Samen werken 
aan een veilige en leefbare 

politiezone
net zoals gemeenten een meer-
jarenplan opmaken, maakt de 
politie om de vier jaar een  
zonaal veiligheidsplan.  
in het plan zijn vijf prioriteiten 
vastgelegd waar de politie de 
komende jaren aan gaat  
werken. 
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De basis van het plan van de lokale 
politiezone assenede/evergem is 
opgemaakt door de korpschef en 
werd aangevuld door de burge-
meesters van beide gemeenten,  
de procureur des konings en twee 
directeurs van de federale politie. 
Het plan kreeg haar fiat eind vorig 
jaar van de ministers van Binnen-
landse Zaken en Justitie.



“zo goed mogelijk koken 
met de ingrediënten 
die we hebben.” 
het zonaal veiligheidsplan is geen kookboek en de korpschef en 

zijn medewerkers zijn geen koks. wel is dit één van de gevleu-
gelde uitspraken van de korpschef, waarmee hij de uitdagingen van 
het korps krachtig samenbalt. in onze snel evoluerende maatschappij 
schieten nieuwe vormen van criminaliteit, zoals computercriminali-
teit, als paddenstoelen uit de grond. diezelfde maatschappij kampt 
daarnaast nog steeds met de gevolgen van de economische crisis 
waardoor besparingen noodzakelijk zijn. die combinatie zorgt ervoor 
dat het korps creatief te werk moet gaan om alle uitdagingen het 
hoofd te kunnen bieden op een kwaliteitsvolle manier.

de zonale veiligheidsraad maakte daarom enkele doordachte keuzes 
en schuift de volgende prioriteiten voor het korps naar voor: 
– inbraken 
– drugs 
– verkeersveiligheid 
– overlast 
– intrafamiliaal geweld 

dé uitdaging voor de politie bestaat erin om meer partners te betrek-
ken bij de aanpak van deze prioriteiten. veiligheid is immers geen 
zaak van politie alleen. partners zoals gemeentediensten, scholen 
of hulpverleningscentra kunnen hier zeker een belangrijk steentje 
toe bijdragen. daarnaast wil het korps haar pijlen ook richten op 
preventie en nazorg en niet louter repressief optreden. simpel gezegd, 
voorkomen is beter dan genezen. 

inbraken in gebouwen 
– de politie blijft investeren in afwezigheidstoezicht voor mensen die op 

vakantie zijn of om een andere reden langdurig hun woning onbeheerd 
moeten achterlaten.

– De politie verleent diefstalpreventieadvies aan alle geïnteresseerde 
inwoners. twee gespecialiseerde medewerkers adviseren je hoe je je 
woning beter kan beveiligen. de politie onderzoekt nog of ze dit ook kan 
aanbieden aan scholen. verder volgt het korps op of en hoe de burgers 
voldoen aan hun plicht om hun alarmsysteem officieel te registreren via 
de website ‘police-on-web’. 

– de politie is een partner en aanspreekpunt voor de verschillende buurt-
informatienetwerken. in deze kleinschalige netwerken proberen burgers 
of handelaars en politie samen inbraken te voorkomen via de snelle 
uitwisseling van informatie. de rol van het korps zal er voornamelijk 
in bestaan om de leden van de huidige netwerken te blijven prikkelen, 
alert te zijn en informatie uit te wisselen. 

– De politiezone volgt nieuwe technologische ontwikkelen op de voet op 
en formuleert eventuele voorstellen aan de overheid. 

– op basis van grondige analyses van inbraken en pogingen tot inbraak, 
zullen politiemedewerkers doelgerichter patrouilleren. 

– wijkinspecteurs zullen binnen de drie tot zes weken na een inbraak 
in een woning of school de slachtoffers opnieuw bezoeken. tijdens dit 
bezoek gaat de aandacht naar het welzijn van de slachtoffers en naar 
eventuele bijkomende informatie die het onderzoek kan vooruit helpen. 



drugs
– de politie wil een verfijnd beeld krijgen van de huidige toestand in de 

zone, in overleg met alle partners: jeugddiensten, scholen, zorgcentra, 
jeugdinstellingen, psychiatrisch centrum … 

– vanuit politie zal het drugplatform voor assenede en evergem opge-
start worden. hiermee wordt een alternatief aangeboden voor het 
vroegere elza, de drugpreventiedienst evergem, lochristi, zelzate en 
assenede. zo neemt de zone het voortouw in de preventie en nazorg. 

– een belangrijk luik in de drugpreventie is het aanbod voor scholen met 
het project ‘Lol zonder alcohol’, waarin de politie haar steentje bijdraagt 
met een afzonderlijk lessenpakket. 

– omdat uit studies blijkt dat de drempel naar cannabisgebruik bij de 
jeugd laag is, zal de politie aanwezig zijn op plaatsen waar veel jonge-
ren samenkomen zoals op speelpleinen of tijdens fuiven.  
door het gewijzigde drugbeleid in nederland zal de politiezone  
assenede/evergem als grenszone ook haar aanpak in de grensregio 
moeten wijzigen.

verkeer
– naar aanleiding van de uitbreiding van de haven, de geplande komst 

van een groot vervoersbedrijf en de toename van het vervoer op de r4 
plant de politie extra toezicht op het zwaar vervoer, samen met interne 
en externe partners. 

– Snelheid, alcohol en drugs in het verkeer blijven een aandachtspunt, 
zowel preventief als repressief. 

– Het korps heeft ook aandacht voor foutparkeerders in het bijzonder op 
plaatsen voor mindervaliden, op fietspaden, voetpaden, bushaltes en 
zebrapaden. er zal ook toezicht gehouden worden op de zwakke weg-
gebruikers: voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorfietsers. 

– Het korps neemt deel aan de campagnes die georganiseerd worden 
door het belgisch instituut voor de verkeersveiligheid. 

– De nazorg bij verkeersongevallen zal gebeuren door het team sociale 
politie.



intrafamiliaal geweld
het korps blijft ook in de toekomst verder werken rond intrafamiliaal 

geweld. dit betekent concreet dat het team sociale politie een dos-
sier van intrafamiliaal geweld meteen opvolgt en op korte termijn een 
herbezoek doet voor een juiste doorverwijzing. binnen het korps wordt 
er vorming gegeven over het thema. via samenwerkingsakkoorden met 
verschillende partners wordt er gezocht naar de best mogelijke aanpak 
van intrafamiliaal geweld.

interne werking  
lokale politie 
om de verschillende politietaken nog beter te kunnen uitvoeren, zal er 

ook gesleuteld worden aan de interne werking. 

in een organogram worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
duidelijk weergegeven. dit zal worden geactualiseerd om de vele nieuwe 
opdrachten beter te kunnen aanpakken. ook de communicatie tussen de 
verschillende teams van het korps zal op een hoger niveau worden getild. 

het politiegebouw wordt gemoderniseerd, met in de eerste fase bijzon-
dere aandacht voor het onthaal en de verhoorlokalen. de efficiëntie wordt 
verhoogd door in te zetten op iCt. 

meer lezen? 
wil je graag het volledige zonaal veiligheidsplan lezen?  

dan kan dat via de website van de politiezone onder de rubriek 
‘publicaties’: www.politie.assenede-evergem.be 

hoofdcommissariaat evergem
kapellestraat 1 
9940 evergem
E 09 257 00 10
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur  
 (op dinsdag tot 19.30 uur). 
 tijdens het weekend en op feestdagen open van 9 tot 13 uur.

politiepost assenede
markt 26 
9960 assenede
E 09 341 90 90 
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag en  
 donderdag ook van 16 tot 19 uur.   
 tijdens het weekend en op feestdagen gesloten.

overlast 
– de politiezone brengt de overlastproblemen duidelijk in kaart. zowel 

het soort problemen als de verschillende overlastlocaties. de uitdaging 
is om overlast op een integrale en geïntegreerde manier aan te pakken 
waarbij de aandacht gaat naar de samenwerking met partners. een 
belangrijke inbreng kan bijvoorbeeld komen van de gemeenschaps-
wachten. 

 ook binnen het korps zal er meer teamoverschrijdend gewerkt worden. 
de gemengde overlastpatrouilles van interventie- en wijkinspecteurs 
wordt nieuw leven ingeblazen. 

– specifieke aandacht gaat naar de aanpak van sluikstort en naar 
geluidshinder waarbij er onder andere gestreefd wordt naar een meer 
eenvormige aanpak. 

– Het korps werkt preventief én repressief: via communicatiekanalen 
zoals de gemeentelijke informatiebladen zullen alle inwoners rond over-
last gesensibiliseerd worden. met gas-boetes kan de hardleerse burger 
rekenen op een lik-op-stukbeleid.

– De nieuwe collega’s bij de wijkinspecteurs worden nog beter bekend 
gemaakt bij het brede publiek zodat iedereen met een overlastprobleem 
makkelijker zijn weg vindt naar politie. de wijkinspecteurs zijn het best 
geplaatst om te zoeken naar een oplossing voor een overlastprobleem: 
zij kunnen rekening houden met de specifieke situatie in een bepaalde 
buurt of wijk.


