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VOORWOORD
Beste lezer,

2019 was het jaar waarin we konden verder bouwen 
op de in 2018 gelegde fundamenten. Het vernieuwde 
onthaal werd gesmaakt en mocht opvallend meer 
bezoekers ontvangen dan het jaar voordien. Het werd 
verder opgesmukt met een tv-monitor, die de bezoekers 
informeert en sensibiliseert. 
Er werden inspanningen geleverd om het 
personeelstekort, waar we al jaren mee kampen, in te 
perken. Deze resulteerden in de aanwerving van zes 
nieuwe medewerkers. Dankzij deze extra capaciteit en de 
niet-aflatende flexibiliteit en inzet van de medewerkers 
konden we extra investeren in bijkomende patrouilles en 
controles.
Analyse van alle cijfergegevens van 2019 leert ons dat 
we de voorbije tien jaar nooit minder letselongevallen 
hebben vastgesteld. Dezelfde positieve evolutie zien we 
bij de woninginbraken, die halveerden in vergelijking met 
2015. 
Het beheersen van fenomenen als drugs en cybercrime 
bleek dan weer een grotere uitdaging te zijn, met een 
sterke stijging van het aantal vaststellingen. Deze 
werden dan ook, naast verkeersveiligheid, als prioriteit 
weerhouden in ons zonaal veiligheidsplan 2020-2025. 
In de nabije toekomst willen we verder bouwen op 
de inspanningen van de voorbije jaren. De huidige 
kwaliteit van de hulpverlening moet minstens behouden 
blijven en de communicatie naar de burger zal verder 
geoptimaliseerd worden. Ook intern zullen we 
focussen op communicatie en het welbevinden van de 
medewerkers. Een interne tevredenheidsbevraging zal 
hiertoe een belangrijke aanzet geven. 

Veel leesplezier,

Franky Mervielde
Korpschef
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3.653 bezoekers voor een 
aangifte of opdracht van 

het Parket

1.294 bezoekers voor een 
gesprek, vergadering,...

In het onthaal staan 2 calog medewerkers in voor het beantwoorden van telefoons of het 
te woord staan van bezoekers, informeren en doorverwijzen van de bevolking naar de voor 
hen bevoegde instantie, het afleveren van attesten of administratieve documenten van 
politionele aard, het opnemen van klachten of aangiften, het afhandelen van kantschriften 
op uitnodiging,…

Het centraal onthaalpunt situeert zich in het hoofdcommissariaat in Evergem. Daarnaast 
bevindt er zich ook een onthaal in het commissariaat in Assenede. 

4.784

BEZOEKERS EVERGEM

BEZOEKERS ASSENEDE

674
5.458 

BEZOEKERS

Commissariaat Assenede

Maandag: 9u -12u
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 13u -16u
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 9u -12u
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

Commissariaat Evergem

Maandag: 8u45 -11u45
Dinsdag: 8u45- 11u45/13u-19u30
Woensdag: 8u45-11u45/13u -17u
Donderdag: 8u45- 11u45
Vrijdag: 8u45-11u45
Zaterdag: 8u-12u  
Zondag: gesloten

OPENINGSUREN (nieuw sinds 01/09/2019)

De 7 basisfunctionaliteiten of kerntaken staan centraal in onze werking. Voor elke basisfunctionaliteit 
werd er in het politiekorps een apart team opgericht dat een kwaliteitsvolle afhandeling van de 
betreffende functionaliteit verzekert. De verschillende teams worden daarnaast ook bijgestaan door 
andere medewerkers, die hun kennis en ervaring mee in de strijd gooien om tot een constructief resultaat 
te komen.

--  ONTHAAL  --

14.165 inkomende telefoongesprekken 
behandeld = ± 1/ 8.5min.
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Drukste tijDstip: 
tussen 9 uur en 10 uur

Drukste tijDstip: 
tussen 9 uur en 10 uur

gemiDDelDe wachttijD (aangifte): 
11 min. (2018: 9 min.)

Eind 2019 verscheen in de wachtruimte van het onthaal Evergem een tv-monitor 
waarop informerende en/of sensibiliserende boodschappen staan. In 2020 wordt 
de haalbaarheid bekeken voor een gelijkaardig initiatief in het commissariaat in 
Assenede.

Elke wachtende gast heeft nu ook zicht op een mooi aangelegde patio. 

NIEUW IN HET ONTHAAL

EVERGEM ASSENEDE

Drukste Dag:
dinsdag

Drukste Dag:
woensdag

gemiDDelDe wachttijD (aangifte): 
7 min. (2018: 5 min.)

Verlies Voorwerp: 738
(identiteitskaart, inschrijvingspapieren,...)

Diefstal: 250
(zakkenrollen, fietsdiefstal,...)

oplichting: 231
(Cybercrime, hacking,...)

--  WIJKWERKING  --
De functie wijkwerking is de hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie en moet als 
dusdanig een belangrijke plaats innemen in de basispolitiezorg. Onze wijkinspecteurs hebben 
dagelijks een erg gevarieerd takenpakket. Zij bieden bijstand aan gerechtsdeurwaarders, 
doen woonstvaststellingen, herbezoeken na een inbraak, moraliteitsonderzoeken, 
schooltoezicht en zijn aanwezig op evenementen.
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406 x

toezicht op 
evenementen

273 u.

schooltoezicht

251 x

bijstand gerechts-
deurwaarder

woonstvaststellingen

2852

Top 3 aangiftes aan het onthaal:



--  HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE  --
De functie handhaving van de openbare orde omvat openbare rust, veiligheid en gezondheid. In onze politiezone 
gaat dit voornamelijk om het handhaven van de openbare orde op evenementen.

Assenede

.. Flanders Chopperbash

.. Baloise Belgium Tour

.. Carnavalstoet

Boekhoute

.. Geirnaertfeesten

.. Omloop v.h. Nieuwsblad

.. Bal’d Assnee (Kramping Kiets)

Fuif ‘Lester Square’ ..

Bassevelde

Harleydag ..

Fuif ‘Switched’ ..

Fuif ‘Hot shot party’ ..

Doornzele

.. Rock for specials (2 dagen)

Evergem

Fuif ‘Boobeats’  ..

Paastival ..

Ertvelde

.. Wielerwedstrijd Biezenkouter

.. Bouwfeesten Chiro
Halfvastenstoet ..

Vredesfeesten ..

Oosteeklo

Fuif ‘Los Marginalos’ ..

Sleidinge

Fuif KLJ ‘Zomerfuif’ ..

Kluizen

.. Openluchtfuif 

73 met inzet politie

447 
Evergem

224 
Assenede

671 
evenement aanvragen
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* Sleidinge:  Nina Van Koeckhoven & Peggy Van 
De Walle
* Evergem: Bart Cattoir, Liesbeth Bral &      
Nathalie Steen
* Wippelgem/Doornzele - Langerbrugge/        
Kerkbrugge: Angelique Lemahieu

WIST JE DAT...

... de indeling van de wijken in 2019 werd omgevormd? Hier vind je een overzicht van de 
verschillende wijken en hun inspecteurs.

* Bassevelde-Boekhoute: Philip Van Vooren &          
Mike Simons
* Assenede: Ellen Coone & Hilde Van Hyfte
* Oosteeklo-Kluizen: Katelyne Onderbeke
* Ertvelde: Hilde Van Hyfte & Stefaan Peirlinck
* Rieme: Geert Deschepper
* Belzele: Caroline De Rijcke

intern
= afkomstig uit de eigen politiezone

extern 
= afkomstig uit een andere gemeente

1600 132051034

psychiatire

allochtoon
= afkomstig uit een 

ander land.

Aard van de woonstvaststellingen:



Drukste tijDstip: 
zaterdag: 14u - 22u
(6,8% van alle interventies)

--  TOEZICHT & INTERVENTIE  --
De permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politiediensten, krijgt 
vooral gestalte in het team interventie. Zeven dagen op zeven en 24/24u staan de 
interventiemedewerkers van onze zone klaar om dringende oproepen te beantwoorden. 
Met de beschikbare capaciteit zetten we op de juiste momenten twee ploegen in. Enkele 
nachten in de week laten toe om het aantal ingezette medewerkers terug te schroeven.

Binnengekomen meldingen zijn alle meldingen die ontvangen worden binnen het gehele korps. Elke aangifte aan 
het onthaal resulteert dus ook in een melding. Daarnaast kunnen dit ook telefonische oproepen zijn die intern in 
het korps toekomen waarvoor het belangrijk is om een melding te maken.

Bij interventies op het terrein zijn onze ploegen effectief ter plaatse geweest om hulp te bieden of in te grijpen.

Drukste Dagen:
vrijdag (856 interventies) & 
zaterdag (923 interventies)
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20182017 20192016

12.977

12.694

BINNENGEKOMEN MELDINGEN

13.489

12.867

201820172016

INTERVENTIES OP TERREIN

6222

5704

6219

2019

5732

Calltaking 
Dispatch 
Reactie

AfhandelingstermijnAanrijtijd

.. Binnenkomst oproep
.. Aanvaarden gebeurtenis

.. Dispatchen ploeg
.. Ploeg ter plaatse Ploeg terug beschikbaar .... Ploeg onderweg

19min 24sec 44min 00sec11min 59sec



WIST JE DAT ...

... er bij 126 van de 738 tussenkomsten (17,1%) minstens één betrokkene onder invloed 
(alcohol, drugs) was.

... van de 45 dodelijke slachtoffers in 2019 waar team sociale politie in tussen kwam, waren 30 
slachtoffers van het mannelijke geslacht en 15 van het vrouwelijke geslacht.
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De operationele werking van het team sociale politie wordt verzekerd door 7 operationele personeelsleden. 
Hiervan zijn de 2 consulentes elk halftijds beschikbaar. De 3 Inspecteurs die tevens interventiewerk verrichten 
draaien elk mee voor 35% (hun restcapaciteit = interventie en opleiding). De Inspecteur die tevens buurtpolitie-
werk verricht, is halftijds beschikbaar voor sociale politie. 1 Politieassistent ten slotte vervult zijn rol binnen het 
team voor 75% (restcapaciteit wordt besteed als OGP binnen de interventiegroep). In totaal beschikt ons team 
dus maximaal over 3,2 FTE’s.

--  SLACHTOFFERBEJEGENING  --

De functie slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van een adequate opvang, 
informatie en bijstand aan het slachtoffer. Een politieambtenaar is vaak de eerste die in 
contact komt met een slachtoffer. Het is dus van groot belang dat elke politieambtenaar 
in staat is om deze taak te vervullen. In geval van ernstig tot zeer ernstig slachtofferschap 
is het aangewezen om beroep te doen op een gespecialiseerde medewerker. Het team 
sociale politie staat in voor dergelijke zaken. 

3,2 FTE

738 tussenkomsten

voor 1008 feiten183 huisbezoeken

1163 telefoongesprekken

90 gesprekken op bureel 162 uitgevoerde kantschriften

intrafamiliaal gewelD

intrafamiliale moeilijkheDen

243

Top 5 meest voorkomende feiten:

475464186
Verkeers-

ongeVal

Ziek persoon

VerontrustenDe

opVoeDingssituatie



  91 CRISIS TUSSENKOMSTEN IN 2019

Zelfdoding

Natuurlijk 
overlijden

Dodelijk ver-
keersongeval

28 x

25 x

13x

MEEST VOORKOMENDE CRISIS 
TUSSENKOMSTEN

--  VERKEER  --

Sinds 25 april 2011 is verkeer een basisfunctionaliteit binnen de geïntegreerde 
politie. Binnen onze politiezone werd er een team verkeer opgericht, met de  
repressieve kant van de verkeershandhaving als hoofdtaak. Het preventieve luik en de 
nazorg worden verzorgd door het team beleid en integrale veiligheid. 

AANTAL SLACHTOFFERS VAN EEN VERKEERSONGEVAL

licht-
gewonden

zwaar-
gewonden

doden

171

29

2

Naast de dagelijkse werking neemt het team sociale politie ook deel aan 
een 24-urenpermanentie. Dit houdt in dat iemand van de zorgregio (= 
de politiezones Aalter, Assenede-Evergem, Maldegem en Meetjesland-
Centrum) van wacht is voor deze hele regio. Deze persoon kan  
opgeroepen worden voor alle feiten waar, gezien de psychologische toestand  
van het slachtoffer of door de materiële nood, een tussenkomst van de  
slachtofferbejegenaar vereist is en waar een dringende begeleiding 
noodzakelijk is (bv. dodelijk verkeersongeval, ernstige zedenfeiten, zelfdoding, 
brand, ...).
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20182017 20192016

89
93

120

91

Voetgangers

Bestuurders

Passagiers

Fietsers

Bromfietsers

Motorrijders

74

3712

18

50

11

202
slachtoffers



AANTAL VERKEERSONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL

2015

2016

2017

2018

2019

144

140

27

29

34

28

35

6

120

142

119

2

3

2

2

= 174

= 171

= 159

= 179

= 150

Licht gewonden Zwaar gewonden Doden
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VKO’s zonder verzwarende omstandigheden VKO’s met verzwarende omstandigheden

50%50% Doden

61%

39%
Zwaar- 

gewonden

37%

63%

Licht- 
gewonden

Licht gewonden Zwaar gewonden Doden

11381Geen verzwarende omstandigheden

115Andere verzwarende omstandigheden

34Niet-verzekering

31Niet-gordeldracht

210Vluchtmisdrijf

32Overdreven snelheid

24Onder invloed van drugs/medicatie

622Onder invloed van alcohol

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN



1491 
OPGEMAAKTE

PROCESSEN-VERBAAL

237
AANVANKELIJKE PV’S

206 in 2018

1245
NAVOLGENDE ONDERZOEKEN

1144 in 2018

47 HUISZOEKINGEN

63 TRIPTIEKEN
(vingerafdruk, beschrijving, foto)

46 ARRESTATIES 
(drugs:19/ diefstal:16/ andere:11)

874 UREN ECOFIN*

WIST JE DAT ...

... speciaal opgeleide medewerkers binnen ons korps in totaal 29 audiovisuele verhoren van 
minderjarigen uitvoerden.  Daarnaast was ons korps 35 keer actief aanwezig in de regiekamer 
tijdens deze verhoren. 

--  LOKALE RECHERCHE DIENST  --

Het team lokale recherche staat in voor alle opdrachten van gerechtelijke politie die nodig 
zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen, maar ook voor sommige 
gerechtelijke politieopdrachten van federale aard. De recherche kan beschouwd worden 
als een politionele tweedelijnsdienst. Zij wordt pas ingeschakeld wanneer de wijk- of 
interventiewerking de eerste vaststellingen gedaan heeft en blijkt dat verder onderzoek 
zich opdringt.

De inspanningen van onze rechercheurs leidden in 2019 tot volgende resultaten:
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*Ecofin: economisch financiële misdrijven



PRIORITEITEN & FENOMENEN

INBRAKEN ......... P. 14

DRUGS ......... P. 15

CYBERCRIME ......... P. 15

INTRAFAMILIAAL GEWELD ......... P. 16 

VERKEERSVEILIGHEID ......... P. 17



Naast de basisfunctionaliteiten, die voor alle lokale politiezones dezelfde zijn, werken we binnen 
politiezone Assenede-Evergem ook met een aantal prioriteiten. Deze werden in 2013 door de leden van 
de zonale veiligheidsraad bepaald voor de periode van 2014 tot en met 2019. Binnen het domein van de 
veiligheid en leefbaarheid werden volgende prioriteiten weerhouden:

• Inbraken in gebouwen

• Drugs (productie, invoer, verkoop)

• Intrafamiliaal geweld

• Verkeersveiligheid (met bijzondere aandacht voor alcohol en drugs in het verkeer, snelheid, 
gordeldracht, zwakke weggebruiker)

--  INBRAKEN   --

PREVENTIE

398 aanvragen voor AFWEZIGHEIDSTOEZICHT = 1.169 CONTROLES aan de woningen.

Diefstal preventieadvies (DPA)

11 bewoners vroegen en kregen DPA in hun woning. Speed-dpa, een actief 
DPA-aanbod wanneer in één straat minstens 3 slachtoffers van een inbraak 
in dezelfde tijdsvork te betreuren zijn, is er gelukkig niet geweest in 2019.

RESULTATEN
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516429 35

33

18

EffectiefPoging

Aantal inbraken in woningen Aantal inbraken in gebouwen

2017 20182015 2016 2019

99

72
61 61

51

2017 20192015 2016 2018

121
99

64

109
80

19 verzonden smsen28 verzonden E-mails

13 buurtinformatienetwerken 
+ 1 BIN-Z

Evolutie inbraken in woningen

Evolutie inbraken in gebouwen



Voor preventie en vroeginterventie werkt onze politiezone samen 
met Drugpunt Assenede-Evergem. Zij voorzien onder andere een 
aanbod voor scholen (doebeurs,...) en begeleiding bij een beginnende 
verslavingsproblematiek.  

Ook het team sociale politie komt tussen bij verslavingsproblematieken. In 
2019 hadden 126 van de 738 tussenkomsten van de sociale politie te maken met een alcoholintoxicatie. 

De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met vormen van criminaliteit die zich op het internet 
afspelen. Dit fenomeen bestaat uit verschillende strafbare feiten die onder de gemeenschappelijke noemer van 
“Cybercrime” worden geplaatst. 
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--  DRUGS   --

PREVENTIE & NAZORG

ONDERZOEK

--  CYBERCRIME   --

9 
gevonden plantages

... 4,85 kg cannabis
... 1900 planten

... 45 zaden

23
arrestaties

... 10 voorleidingen
... 7 opsluitingen

203
opgestelde processen-verbaal

... 2 voor aanzet tot gebruik

... 10 voor invoer & uitvoer

... 47 voor verkoop

... 15 voor teelt

... 129 voor bezit

gerichte controles

opdrachten van het Parketmeldingen van burgers

V
aa

k 
co

m
b

in
at

ie
 v

an
...

200 PV’s
(2018: 153)

164x oplichting met internet

108x valsheid in informatica

76x informaticafraude

42x hacking

2x valsheid in informatica



--  INTRAFAMILIAAL GEWELD   --
Het team sociale politie staat in voor hercontactname en herbezoek van slachtoffers van intrafamiliale 
problemen. Dit gebeurt in principe voorzover er sprake is van effectieve geweldpleging, indien de moeilijkheden 
een herhalend karakter vertonen of eenvoudigweg op verzoek van het slachtoffer.

In 2019 werden er 432 PV’s van intrafamiliaal geweld opgesteld. De hoofdbrok daarvan wordt nog steeds gevormd 
door feiten van slagen en verwondingen, gevolgd door familiale twist en belaging/stalking. 
De cijfers vertonen voor het vierde jaar op rij een daling (2018: 451; 2017: 486; 2016: 503; 2015: 560; 2014: 507). 
We telden sinds 2008 nooit minder PV’s van intrafamiliaal geweld dan in 2019.
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30 34

4 40

63

4

124

37

1
87 2

25
33

4

Zowel in geval van moeilijkheden als effectieve geweldpleging wordt er een onderscheid gemaakt tussen vier 
categorieën: tussen partners, ex-partners, descendenten en andere familieleden. Bij ex-partners, descendenten 
en andere familieleden worden voornamelijk moeilijkheden aangegeven. Bij partners wordt er iets meer geweld 
gemeld.

Partners

Ex-partners
24

91

108

76

MoeilijkhedenGeweld

Descendenten

Andere 
familieleden

11

43

67

9

PARTNERGEWELD... WAT NU?

Indien bij slachtoffers de behoefte wordt waargenomen tot verdere 
hulpverlening, verwijst het team sociale politie hen door naar de bevoegde 
instanties voor gespecialiseerde en door de overheid gesubsidieerde vrijwillige 
hulpverlening.

In 2019 werd 24,1% van de aangemelde koppels succesvol doorverwezen 
naar de Cel Partnergeweld van het CAW. 

Ben je zelf slachtoffer van geweld? Ben je getuige? Wordt het je soms allemaal wat teveel waarna je de controle 
verliest? 
Naast de Cel Partnergeweld bestaan er nog verschillende andere vormen van verdere hulpverlening waar het 
Team Sociale Politie in geval van intrafamiliale problemen kan naar doorverwijzen (bv. CAW slachtofferhulp, 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, OCMW, Opvangtehuis, ...).
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Ook in 2019 was verkeerspreventie een belangrijk onderdeel van onze werking. Zo namen we als politiezone 
opnieuw deel aan de verkeersweek. Dit is een samenwerking tussen alle Evergemse scholen, gemeente Evergem 
& onze politiezone, mogelijk gemaakt door twee sponsors en talrijke vrijwilligers.
Daarnaast bleven ook onze andere initiatieven inzake verkeersveiligheid lopen. Een aantal resultaten daarvan 
zijn hier onder terug te vinden.

--  VERKEERSVEILIGHEID   --

PREVENTIE

WIST JE DAT...

In 2019 slechts 29 fietsdiefstallen werden aangegeven? Nochtans werden er 
116 fietsen teruggevonden door onze diensten!

Daarvan konden er slechts 9 teruggegeven worden aan de rechtmatige 
eigenaar.

Controleer dus vandaag nog de data van gratis fietslabelmomenten op onze 
website via www.assenede-evergem.be.

RESULTATEN

Alle medewerkers, en in het bijzonder de medewerkers van het verkeersteam, willen instaan voor een vlot en 
vooral veilig verkeer. In samenspraak met de verschillende overheden werden een aantal prioriteiten weerhouden 
op vlak van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Bovenop de prioriteiten werd er ook gecontroleerd op 
andere domeinen zoals roodrijden, hoogtemeting/tonnage, landbouwvoertuigen, schooltoezicht, ANPR,...

Verkeerseducatieve 
materialen uitgeleend

32

Fietsen preventief gecon-
troleerd op de scholen

1421

Nieuwe gemachtigd 
opleiders opgeleid

26

Fietsen voorzien van een 
onuitwisbaar fietslabel

571
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37u controle op fietsverlichting)

GORDEL & GSM ...

ZWAAR VERVOER ...

709 overtredingen in 2019 (2018: 504)

Straten met de meeste overtredingen

Hoeksken
72

Doornstr.
54

Holstraat
51

Markt
36

... PARKEREN

Straten met hoogste % overtreders:

- Kapellestraat (Assenede)

- Kuitenbergstraat

- Hendekenstraat

- Oosthoek

- Ertveldesteenweg

192.815 gecontroleerde voertuigen

5,5 %
10637 overtreders

... SNELHEID

Overtreders gordel Overtreders gsm

2016 2017 20192015 2018

398

74
70

37
57

284

151

65
18

70

ALCOHOL EN DRUGS ...

2016 2017 201920182015

6,5%6,6%6,7%

3,0%2,6%

Percentage alarm & positief

8064 afgenomen ademtesten (2018: 5487)

29 positieve drugtesten (2018: 22)

2016 2017 201920182015

38

232121
14

Aantal overtreders

... ZACHTE WEGGEBRUIKER

Ladingzekering, uitzon-
derlijk vervoer, gewicht, 
rij- en rusttijden

Stilstaan en parkeren

GSM

Negeren verbodsbord
(C21: tonnageverbod

C1+C3: verboden toegang)

Snelheid

31

39

50

55

235
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--  MEDEWERKERS   --

ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande cijfers spreken over de gemiddelde toestand in 2019. We spreken in de cirkeldiagrammen over 
het aantal medewerkers in theorie (incl. langdurig zieken, NAVAP,...) en niet het aantal fulltime equivalenten 
(FTE).

OPLEIDING

In onze politiezone wordt er steeds geïnvesteerd in het blijvend leren. Dit om te zorgen voor een nog betere 
dienstverlening. Hieronder ziet u een overzicht van het aantal gevolgde uren opleiding door burgerpersoneelsleden 
(calog) en operationelen in 2019. 

- 20 -

OperationeelCalog

2019
3197 u

215 u

2018
200 u

3200 u

2017
2017 u

115 u

361 u
2016

3445 u

28

55

17

45

Calog = burgerpersoneelOperationeel

5

60

 .. Middenkader

 .. Officieren .. Basiskader

0,857,613,36

Hulpkader .. 

 .. Niveau B

 .. Niveau A .. Niveau C

.. Niveau D 

3,88,25,31,6
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--  FINANCIËN   --

UITGAVEN

In 2019 is het aandeel ‘personeel’ in de uitgaven met 5% 
gedaald in vergelijking met 2018.
Daarvoor is een logische verklaring: gelet op het feit dat 
het moeilijk is om openstaande vacatures in te vullen via de 
aanwerving via mobiliteit, doet de politiezone een beroep op 
detachering. Dit budget vind je terug onder ‘werkingskosten’.

Het aandeel ‘investering’ is gestegen van 5% (2018) naar 
9%. Dit is rechtsreeks het gevolg van een investering van 
€500.000 in een eerste aanzet voor het plaatsen van ANPR-
palen.
Politiezone Assenede-Evergem heeft daarnaast ook 
geïnvesteerd in haar wagenpark (€263.000) en in ICT- 
hardware voor de toepassing van Mobile Office en FOCUS 
(€60.000).

INKOMSTEN

In 2019 ontving onze politiezone €8.968.901 waaronder €267.963 van het verkeersveiligheidsfonds 2014.
Voor het overige bestaan deze inkomsten uit federale toelagen, aangevuld met gemeentelijke dotaties: 

--  ICT   --

Ook op vlak van ICT heeft politiezone Assenede-Evergem niet stil gezeten. Hieronder staan een aantal  
realisaties uit 2019:

• Afronding migratie naar Windows 10;
• Profielen van gebruikers centraal gezet om dichtslibben van netwerk en harde 

schijven tegen te gaan;
• Implementatie nieuwe telefooncentrale;
• Migratie naar Mobile Office Sapphire (gebruiksvriendelijkere manier om op 

afstand/mobiel te werken);
• Implementatie Eureka (hulp voor opstellers/viseerders/functionele 

beheerders bij ISLP-registraties);

77 %

14 % 9 %

Personeel InvesteringenWerkingskosten

Dotatie Evergem

Saldo verkeersveiligheidsfonds 2014

Verkeersveiligheidsfonds 2019

Federale toelage

Dotatie Assenede

29 %

3 %

5 %
17 %

46 %



--  INTERNE WERKING   --

GEWELDSBEHEERSING

In politiezone Assenede-Evergem zijn er, naast het vervullen van de basisfunctionaliteiten en extra inzet voor 
aandachtspunten en prioriteiten, ook verschillende initiatieven genomen door en voor onze medewerkers. 
Zij hebben als doel om de huidige medewerkers onder andere te motiveren en hen bij te staan in moeilijkere 
momenten, maar ook om de teamgeest te versterken. Hieronder vindt u daar een aantal van terug.

VRIENDENKRING GEBOEID VZW

In onze politiezone werd ook in 2019 geïnvesteerd in het blijvend opleiden en bijscholen 
van onze operationele medewerkers. Naast de oefenbeurten voor het schieten en 
geweldsbeheersing werd er ook een themadag georganiseerd in Lombardsijde. 50 
operationele medewerkers hebben een volledige dag geoefend en samengewerkt om 
verschillende noodscenario’s de baas te kunnen.

De Vriendenkring geboeid is een vzw voor en door medewerkers die gedurende het jaar activiteiten organiseert 
voor de collega’s en hun familie. In 2019 organiseerde zij onder andere volgende activiteiten:
• Paaseierenzoektocht
• Sinterklaasfeestje
• Krulbol- en kubbavond

Daarnaast ondersteunen zij ook andere initiatieven georganiseerd door collega’s zoals:
• Ondersteuning minivoetbaltornooi georganiseerd door eigen medewerkers;
• Ondersteuning warmste wandeling georganiseerd door eigen medewerkers t.v.v. warmste week.

WIST JE DAT...

Onze politiezone een eigen ‘warmste team’ heeft?

 Zij hebben zich in 2019 voor het derde jaar op rij ingezet voor een 
jobgerelateerd goed doel. Dit jaar mocht het Fonds Emilie Leus 
een cheque van 5000 EUR in ontvangst nemen!

• ‘Autopilot’ voor laptops (inloggen met mailadres op laptops mogelijk maken + centraal beheer);
• Teams in gebruik genomen;
• Opstart scherm in het onthaal Evergem (Assenede volgt in 2020);
• Nieuwe helpdesk voor ICT op basis van Microsoft Forms, Planner, Teams en Flow;
• Flits-PV’s worden nu verwerkt door het Gewestelijk VerwerkingsCentrum (GVC) in Gent en niet langer lokaal;
• Migratie UFED (GSM uitleestoepassing) naar vaste PC;
• Migratie Mercure (Verwerking telefonie gegevens) naar netwerk;
• Uren dienstplanning raadpleegbaar via Galop Lite;
• Eigen DNS-server opgezet (om oa ook netwerk te ontlasten) + automatisatie met gitlab;
• Vernieuwing kaartenbak met automatische synchronisatie naar Werkprofiel op Android;
• Vernieuwing PV-archief;
• Webapp dat automatisch OCR van scans kan produceren;
• 150 problemen opgelost inzake vernieuwing en onderhoud van eigen programma’s;
• DHCP-server verplaatst naar fileserver in BPOLB-domein;
• ...
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