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LEESWIJZER 

 

Het plan omvat een algemene inleiding en zes hoofstukken (zie inhoudstabel). 

Elk hoofdstuk begint met de te trekken lessen uit het vorig plan en verwijst naar de 

verwachtingen van de diverse belanghebbenden. 

Niet alleen wordt binnen elk hoofdstuk een logische volgorde gerespecteerd (extern/intern), 

ook de opbouw van het plan volgt een bepaalde logica. 

Onze missie, visie en waarden zijn het fundament van dit plan (hoofdstuk 1). 

De ‘omgeving van de zone’, de criminaliteitscijfers en de geïnventariseerde verwachtingen van 

de belanghebbenden van de zone vormen de tweede basislaag (hoofdstuk 2). 

Vervolgens worden de strategische doelstellingen bepaald (hoofdstuk 3). 

De communicatiestrategie naar alle belanghebbenden is een cruciaal gegeven met het oog op 

het slagen van het plan (hoofdstuk 4). 

Vooraleer het plan goed te keuren en te ondertekenen wordt een synthese gemaakt van de 

opmerkingen, verbetervoorstellen en de genomen maatregelen naar aanleiding van het 

goedkeuren van het plan (hoofdstuk 5). 

Tenslotte zal het bundel in de loop van de vier jaar systematisch vervolledigd worden met de 

actieplannen en projecten (hoofdstuk 6). 
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INLEIDING 
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Voorwoord 
 

Dit strategisch plan is het vierde op rij dat de lokale politie van Aalter-Knesselare schrijft. 

 

Dit plan verplicht ons niet te blijven stilstaan bij de dingen van vandaag, maar om te kijken 

naar wat we morgen, volgende week, volgende maand en zelfs de komende jaren gaan doen. 

 

Het zet de grote bakens uit voor de periode 2014-2017. Het geeft ons de vaarroute aan, de 

koers die we de komende vier jaar gaan varen. Echter het houten roer van weleer zal plaats 

moeten maken voor een nieuw digitaler model. 

 

Een veilige en leefbare samenleving daar gaan we met zijn allen voor. 

 

De maatschappelijke veiligheid is zo complex dat het onmogelijk door de politie alleen kan 

worden aangepakt. De politie is weliswaar een bevoorrechte partner binnen het 

veiligheidsgebeuren, doch iedereen in de samenleving moet zijn verantwoordelijkheid 

opnemen. 

 

‘Samen sterk’ vormt het leitmotiv. 

 

Bij het opstellen van dit zonaal veiligheidsplan werd rekening gehouden met de lokale 

problemen die zich situeren op vlak van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit in de 

samenleving, alsook met de verwachtingen van de diverse belanghebbenden. 

 

Na een grondige analyse werd bepaald aan welke strategische doelstellingen we de komende 

vier jaar willen werken. We doen dit door het leveren van een excellente politiezorg. 

 

De politiezone Aalter-Knesselare heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren tot het 

ontwikkelen van een veilige en leefbare omgeving binnen de betrokken gemeenten Aalter en 

Knesselare. 

 

Enerzijds willen we dit doen door de bevolking een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan 

te bieden, anderzijds door de bevolking als volwaardige partner te beschouwen in het zoeken 

naar oplossingen tot het bekomen van die veilige leefgemeenschap. 

 

Tevens zullen we niet nalaten inspanningen te leveren om het ‘maatschappelijk verantwoord 

ondernemen’ tijdens de beleidscyclus 2014-2017 ingang te doen vinden in onze organisatie. 

 

Het plan is ambitieus maar tegelijk realistisch, want op onze vaarroute duiken diverse klippen 

op die we moeten trachten te omzeilen. (o.a. moeilijke budgettaire omgeving, chronisch 

personeelsgebrek,…). 

 

 

Wij gaan echter het engagement aan om dit beleidsplan in zijn totaliteit uit te voeren.  

 

 

Peter Ponnet 

Commissaris van politie 

Vervangend korpschef 
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HOOFDSTUK 1. 

MISSIE – VISIE – WAARDEN 
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1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
 

De missie en visie blijven onveranderd vanaf de oprichting van de politiezone in 2002. De 

missie en visie werden toen gecreëerd door onze eigen politiemensen. Dit met de bedoeling 

dat ze gekend zijn onder de politiemensen, dat ze gedragen wordt door de eigen 

medewerkers. Er was toen geen inbreng van externen. De missie betreft de bestaansredenen, 

de maatschappelijke opdracht van het korps en werd wettelijk vastgelegd in de wet op de 

geïntegreerde politie. De visie is de ambitieuze beschrijving van hoe we die maatschappelijke 

opdracht willen vervullen. Er is fundamenteel niets gewijzigd. 

De missie en visie werden besproken met de overheden, zowel de gerechtelijke als bestuurlijke 

en met de zonale veiligheidsraad en de politieraad. 

 

De waarden beschrijven de normen en accenten waarin we geloven bij het vervullen van de 

maatschappelijke opdracht. De waarden waarin we geloofden waren echter te vrijblijvend. Een 

vernieuwing en concrete invulling drong zich op. 

 

 

1.2. Onze belanghebbenden & hun verwachtingen 
 

Een politiedienst die voldoet aan de verwachtingen van de burgers en van haar bestuurlijke 

overheid evenals aan de verwachtingen van de eigen medewerkers en van de gerechtelijke 

overheden, is voor 90% geslaagd in haar missie. 

Het is dus duidelijk wie de belangrijkste belanghebbenden van de politieservice zijn. 

Er wordt aandachtig geluisterd naar de hiervoor genoemde belanghebbenden zodat hun 

verwachtingen goed gekend zijn. Met elk van hen wordt op een geëigende manier overleg 

gepleegd over de manier waarop wij aan deze verwachtingen kunnen tegemoet komen. 

Wat onze belanghebbenden van ons verwachten en de manier waarop wij beloven aan deze 

verwachtingen te zullen voldoen, zijn terug te vinden in onze missie en visie. 

 

 

1.3. Missie – Visie - Waarden 
 

Missie 

De lokale politie is op het grondgebied van de politiezone verantwoordelijk voor het uitvoeren 

van alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren 

van de lokale gebeurtenissen en fenomenen die er zich voordoen. 

De medewerkers van de politiezone Aalter-Knesselare zullen zich inspannen om het 

vertrouwen van de lokale bevolking te winnen. 

Enerzijds doen ze dit door een kwalitatief hoogstaande en resultaatgerichte dienstverlening 

aan te bieden, anderzijds door de bevolking als volwaardige partner te beschouwen in het 

zoeken naar oplossingen tot het bekomen van een veilige leefgemeenschap. 

 

Visie 

Wij willen een partner zijn in een democratische en veilige leefgemeenschap. 

Daarom bieden wij een transparante, dynamische en kwaliteitsvolle politiezorg aan, waarbij 'de 

mens’ centraal staat. 

Wij informeren naar wat er leeft bij de bevolking door het organiseren van buurtgesprekken, 

het stimuleren van buurtinformatienetwerken, het bevragen via sectorscan en het 

samenstellen van wijkfoto’s. 

Wij proberen zo adequaat mogelijk in te spelen op de bezorgdheden van onze overheden en 

onze bevolking om zoveel mogelijk oplossingen aan te reiken. 

 

De gehele communicatiestroom is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, geloofwaardigheid en 

eerlijkheid. 
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Wij blijven ten allen tijde zelfkritisch, onder meer door onze acties steeds in vraag te stellen. 

Het korps wordt gestuurd door een doortastend maar open leiderschap. Er wordt niet 

getwijfeld om knopen door te hakken. De korpsleiding verzekert inspiratie, waardering en 

ondersteuning. 

 

Waarden 

Missie noch visie kunnen door de politiemedewerkers uitgedragen worden indien ze geen 

rekening houden met de waarden hierna opgesomd: 

 Integriteit 

We aanvaarden en handhaven de hoogste normen op vlak van persoonlijke en professionele 

ethiek, eerlijkheid en vertrouwen. 

 Respect 

Integriteit, zorg en dialoog zijn essentiële leefregels. 

Conflicten worden constructief opgelost. 

 Verantwoordelijkheid 

We staan in voor het nakomen van onze verbintenissen en leggen openlijk verantwoording 

af. 

 Teamwork 

We werken als team en delen informatie met het oog op continue verbetering – 

adem teamspirit. 

 Flexibiliteit 

Onze flexibiliteit is een vanzelfsprekendheid. 

 Creativiteit 

Is een sleutelbegrip. 

 Eenvoud 

We gaan voor een menselijke aanpak. 

 Waardering 

Medewerkers positief waarderen. 

Bevorderen van een positieve werksfeer. 
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HOOFDSTUK 2. 

SCANNING & ANALYSE 
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2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
 

Bij de goedkeuring van het vorig ZVP door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 

kreeg onze zone de opmerking dat er inzake scanning en analyse voldoende bronnen werden 

opgenomen, doch dat de scanning en analyse zich eerder beperkte tot een opsomming van de 

verschillende bronnen. We hebben bij de opmaak van dit zonaal veiligheidsplan opnieuw een 

ruime waaier aan objectieve en subjectieve bronnen geconsulteerd. In de scanningsfase 

hebben we zoveel mogelijk van onze belanghebbenden betrokken, zoals: burgemeesters, 

leden politieraad, BIN-leden, respectievelijke adviesraden van Aalter en Knesselare,… . 

Een analyse van de veiligheid en leefbaarheid van de zone wordt opgenomen in het huidige 

zonaal veiligheidsplan. 

Voor de bevraging in dit nieuw ZVP werd het identieke formulier gebruikt, gebaseerd op dat 

van onze sectorscan, aangepast volgens de items weergegeven binnen de excellente 

politiezorg (veiligheid – criminaliteit – leefbaarheid). Hierdoor kunnen de respectievelijk 

weerhouden keuzes beter op elkaar afgestemd worden. 

In dit ZVP werd de ‘foto van de wijk’, een document opgesteld door de respectievelijke 

wijkinspecteur en nog fijnmaziger en gedetailleerder gemaakt. 

 

 

2.2. Socio-economische en demografische beschrijving van 

de zone 
 

Geografische situering- bevolking 

Onze politiezone wordt gevormd door de gemeenten Aalter en Knesselare. De totale 

oppervlakte van de politiezone bedraagt 11.919 ha (Aalter 8.192 ha en Knesselare 3.727 ha). 

Op 1 april 2013 telde de politiezone 28.279 inwoners. De inwoners kunnen als volgt verdeeld 

worden onder de deelgemeenten 

 

AALTER  KNESSELARE 

Aalter-Centrum 11.633 Knesselare 5.422 

Sint-Maria-Aalter 2.031 Ursel 2.817 

Aalter-Brug 1.035   

Bellem 2.295   

Lotenhulle 2.448   

Poeke 544   

TOTAAL 19.986 TOTAAL 8.293 

 

Economie 

 Landbouw: De landbouw is sterk ontwikkeld in de twee gemeenten van de zone. Het 

accent ligt vooral op de veeteelt (varkens, pluimvee en runderen). 

 Industrie: Beide gemeenten verschillen duidelijk van elkaar. 

Aalter probeert de gemeente voornamelijk verder uit te bouwen op economisch vlak. In 

Aalter vinden dagelijks ongeveer 5.000 mensen werk. Naast de industriezones Lakeland en 

Langevoorde is de realisatie van het derde industriegebied Woestijne een feit geworden. Het 

industriegebied Woestijne is watergebonden industrie langsheen het kanaal Gent- Brugge. 

Ten westen van de N44, net voor de grens met Aalter, beschikt Knesselare over een KMO 

gebied. Na twintig jaar van sleutelen, heeft het gemeentebestuur een goedgekeurd 

uitvoeringsplan in handen om werk te maken van een nieuwe KMO-zone aan de 

Aalterseweg, Moerakker genaamd. Het bedrijventerrein zal ook het containerpark 

huisvesten. 
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 Dienstverlenende sector: In de Lostraat in Aalter ligt het rust– en verzorgingstehuis 

‘Veilige have’ waar ongeveer 260 personen verblijven voor zowel korte als lange duur. 

Verder zijn er serviceflats beschikbaar voor ongeveer 90 bewoners. Momenteel is Veilige 

Have aan een grote uitbreiding bezig waardoor er vanaf 2014, meer dan 400 senioren op de 

campus zullen wonen. In Knesselare bevindt zich het rusthuis ‘Onderdale’. 

 

Onderwijs 

In de politiezone Aalter-Knesselare is het onderwijsnet goed uitgebouwd. Er zijn 2 middelbare 

scholen. Leerlingen kunnen zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het vrije net terecht. 

Daarnaast is er nog een ruim aanbod op het vlak van deeltijds kunstonderwijs en 

volwassenenonderwijs. In Aalter is er een academie voor muziek, woord en dans. In 

Knesselare is hiervan een afdeling gevestigd.  

 

Toerisme 

In Aalter is er een divers aanbod aan natuur- en cultuuruitstappen, ontspanning en logies. In 

het centrum van Aalter zijn er 2 hotels aanwezig. 

 

Knesselare profileert zich als landelijke gemeente en promoot de toeristische troef van de 

bosrijke omgeving Drongengoed met de geklasseerde hoeve. De gemeente Knesselare 

beschikt eveneens over 2 hotels. 

 

Uitgaansleven en recreatie 

Beide gemeenten hebben een sportcomplex en in de gemeente Aalter is er tevens een 

gemeentelijk zwembad. De vele lokale sportploegen die in competitieverband uitkomen, spelen 

op provinciaal niveau of maximum in de laagste nationale reeksen. 

In beide gemeenten zijn er winkelstraten en in Aalter is er elke woensdag een wekelijkse 

marktdag. Verder is er in Aalter een cultureel centrum en in beide gemeenten is er een 

bibliotheek. Het uitgangs- en verenigingsleven speelt zich voornamelijk af in de centra van de 

gemeenten. In Knesselare, deelgemeente Ursel, is een militair domein gevestigd met een 

vliegveld dat vooral tijdens de weekends wordt gebruikt door particulieren. (Aeroclub Brugge 

en Vliegclub Ursel). Op het vliegveld wordt elk jaar de ‘International Military History Show, 

Wings en Wheels’ georganiseerd. Dit evenement lokt jaarlijks tot 8.000 bezoekers. 

 

Wegennet- mobiliteitsaspecten 

Binnen de politiezone bevinden zich, naast een belangrijke waterweg (kanaal Gent–Brugge) en 

de spoorweg Oostende–Brussel, verschillende gewestwegen. 

 

De gemeente Aalter beschikt over een uitgebreid wegennet (344 km gemeentewegen) en 

wordt doorkruist door de autosnelweg E40. Aalter telt enkele belangrijke gewestwegen 

(28 km) waaronder de N44 (Aalter–Maldegem), de N37 (Aalter–Ieper), de N409 (Aalter–

Deinze) en de gemeentelijke weg N499 (Eeklo–Aalter) die eveneens door Knesselare loopt.  

In de zomermaanden heeft Aalter af te rekenen met heel wat kustverkeer. 

 

Knesselare heeft 4 gewestwegen: de N44 die ook door Aalter loopt, de N461 (Zomergem-

Knesselare), de N337 (Knesselare–Brugge), de N368 (Knesselare–Beernem) en de 

gemeentelijke weg N499. 

 

Het is dus niet verwonderlijk dat de verkeersproblematiek een hot item is voor onze 

politiezone. In 2007-2008 werd een belangrijk kruispunt (N44–Brouwerijstraat) volledig 

geherstructureerd. De ondertunneling van de N44 met een op- en afrittencomplex naar een 

bovengronds rondpunt moet een veilige situatie creëren, dit zowel voor het verkeer op de 

primaire weg als voor de verbinding van de twee woonkernen die gescheiden werden door de 

N44. 
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De plannen om het Rond Punt te Aalter (op- en afritcomplex van de E40) her aan te leggen 

zijn ondertussen concreet geworden. De voorbereidende werken voor de aanleg van het 

nieuwe op- en afrittencomplex aan de E40 zijn volop aan de gang. Ook de voorbereidende 

werken van de nutsmaatschappijen gingen van start. Deze werken kunnen voor beide 

gemeenten veel verkeersellende meebrengen, niet in het minst vanwege de geplande 

omleidingen en de sluipwegen inherent aan omleidingen. Pas in het voorjaar van 2014 zal 

Aalter geconfronteerd worden met grotere verkeershinder als gevolg van deze werken. 

 

Negatieve zijde van deze goede wegeninfrastructuur is dat ze evengoed zorgt voor een 

gemakkelijke toegang en veel vluchtwegen voor potentiële daders van inbraken.  

 

Door Aalter loopt ook de spoorlijn Oostende-Brussel. Aalter heeft 3 stations op zijn 

grondgebied (Aalter, Bellem en Sint- Maria- Aalter). Deze spoorlijn geeft een goede verbinding 

met zowel Oostende, Brugge, Gent, Brussel als Antwerpen. 

Het traject tussen Landegem en Aalter wordt uitgebreid van twee naar vier sporen. Ze zorgen 

ervoor dat de kustregio vlotter en sneller bereikbaar wordt vanuit het binnenland en terug. Het 

einde van de werken is voorzien in 2016. 

 

2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid  
 

2.3.1. Objectieve gegevens 

Voor de objectieve gegevens maakten we gebruik van de eigen ISLP-registratie gebaseerd op 

de cijfers van de afgelopen 3 jaar (2010–2012). (bijlage 1) 

 

We baseerden ons ook op de cijfers van de strategische analisten CSD Gent inzake het Zonaal 

Politioneel Veiligheidsbeeld – Politiezone Aalter-Knesselare 2012. (bijlage 2) 

 

De criminaliteitsbarometer PZ Aalter-Knesselare 2009-2013 – Federale politie – CGOP/ 

Beleidsgegevens. (bijlage 3) 

 

Specifiek wat de verwervingscriminaliteit aangaat, maken we de analyse van het project 

eigendomsdelicten van de PZ Aalter-Knesselare. (bijlage 4) 

 

Inzake verkeersveiligheid maken we de analyse van het project verkeer van de PZ Aalter-

Knesselare. (bijlage 5) 

 

1. CRIMINALITEIT 

Betreft diefstal en afpersing zoals: 

 inbraken in woningen; 

 inbraken in winkels; 

 inbraken in bedrijven; 

 inbraken in voertuigen; 

 autodiefstal; 

 fietsdiefstal; 

 winkeldiefstal. 

 … 

 

en misdrijven tegen de lichamelijke integriteit zoals: 

 slagen en verwondingen; 

 zedendelicten; 

 bedreiging en intimidatie; 

 discriminatie; 

 …. 

 

Volgens de cijfers uit ISLP (eigen registratie) registreerden we 2.694 als misdrijf omschreven 

feiten op het grondgebied van Aalter en Knesselare in het jaar 2012. 

Dit is 7,76% meer dan in 2011 en zelfs 20,54% meer dan in 2010. 
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Jaar 2010 2011 2012 

Totaal 2.235 
2.500  

(+ 11,86 % t.o.v. 2010) 

2.694 
(+ 7,76 % t.o.v. 2011 of + 

20,54 % t.o.v. 2010) 
 

We stellen vast dat 24,49% van deze als misdrijf omschreven feiten zich situeren in het 

domein ‘diefstal’ (een stijging van 4,1% t.o.v. 2011). 

Binnen dit domein zijn woninginbraken en diefstallen met verzwarende omstandigheden goed 

voor 30,75% van het aandeel, 13,78% zijn (brom)fietsdiefstallen, 10% diefstallen uit 

voertuigen. (29,39% zijn gewone diefstallen van (kleine) roerende goederen via aangiftes op 

het bureel). 

De cijfers uit het actieplan eigendomsdelicten bevestigen deze gegevens. (Er bestaat wel een 

zekere discrepantie tussen de cijfers uit ISLP en deze uit het actieplan. Maar voor het actieplan 

registreren we echter alleen de feiten die zich in de zone zelf voordoen!). 

Inderdaad, in 2012 registreren we 211 feiten van diefstal met braak (een stijging van 

26,65% t.o.v. 2011). Diefstallen uit voertuig stijgen met 40,54%, voornamelijk toe te 

schrijven aan diefstallen van materiaal uit werfcamionettes, maar het aantal blijft relatief laag 

in vergelijking met het aantal feiten gepleegd in het arrondissement Gent. Voor het tweede 

jaar op rij dalen de fietsdiefstallen (met 23,21% t.o.v. 2011), maar blijven een aanzienlijk 

aandeel hebben in de eigendomsdelicten. 

Er dient echter opgemerkt dat uit een bevolkingsbevraging blijkt dat slechts 63% aangifte doet 

van fietsdiefstal. 

Een ander opvallend fenomeen betreft oplichting via het internet en hacking, namelijk van 

17 feiten in 2011, naar 104 feiten in 2012, zijnde een stijging van maar liefst 611,76%. 

 

Het aandeel van de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit in 2012 maakt voor 

9,06% deel uit van de geregistreerde misdrijven. Ook hier is er een stijging van 16,19% 

t.o.v. 2011. Binnen dit domein blijven belaging en bedreigingen zowat status quo, maar is er 

een merkelijke stijging bij opzettelijke slagen (+ 39,74%). 

Belaging, bedreigingen en opzettelijke slagen situeren zich vooral ook binnen de familiale en 

relationele sfeer. Klachten en aangiften in het kader van bezoekrecht kunnen evenzeer een 

graadmeter zijn (van 38 feiten in 2011 naar 92 feiten in 2012). Ook twisten zonder slagen, 

stijgen met 22,03%, (alhoewel hier geen onderscheid werd gemaakt tussen familiale twist en 

andere, bv: burentwist). 

 

2. VEILIGHEID 

Betreft misdrijven tegen eigendommen zoals: 

 brandstichting; 

 vernieling of beschadiging aan openbaar domein/openbaar groen/gebouwen/auto's; 

 vandalisme (o.a. graffiti, kattenkwaad, ... ); 

 …. 

 

en verkeer zoals: 

 rijden onder invloed; 

 verkeersagressie; 

 te snel rijden; 

 verkeersongevallen; 

 verkeersonveilige situaties (o.a. hindernissen, ... ); 

 parkeeroverlast; 

 …. 

 

Slechts 5,90% van de als misdrijf omschreven feiten ressorteren onder de rubriek misdrijven 

tegen eigendommen. Het gaat om kleine gevallen van vandalisme of vernielingen van 

openbaar of privé-domein, in hoofdzaak te situeren in de omgeving van de centra. Er is zelfs 

een daling van 18,88% in 2012 t.o.v. 2011. 
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Binnen het domein verkeer is de evolutie (van de vaststellingen) van het aantal 

verkeersongevallen een belangrijke indicator. 

Sedert het opstarten van het zonaal veiligheidsplan 2009–2012, is de verkeersveiligheid 

toegenomen. Er is een daling waar te nemen bij de verkeersongevallen lichamelijk letsel. Het 

aantal licht gewonden en het aantal doden bij de verkeersongevallen is tevens gedaald. 

Daartegenover is er een stijging van het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade. De 

gevaartegraad (aantal doden*5 + aantal zwaar gewonden*3 + aantal licht gewonden) is 

gedaald met 7,47%. Deze gegevens zijn gebaseerd op de lokale PV-registraties ‘ongevallen’. 

 
PZ Aalter-Knesselare 

Jaar Ong Ong LL Ong SS Doden Zw Gew Li Gew GevaarsGr 

2009 439 137 302 5 17 152 228 

2010 616 151 465 3 17 180 200 

2011 592 144 448 1 11 168 206 

2012 561 124 437 2 18 146 211 

09-12 +27,56% -10,22% +44,70% -60% +5,88% -3,95% -7,47% 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank en verkeersbarometer 

 

Als we de vaststellingen gaan uitzetten van de verkeersongevallen in het kader van week- 

(van maandag 06u00 tot vrijdag 22u00) en weekendongevallen (van vrijdag 22u00 tot 

maandag 06u00) krijgen we volgende cijfergegevens: 

 
PZ Aalter-Knesselare(weekongevallen) 

Jaar Ong Ong LL Ong SS Doden Zw Gew Li Gew GevaarsGr 

2009 306 92 214 3 7 105 141 

2010 456 106 350 1 11 114 152 

2011 415 91 324 0 5 106 121 

2012 411 86 325 1 11 97 135 

09-12 +33,99% -7,61% +51,87% -66,67% +57,14% -7,62% -4,26% 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank en verkeersbarometer 
 

PZ Aalter-Knesselare(weekendongevallen) 

Jaar Ong Ong LL Ong SS Doden Zw Gew Li Gew GevaarsGr 

2009 133 45 88 2 10 47 87 

2010 160 45 115 2 6 66 94 

2011 177 53 124 1 6 62 85 

2012 150 38 112 1 7 49 75 

09-12 +12,78% -15,56% +27,27% -50% -30% -4,26% -13,79% 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank en verkeersbarometer 
 

Een vergelijking met andere zones van hetzelfde type is niet mogelijk, bij gebrek aan 

vergelijkingsmateriaal. 
 

Als we de vaststellingen van de verkeersongevallen voor het jaar 2012 gaan uitzetten in de tijd 

(maand, dag en uur) dan krijgen we volgend meer genuanceerd beeld. 
 

Verkeersongevallen en slachtoffers uitgezet per maand voor 2012 

Maand 
Ongevallen 

LL 
% Doden % 

Totaal 

aantal 

gewonden 

% 

januari 9 7,26% 0 0% 11 6,67% 

februari 7 5,65% 0 0% 8 4,85% 

maart 13 10,48% 0 0% 14 8,48% 

april 7 5,65% 0 0% 11 6,67% 

mei 12 9,68% 0 0% 16 9,70% 

juni 11 8,87% 0 0% 13 7,88% 

juli 6 4,84% 0 0% 7 4,24% 

augustus 16 12,90% 0 0% 29 17,58% 

september 17 13,71% 1 50% 22 13,33% 

oktober 12 9,68% 0 0% 15 9,09% 

november 9 7,26% 1 50% 11 6,67% 

december 5 4,03% 0 0% 8 4,85% 

TOTAAL 124 100% 2 100% 165 100% 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank 
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Verkeersongevallen uitgezet per dag voor 2012 

Dag Ongevallen LL % Doden % 

maandag 13 10,48% 0 0% 

dinsdag 19 15,32% 0 0% 

woensdag 19 15,32% 0 0% 

donderdag 17 13,71% 0 0% 

vrijdag 20 16,13% 1 50% 

zaterdag 18 14,52% 0 0% 

zondag 18 14,52% 1 50% 

TOTAAL 124 100% 1 100% 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank 
 

Verkeersongevallen lichamelijk letsel uitgezet per dag en per uurblok voor 2012 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

0600-1400 4,84% 5,65% 6,45% 6,45% 4,84% 4,03% 5,65% 

1400-2200 4,84% 5,65% 7,26% 7,26% 8,87% 8,87% 7,26% 

2200-0600 0,81% 4,03% 1,61% 0% 2,42% 1,61% 1,61% 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank 
 

Het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen is gestegen in vergelijking met 2009. Er 

was een spectaculaire daling van het aantal vaststellingen in 2010. Dit kwam door een 

personeelstekort binnen de dienst verkeer van de politiezone en door de verschillende defecten 

aan de diverse radartoestellen. 

 
 2009 2010 2011   2012 

Aantal vastst. 
bemande camera 

6.531 3.634 5.763 6.137 

Aantal vastst. 
onbemande 
camera 

5.336 2.949 4.131 7.165 

TOTAAL 11.867 6.583 9.894 13.302 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank 
 

De evolutie in het aantal PVW’s is de volgende: 

 
 2009 2010 2011 2012 

TOTAAL 539 545 362 424 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank 
 

Het aantal PVW’s kent een toename in 2012 ten opzichte van 2011. Ten opzichte van 2009 en 

2010 is er een daling. Er is geen verklaring terug te vinden in de aard van de vastgestelde 

overtredingen, noch in de capaciteit aangewend gedurende de reguliere werking en gedurende 

de verkeersacties. 

 

De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het aantal PV’s – OI’s verkeer, exclusief 

snelheid: 

 
 2009 2010 2011 2012 

Aantal PV’s en OI’s 
exclusief radar 

1.489 1.473 1.585 1.716 

TOTAAL 1.489 1.473 1.585 1.716 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank 
 

Er is een stijging waar te nemen in het aantal opgestelde processen-verbaal (PV en OI) 

verkeer. Dit komt door een toename van het aantal vaststellingen binnen de reguliere werking. 

Vanaf midden 2012 is de dienst verkeer binnen de politiezone ook bemand door twee 

motorrijders (inspecteurs van politie). Sedert 2013 is de cel uitgebreid met een derde 

motorrijder. 
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Tot slot is alcoholgebruik een belangrijke factor inzake verkeersonveiligheid. De onderstaande 

tabel geeft een zicht op het aantal uitgevoerde ademtesten: 

 
 2009 2010 2011 2012 

Totaal aantal AT 2.356 3.249 2.901 3.177 

Aantal AT (OI) 17 35 62 57 

Aantal AT (PV) 60 77 116 87 

% OI/PV 3,27% 3,45% 6,14% 4,53% 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank 
 

Er is een stijging waar te nemen in het aantal afgelegde ademtesten. Dit komt doordat binnen 

de politiezone iedere gestopte bestuurder onderworpen wordt aan een ademtest. Hierdoor is 

de pakkans ook groter geworden. 

 

Op vlak van problemen in het domein van openbare orde is de politiezone Aalter-

Knesselare en heel rustige zone. Nochtans zijn er talrijke wielerwedstrijden die de gemeente 

doorkruisen of die er een aankomst vinden. Er zijn tevens een aantal grotere evenementen op 

ons grondgebied zoals ‘Wings and Wheels’ op het vliegveld van Ursel (8.000 bezoekers), 

Pierlalastoet in Ursel (4.000 bezoekers), Oogstfeesten in Aalter (15.000 bezoekers), 

Poekefeesten in Poeke (8.000 bezoekers), en sinds 2013 ‘Swimsuitfestival’ in Aalter 

(7.000  bezoekers). 

In geval van stakingen en betogingen zijn de risicosectoren de landbouw en de verwerking van 

de landbouwproducten. In de landbouw gaat het voornamelijk om de plots opduikende 

fenomenen van federale aard (melkprijsverlaging, prijsverhoging inzake veevoeders) die 

mogelijks voor een bezetting kunnen zorgen van de bedrijfstoegangen en van het Rond Punt 

van Aalter. 

In onze politiezone zijn er momenteel geen plaatsgebonden fenomenen in het domein 

‘openbare orde van langere duur’. Eén tijdsgebonden fenomeen binnen onze politiezone is de 

woonplaats van de Vice-Eerste Minister, Minister van Landsverdediging. 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal manifestaties, aantal ordediensten, aantal gepresteerde 

weekenduren gedurende de ordedienst en het totaal aantal gepresteerde uren weer in de 

afgelopen jaren. 

 
 2009 2010 2011 2012 

Al manifestaties 194 150 206 206 

Al ordediensten 96 73 68 76 

Al weekenduren 644 702 768 956 

Totaal Al uren 1.500 1.325 1.433 1.655 
Tabel afkomstig van cijfers uit de lokale databank 
 

3. LEEFBAARHEID 

Betreft openbare overlast zoals: 

 burenruzies; 

 overlast door druggebruik; 

 gerucht of rumoer; 

 overlast door evenementen; 

 horeca overlast; 

 recreatie overlast (o.a. speelpleinen, jongeren, …); 

 pesterijen door jongeren. 

 

en milieu zoals: 

 afvalverbranding; 

 hondenpoep; 

 afval op straat/zwerfvuil; 

 …. 

 

Het is een hele opgave om de feiten van openbare overlast te filteren uit de gegevensbank 

van ISLP. Veel van deze inbreuken worden afgehandeld via de GAS-wetgeving, daarentegen 

zijn niet alle feiten strafrechtelijke feiten (zoals burenruzies). Bij deze wordt geen PV 

opgemaakt, maar alleen een melding. 
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We beperken ons tot een opsomming van de belangrijkste geregistreerde feiten van 

maatschappelijke overlast in ISLP voor 2012: 

 18 PV’s nachtlawaai (0,6% van alle geregistreerde PV’s); 

 26 PV’s burgerlijke zaak (0,9%); 

 55 PV’s van inlichtingen (2%). 

 

In 2010: 38 GAS PV’s waarvan o.a.: 

 22 inzake loslopende dieren; 

 4 inzake algemene geluidshinder; 

 7 inzake nachtlawaai. 

 

In 2011: 148 PV’s (stijging met 289% t.o.v. 2010) waarvan o.a.: 

 85 inzake loslopende dieren; 

 15 inzake wildplassen; 

 5 inzake geluidshinder; 

 35 inzake nachtlawaai. 

 

In 2012: 87 PV’s of 3,2% GAS-PV’s van het totaal aantal geregistreerde feiten (daling van 

41,2 % t.o.v. 2011) waarvan o.a.: 

 38 inzake loslopende dieren; 

 15 inzake wildplassen; 

 16 inzake nachtlawaai. 

(bron: analyse GAS – bijlage 6) 

 

Onze zone kent dus niet meteen een groot probleem van overlast. Nachtlawaai beperkt zich tot 

een aantal geïsoleerde gevallen bij enkele cafés en bij een handvol terugkerende jaarlijkse 

fuiven (waar meestal door de gemeente een afwijking op de geluidsnorm wordt toegestaan). 

Ook recreatieoverlast op plaatsen waar veel jongeren vertoeven blijft minimaal. 

 

Het druggebruik is eerder een individueel probleem bij die personen die door onze diensten 

gekend zijn, maar geeft niet meteen aanleiding tot maatschappelijke overlast. Het probleem 

lijkt beheersbaar. Voor 2012 werden 57 PV’s verdovende middelen opgesteld of 2,1% van het 

totaal aantal feiten, weliswaar een stijging met 54% t.o.v. 2011 (maar slechts 3% meer dan in 

2010). 

 

Daarentegen staat dat het aandeel van milieudelicten 3,7% uitmaakt van de als misdrijf 

omschreven feiten. Het aantal blijft status quo over de laatste 3 jaren. 

De inbreuken zijn divers, o.a.: sluikstorten, bodemverontreiniging, overtreding op 

afvaltransporten, het ontbreken van milieuvergunning bij uitbating van een bedrijf. 

Tot slot noteren we in 2012, 17 PV’s stedenbouw (een daling met 62% t.o.v. 2011). 

 

2.3.2. Subjectieve gegevens 

De gegevens omtrent de subjectieve onveiligheid zijn gebaseerd op de bevraging van de 

bevolking via de sectorscans (2009, 2010 en 2011). (zie bijlage 7) 
 

Een gelijkaardige bevraging werd in 2013 uitgevoerd bij diverse doelgroepen (bijlage 8): 

 de leden van de bestaande BIN’s (Aalter); 

 de politieraadsleden; 

 de adviesraden van de gemeenten Aalter (Raad lokale economie – seniorenadviesraad – 

Sociale raad – sportraad) en Knesselare (Jeugdraad – lokaal overleg kinderopvang – 

sportraad); 

 de medewerkers van onze politiezone. 
 

Een bevolkingsbevraging in beide gemeenten werd uitgevoerd door CGOP/B. (bijlage 9) 
 

Een ‘foto van de wijk’, er werd een beschrijving opgemaakt van de toestand in 2012 van elke 

wijk door de respectievelijke wijkinspecteur. (bijlage 10) 
 

Een MTO werd uitgevoerd binnen de zone in 2013, verwerking ondersteund door CSD Gent. 

(bijlage 11)  
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1. DE SECTORSCAN 

Voor de beeldvorming van de subjectieve onveiligheid baseren we ons eerst op de sectorscans, 

namelijk een jaarlijkse detectie en inventarisatie door de wijkinspecteur in zijn/haar wijk. Elke 

wijkinspecteur beschikt over een netwerk van sleutelfiguren dat representatief is voor de 

inwoners van de betreffende wijk. De enquête is een onderzoek naar de lokale problemen die 

zich situeren op vlak van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit in de samenleving en is een 

peiling naar het subjectief onveiligheidsgevoel. 

In 2012 werden – omwille van een personeelsdeficit in de wijk – geen sectorscans uitgevoerd. 

We gebruiken de cijfers van 2009-2010-2011. We stellen vast dat er nauwelijks (of geen) 

significante verschillen zijn met betrekking tot de subjectieve onveiligheid. Het hot item is en 

blijft verkeersveiligheid. Een bevraging in 2012 had daaraan dus niets veranderd. 

 

Bij de bevraging van de sleutelfiguren komen zowel persoonlijke standpunten voor (zie 

commentaren bij subjectieve onveiligheid – bijlage 7), maar werd er ook geantwoord vanuit 

een maatschappelijke visie. 

Bijna 150 personen werden bevraagd, zo evenwichtig mogelijk gespreid over geslacht, beroep, 

leeftijd, … (alhoewel de leeftijdsgroep <25 jarigen hierin het minst vertegenwoordigd was). 

 

 
 

Het grootste onveiligheidsgevoel situeert zich in het domein ‘veiligheid’, op de tweede plaats in 

het domein ‘leefbaarheid’, en op de derde plaats in het domein ‘criminaliteit’. 

Er is trouwens geen verschil bij een vergelijking met de voorgaande jaren. Bij de peiling naar 

de tendens (toename of afname van het onveiligheidsgevoel) blijkt dat de onveiligheid bij de 

fenomenen die het hoogst scoren, zelfs toeneemt. De onveiligheid bij de fenomenen met de 

laagste score, neemt af. 

 

In het domein ‘veiligheid’ zorgt verkeersonveiligheid voor de hoogste score. Onaangepaste 

snelheid is op zowat elke locatie een doorn in het oog, gevolgd door verkeersonveilige 

situaties. Dit blijkt ook uit de commentaren: onaangepaste snelheid, onveilige situaties 

(vooral infrastructureel, fietspaden en trottoirs in slechte staat, voor- en tegenstanders van 

verkeersdrempels, …), verkeersdrukte en parkeeroverlast in de centra en de doortocht van 

zwaar vervoer in het centrum van de gemeente Knesselare. 

 

Bij ‘leefbaarheid’ staat zwerfvuil bovenaan, naast hondenpoep die op vele plaatsen voor de 

nodige overlast zorgt. Daarenboven is er een toename van de algemene maatschappelijke 

overlast (lawaai en rumoer door tal van bedrijvigheden, geluidsoverlast rond evenementen en 

horecazaken). 

 

Woninginbraken zijn dan weer verantwoordelijk voor de subjectieve onveiligheid in het 

domein ‘criminaliteit’, maar is vooral plaats- en tijdsgebonden. Niet onbelangrijk zijn ook de 

fietsdiefstallen. 

  

1,75 

1,57 

1,47 

1,28 

1,28 

1,10 

-1 1 3 5

verkeer

Openbare overlast

Diefstal en afpersing

Milieu

Misdrijven tegen
eigendommen

Misdrijven tegen
lichamelijke integriteit

SUBJECTIEVE ONVEILIGHEID - 2011 
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2. BEVRAGING VAN DE DOELGROEPEN (lokale adviesraden, BIN’s, politieraad en 

politiepersoneel) 

De enquête bij de doelgroepen is een vergelijkbaar onderzoek als bij de sectorscan. Ook hier 

wordt gepeild naar de subjectieve onveiligheid en is er ruimte voor vrije commentaar. We 

stellen echter een bijkomende vraag namelijk: ‘welke prioriteiten (maximum 3) moeten 

volgens u opgenomen worden in het volgend zonaal veiligheidsplan?’ 

 

Afhankelijk van de doelgroep wordt er een ander accent gelegd. Zo ligt het onveiligheidsgevoel 

bij de Raad lokale economie en bij de BIN’s eerder bij woninginbraken en ligt het 

onveiligheidsgevoel bij de Seniorenadviesraad en bij het lokaal overleg kinderopvang eerder bij 

verkeersonveiligheid. 

Toch is het onveiligheidsgevoel bij de globale bevolking het grootst rond verkeersonveiligheid 

(overdreven snelheid en verkeersonveilige situaties), maar wat de BIN’s betreft stellen we vast 

dat de woninginbraken hieraan nipt vooraf gaan. 

 

De commentaren liegen er niet om: 

Overdreven snelheid ligt aan de basis van de verkeersonveiligheid, net zoals het niet naleven 

van gebods- en verbodsregels. Er worden ook veel voorstellen geformuleerd die de 

verkeersveiligheid moeten ten goede komen, zoals meer controles door politie en ook 

infrastructurele aanpassingen. 

In het domein ‘leefbaarheid’ is er een toenemende ergernis omtrent overlast in de 

uitgangsbuurt en overlast bij evenementen. Op vlak van milieu is zwerfvuil het grootste 

probleem. 

Voor de aanpak van de inbraken verwacht men vooral meer acties van de politie. 

 

Bij het bepalen van de prioritair aan te pakken fenomenen zijn alle doelgroepen – met 

uitzondering van het politiepersoneel – het erover eens dat verkeersveiligheid een absolute 

prioriteit is. Naargelang de doelgroep schommelen woninginbraken en milieu op de 2de en 

de 3de plaats. 

Het politiepersoneel zet woninginbraken op de 1ste plaats, verkeersveiligheid op de 2de plaats, 

en de drugsproblematiek op de 3de plaats! 

 

DOELGROEP / DOMEIN 

(de cijfers duiden de 

prioriteit aan) 

d
ie

fs
ta

l/
a
fp

e
r
s
in

g
 

fi
e
ts

d
ie

fs
ta

ll
e
n

 

d
r
u

g
s
 

li
c
h

a
m

e
li
jk

e
 

in
te

g
r
it

e
it

 

v
e
r
k
e
e
r
 

v
a
n

d
a
li

s
m

e
 

m
il

ie
u

 

o
v
e
r
la

s
t 

e
v
e
n

e
m

e
n

te
n

 

r
e
c
r
e
a
ti

e
/

h
a
n

g
jo

n
g

e

r
e
n

 

A
n

d
e
r
e
 

Adviesraden Aalter 2 7 6 9 1 5 3 10 4 8 

Adviesraden Knesselare 7   3 5 1 4 2   5   

Adviesraden beide 

gemeenten samen 

2 10 5 6 1 4 3 9 6 6 

Buurtinformatienetwerken 2 5 6 9 1 4 3 10 7 8 

Politiepersoneel 1 6 3 5 2 8 4 6 9   

Politieraad 3   6 6 1 4 2 8   4 

Totaal 2 9 4 7 1 5 3 10 6 7 

verkeer: verkeersonveilige situaties - infrastructureel - snelheid en alcohol - ongevallen - verkeerscontroles - 
parkeeroverlast 

lichamelijke integriteit: algemene onveiligheid - slagen - vechtpartijen - burenruzies 

diefstallen: diefstal en afpersing - inbraken in woningen -  controles verdachten - (autodiefstal) - meer 
patrouilles organiseren 

milieu: zwerfvuil - afvalverbranding - hondenpoep - geluidsoverlast - gerucht rumoer 

andere: aanspreekbaarheid van de wijkinspecteur - begrip voor anderen - … 
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3. DE BEVOLKINGSBEVRAGING 

Bij de bevolkingsbevraging werd gepeild naar de buurtproblemen. Ook hier is er een correlatie 

met de sectorscans. De top 5 van de buurtproblemen en het percentage van de respondenten 

die het als probleem aanduiden: 

1. Onaangepaste snelheid in het verkeer (62%) 

2. Woninginbraken (42%) 

3. Sluikstorten en zwerfvuil (36%) 

4. Agressief verkeersgedrag (27%) 

5. Fietsdiefstal (26%) 

Deze fenomenen moeten volgens hen ook prioritair worden aangepakt door de politie. 

82% van de respondenten vindt dat de politie goed tot heel goed werk levert. Daarentegen 

kent 46% van de respondenten zijn wijkinspecteur niet; voornamelijk te situeren in de 

leeftijdscategorie <25 jaar en de categorie >65 jaar. 

De helft van de bevraagden vindt dat we moeten werken aan: ‘het goede voorbeeld geven’, 

‘aanwezigheid in het straatbeeld’ en ‘geven van informatie over de activiteiten van de politie’. 

 

4. FOTO VAN DE WIJKEN 

Een ‘foto van de wijk’ werd door de wijkinspecteur opgemaakt, elk voor zijn respectievelijke 

wijk. De objectieve en subjectieve gegevens werden hiervoor reeds uitvoerig weergegeven. 

Echter voor enkele wijken zijn er een aantal aandachtspunten. 

 

Wijk Aalter-Brug: Parkeerproblemen: parkeeroverlast ten gevolge van onvoldoende 

parkeermogelijkheden aan het station van Aalter, in de Brugstraat, Houtem en 

Oostmolenstraat. 

 

Wijk Aalter-centrum: met als aandachtspunt het rust- en verzorgingstehuis ‘Veilige Have’ met 

momenteel 260 bewoners en serviceflats voor 90 bewoners. 

Algemene overlast rond het jeugdhuis ‘Kadans’ in het centrum van Aalter. 

 

Wijk Knesselare-Zuid: Doortocht van zwaar vervoer door het centrum van Knesselare zorgt 

voor heel wat problemen. Zeer weinig parkeermogelijkheden in het centrum. 

 

Wijk Poeke-Lotenhulle: De Steenweg op Deinze die het centrum van Lotenhulle doorkruist, 

verdient de nodige aandacht op vlak van de verkeersveiligheid  
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2.4. Verwachtingen en doelstellingen van de overheden en de andere belanghebbenden 
 

Belanghebbenden Verwachtingen Doelstellingen 

Bestuur en financiers 

Gerechtelijke overheid – Parket van de 

procureur des Konings te Gent (bijlage 12) 

Binnen een integrale en geïntegreerde aanpak 

tegemoetkomen aan de termen van het NVP 

enerzijds en de criminogene realiteit op het 

terrein en binnen ons arrondissement 

anderzijds 

Prioriteiten van eerste orde: 

 inbraken in woningen of gebouwen; 

 verkoop van drugs (dealen); 

 intrafamiliaal geweld; 

 verkeer(sveiligheid). 

Prioriteiten van tweede orde: 

 seksuele en economische uitbuiting en 

delinquentie; 

 voertuigencriminaliteit (diefstallen van, 

aan of uit voertuigen); 

 diefstallen met geweld; 

 winkeldiefstallen; 

 gauwdiefstallen; 

 fiets- en bromfietsdiestallen; 

 milieu. 

Bestuurlijke overheid - gemeente Aalter en 

Knesselare 

Een belangrijke bijdrage leveren tot een 

veilige en leefbare gemeenschap 

 

 eigendomsdelicten (inbraken in woningen 

en fietsdiefstallen); 

 maatschappelijke overlast; 

 verkeersveiligheid (snelheid, alcohol; 

verkeersongevallen, verkeersonveilige 

situaties); 

 vandalisme; 

 drugbezit en druggebruik. 

  



 

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 SAMEN STERK 23 

Klanten en dienstenafnemers 

Lokale bevolkingsbevraging Een veilige en leefbare buurt  onaangepaste snelheid in het verkeer; 

 woninginbraken; 

 sluikstorten en zwerfvuil; 

 agressief verkeersgedrag; 

 fietsdiefstal. 

Sleutelfiguren per wijk  

(bevraging via sectorscan) 

Een veilige en leefbare omgeving  verkeersveiligheid (snel rijden en 

parkeeroverlast); 

 verkeersonveilige situaties (vooral ten 

aanzien van de zwakke weggebruiker); 

 inbraken in woningen; 

 afval op straat en zwerfvuil (en 

hondenpoep); 

 woninginbraak; 

 onaangepaste snelheid in het verkeer; 

 sluikstorten en zwerfvuil; 

 agressief verkeersgedrag; 

 fietsdiefstal. 

Adviesraden Aalter Veiligheid en leefbaarheid verbeteren  verkeersveiligheid (te snel rijden, onveilige 

situaties, parkeeroverlast); 

 diefstallen; 

 milieu (zwerfvuil); 

 vandalisme en vernieling van openbaar 

domein. 

Adviesraden Knesselare Veiligheid en leefbaarheid verbeteren  verkeersveiligheid (snel rijden, 

verkeersonveilige situaties in de centra); 

 milieu (zwerfvuil); 

 drugsoverlast op bepaalde speelpleinen; 

 vandalisme; 

 inbraken in woningen (in bijzonder in 

jeugdlokalen en jeugdhuis). 

BIN Veiligheid en leefbaarheid verbeteren  verkeersveiligheid (snel rijden, aandacht 

voor de zwakke weggebruiker); 

 eigendomsdelicten (inbraken in woningen); 

 milieu (zwerfvuil); 

 vandalisme; 

 fietsdiefstallen. 

BINZ Een veilige en leefbare buurt  winkeldiefstallen en eigendomsdelicten 

(inbraken in woningen). 
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Partners en leveranciers 

Nationaal veiligheidsplan (NVP) 

Geïntegreerde politie (bijlage 13) 

Samen zorgen voor een veilige en leefbare 

samenleving 

 het beheer van de publieke ruimte; 

 de bijdrage aan de verkeersveiligheid; 

 de aanpak van de criminaliteit; 

 de internationale politie samenwerking; 

 focus op het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen; 

 verbeterinitiatieven in de beleidscyclus. 

Nationaal veiligheidsplan (NVP) 

Federale politie (bijlage 13) 

In het bijzonder aandacht besteden  aan 

vormen van (gewelddadige) criminaliteit die de 

fysieke integriteit van mensen aantasten 

 diefstallen gewapenderhand; 

 geweld in publieke ruimte, in bijzonder op 

het openbaar vervoer en door 

stadsbendes; 

 drugs, in het bijzonder de import en de 

export van cocaïne, de productie en de 

smokkel van synthetische drugs en 

cannabis en de verkoop van drugs 

(dealen); 

 illegale vuurwapenzwendel; 

 terrorisme; 

 intrafamiliaal geweld en geweld tegen 

vrouwen; 

 mensenhandel en de mensensmokkel 

 informaticacriminaliteit; 

 de fraude, in het bijzonder de sociale en de 

fiscale fraude evenals de fraude op het 

gebied van afvalbeheer; 

 inbraken in woningen en andere 

gebouwen. 
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DIRCO/DIRJUD De zone zal waar nuttig en mogelijk de 

medewerking aan de programmawerking 

verlenen 

Programmawerking in het kader van de 

prioriteiten NVP: 

 rondtrekkende dadergroepen; 

 afvalbeheer; 

 mensensmokkel; 

 polycriminele dadergroepen; 

 seksuele uitbuiting; 

 sociale fraude; 

 synthetische drugs; 

 terrorisme; 

 diefstal gewapenderhand; 

 productie en smokkel cannabis. 

Medewerkers 

Eigen medewerkers zie hoofdstuk 2.3.2  
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2.5. Inrichting van het korps 
 

2.5.1. Personeelscapaciteit 

 

1. OPERATIONEEL KADER 

 

Minimaal 

effectief 

Organiek kader Reëel effectief 

KB 

05/09/01 

Aantal Datum van 

aanpassing 

Aantal 

ingeschreven 

(per kader) 

Beschikbaar 

aantal (*) 

Datum van 

registratie 

41 OK/MK/BK/AK 

 
3/9/37/0 

49 

BOC  
15/01/13 

Politieraad 

13/02/13 

OK/MK/BK/AK 

 
4/7/31/0 

42 

OK/MK/BK/AK 

 
3/7/30/0 

40 

01/06/2013 

* waarvan 1 CP afgedeeld naar federale politie DSR 
* waarvan 1 INP afgedeeld naar AIK 
* waarvan 1 INP deeltijds (loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in het raam van de 

onderbreking met 1/5
de)

 
 

2. ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER 

 

Minimaal 

effectief 

Organiek kader Reëel effectief 

KB 

05/09/01 

Aantal Datum van 

aanpassing 

Aantal 

ingeschreven 

(per kader) 

Beschikbaar 

aantal (*) 

Datum van 

registratie 

3 

(CP2 : 

16%: 8) 

Niv. A/B/C/D 

 
     1/3/8/2 

14 

BOC  

5/01/13 

Politieraad 

13/02/13 

Niv. A/B/C/D 

 
      1/3/7/2 

13 

Niv. A/B/C/D 

 
       0/3/7/2 

12 

01/06/2013 

* waarvan 1 calog niv. A afgedeeld naar parket Gent 
* waarvan 1 calog niv. D deeltijds (30 uren per week)
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2.5.2. Organogram 
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2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking 
 

2.6.1. Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking 

MINIMALE WERKINGSNORMEN 

1. WIJKWERKING 

 

Datum van 

registratie 

Aantal 

inwoners 

Aantal 

wijkinspecteurs 

volgens de 

norm 

Reëel aantal 

wijkinspecteurs 

 

Aantal 

politieposten 

Capaciteit op 

jaarbasis 

01.04.2013 28.279 7 9 1 
10.081 

mensuren 

NORM: 1 wijkinspecteur op 4.000 inwoners 

VOLDAAN AAN DE NORM. 

 

Er wordt in een performante wijkwerking voorzien in alle gemeenten van de zone. De klemtoon 

ligt in de lokale verankering. Vanuit de filosofie dat de wijkwerking de hoeksteen is van de 

gemeenschapsgerichte politiezorg, wordt het belang van de functie binnen onze zone 

beklemtoond. De wijkinspecteur is de antenne voor het ganse politiekorps met betrekking tot 

wat zich in de wijk en bij haar bewoners afspeelt, bemiddelaar bij conflicten en onderhandelaar 

voor het oplossen ervan en informatiebron voor de opheldering van misdrijven. Cruciaal hierbij 

is de interactie van de wijkwerking met de andere functionaliteiten. Kennis en ervaring moet 

worden gedeeld en uitgewisseld. De wijkinspecteur heeft een zeer centrale rol binnen onze 

organisatie, hij/zij vormt de spil van de politiewerking binnen onze zone. We stellen echter 

vast dat er meer informatiegestuurd moet gewerkt worden. De kennis van de wijkinspecteurs 

moet beter benut worden. Onmiskenbaar zal dit een taakstelling zijn voor het lokaal 

informatiekruispunt. 

 

2. ONTHAAL 

 

Datum van 

registratie 

Aantal 

gemeenten 

in de zone 

Aantal 

politieposten 

Aantal uren daadwerkelijk 

fysiek onthaal in het centraal 

onthaalpunt 

Capaciteit op 

jaarbasis 

 weekdagen weekend/ 

feestdagen 

 

01.04.2013 2 2 

elke werkdag 

van 

08.00-18.00 

zaterdag van 

09.00 - 13.00 

5.628 

mensuren 

NORM: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. 

technische infrastructurele maatregelen 

NIET VOLDAAN AAN DE NORM 

 

Niettegenstaande het centraal onthaalpunt geen 12 uur per dag geopend is, voldoen we 

volgens onze mening aan de norm. In die zin dat de burger onmiddellijk respons krijgt als hij 

een beroep doet op de lokale politie. Op de momenten dat het zonaal onthaal gesloten is, 

worden de oproepen doorgeschakeld naar de telefooncentrale van het CICOV door middel van 

een doorschakelsysteem dat geïnstalleerd werd ter hoogte van de toegang tot het zonaal 

onthaal. De operator in het CICOV beoordeelt de oproepen en stuurt desgevallend een 

permanentieploeg ter plaatse die de oproep verder afhandelt. Niet dringende oproepen worden 

doorverwezen naar de lokale post tijdens de openingsuren. De efficiëntie van deze maatregel 

is een optimalisatie van de wijkwerking. 
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3. INTERVENTIE EN ALGEMEEN TOEZICHT 

 

Datum van 

registratie 

Aantal interventieploegen 

 

Aantal piekploegen Capaciteit op 

jaarbasis 

 Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken  

01.04.2013 1 

alfa= 06.00/14.00 

bravo= 14.00/22.00 

charlie= 22.00/06.00 

2 

14.00/22.00 

(LIMA) 
 

22.00/06.00 

(TANGO) 

25.084 

mensuren 

NORM: 1 ploeg 24/24 uur + 1 bijkomende piekploeg 84 uur/week. 

VOLDAAN AAN DE NORM 

 

Door de bovenzonale samenwerking met PZ Lowazone kan de bijkomende piekploeg van 

84 uur/week gegarandeerd worden. Het betreft een piekploeg van maandag tot vrijdag, tussen 

14 en 22 uur. De roepnaam is ‘LIMA’. De ploeg wordt afwisselend geleverd door de PZ Aalter-

Knesselare en door de PZ Lowazone, en komt tussen op het grondgebied van beide 

politiezones. 

Daarnaast voorziet elke zone afwisselend een nachtploeg ‘TANGO’ op vrijdag en zaterdag 

tussen 22 en 06 uur. 

Deze samenwerking werd vastgelegd in een convenant. 

 

De interventiefunctie wordt op een performante wijze georganiseerd, teneinde 24 uur op 

24 uur op een kwaliteitsvolle en snelle wijze te reageren op de dringende en niet- dringende 

oproepen. In de periode van 1 april 2012 t.e.m. 30 maart 2013 is de gemiddelde aanrijtijd 13 

minuten en 7 seconden. 

 

Op werkdagen streeft de dagcoördinator tussen 07.30 uur - 12.30 uur en 13.00 uur - 

16.30 uur naar een efficiënte uitvoering van de dagelijkse dienstopdrachten door het houden 

van toezicht, controle en opvolging van het aanwezig personeel en door het geven van sturing, 

coaching en operationele steun aan de ploegen op de baan. 

 

Een officier van gerechtelijke politie en een officier van bestuurlijke politie is volgens een 

beurtrol permanent bereikbaar en terugroepbaar buiten de bovengenoemde uren, om binnen 

de kortst mogelijke tijd zijn/haar functie op te nemen. De terugroepbare officier van 

gerechtelijke politie en bestuurlijke politie kan zowel van de PZ Aalter-Knesselare of van de 

PZ Lowazone zijn. De regeling hieromtrent staat beschreven in een bovenzonaal convenant. 

 

De eigenlijke interventiedienst bestaat uit 21 inspecteurs van politie, zijnde 42 % van het 

basiskader. Eén inspecteur van politie van de dienst interventie is afgedeeld naar het A.I.K. 

Gent. Twee hoofdinspecteurs van politie staan in voor de dagelijkse leiding en zijn 

verantwoordelijk voor de informatiedoorstroming, zowel intern binnen de interventiedienst als 

tussen de onderscheiden diensten. Deze 2 hoofdinspecteurs van politie nemen voor 60% de 

taak van dagcoördinator op zich. 

 

De interventieploegen bestaan hoofdzakelijk uit 2 inspecteurs van politie en in geval van 

personeelstekort kan ook een hoofdinspecteur van politie deel uitmaken van de 

interventieploeg. De interventieploegen staan in voor het behandelen van de dringende 

interventies, algemeen toezicht en het uitvoeren van de opdrachten die vermeld staan op het 

dienstbulletin. 

Wanneer er geen tussenkomsten zijn en alle schrijfwerk is uitgevoerd, gaat de ploeg over op 

toezicht en controle. De opdrachten die vermeld staan op het dienstbulletin bestaan uit 

aandachtsvestigingen, verkeersgerelateerde feiten, algemeen toezicht in de BIN’s, uitvoering 

van de actieplannen en opvolgen van de onveiligheidsfiches waarin de woning van de Vice-

Eerste Minister, Minister van landsverdediging steeds is opgenomen. 
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De opdrachten op de dienstbulletins worden dagelijks bekeken, opgevolgd en worden 

besproken in het dagelijks operationeel overleg tussen de diensthoofden van de operationele 

diensten. De aansturing evenals de opvolging van de gerichte toezichten en controles gebeurt 

door de dagcoördinator. 

 

Tijdens de kantooruren zijn er steeds een aantal dagdiensten ter beschikking, de 

personeelsleden met dagdienst worden in de mogelijkheid gesteld om hun schrijfwerk en 

onderzoeken af te werken. Indien nodig worden zij ingezet voor verkeersacties en gerichte 

toezichten. Wanneer de interventieploeg bezet is of er is bijstand nodig kan een extra ploeg 

worden samengesteld voor het behartigen van een nieuwe interventie of het verlenen van 

bijstand. 

 

Op jaarbasis worden door het CSD van het Arrondissement Gent een 5-tal Goliath acties 

georganiseerd waaraan 4 leden van de dienst interventie van de PZ Aalter- Knesselare 

deelnemen. 

Wanneer de zone geplaagd wordt door een inbrakengolf, worden afhankelijk van het 

beschikbare personeel, extra ploegen ingezet die zich hoofdzakelijk oriënteren naar de 

inbraakgevoelige wijken en naar het op- en afrittencomplex van de E 40. 

 

Gezien de PZ Aalter-Knesselare een kleine zone betreft kunnen de leden van de dienst 

interventie indien nodig ingezet worden voor: 

 bijstand aan de dienst recherche tijdens de dagelijkse werking en actie; 

 bijstand aan de dienst wijk en onthaal voor het verzekeren van het onthaal; 

 bijstand aan de dienst verkeer tijdens de alcoholacties. 

Zowel de personeelsleden van het  basis- als middenkader van de dienst interventie 

participeren aan de opdrachten inzake openbare orde. 

 

4. POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING 

 

Datum van 

registratie 

Gespecialiseerd 

medewerker 

beschikbaar 

(ja/neen) 

Wijze waarop de permanente 

beschikbaarheid geregeld is 

Capaciteit op 

jaarbasis 

  Intern de zone 

geregeld 

Samenwerkingsverband 

met andere PZ / Fedpol 

 

01-04-2013 Neen 

1 HINP en 3 INP 

opgeleid en 

inzetbaar 

De zorgregio 

Meetjesland-Evergem 

bestaande uit de 5 

politiezones van het 

Meetjesland 

1.758 

mensuren 

NORM: 1 gespecialiseerd medewerker bereikbaar en terugroepbaar (eventueel via 

samenwerkingsakkoord) 

 

De 24/24 uur permanentie wordt gegarandeerd door het convenant van de zorgregio 

Meetjesland-Evergem. 

 

Het team slachtofferbejegening bestaat uit 4 vaste leden en staat onder leiding van de 

korpschef van de PZ Aalter-Knesselare. 

Alle leden van het team hebben de opleiding ‘slachtofferbejegenaar’ aan OPAC gevolgd en zijn 

vrijwillig tot het team toegetreden. 

Alle slachtofferbejegenaars nemen deel aan de beurtrol voor de zorgregio ‘Meetjesland-

Evergem’. 

 

Een bereik- en terugroepbaar lid kan tijdens die periode geen deel uitmaken van een dienst die 

niet ogenblikkelijk onderbroken kan worden (bv: interventie). 

 

De zorgregio “Meetjesland- Evergem” bestaat uit 5 politiezones, meer bepaald de lokale politie 

Aalter-Knesselare, Assenede-Evergem, Lowazone, Maldegem en Meetjesland Centrum. 

Een convenant werd opgemaakt dat in werking trad op maandag 1 januari 2006. 
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De verdeling voor de functie ‘bereik- en terugroepbaar’ in het kader van de eerstelijnsfunctie 

voor slachtofferbejegening werd bepaald volgens de beschikbare capaciteit per politiezone. 

 

De PZ Aalter-Knesselare is op jaarbasis 8 weken van wacht. 

 

De verdeling per slachtofferbejegenaar in een bereik- en terugroepbaarheidsweek wordt per 

politiezone bepaald binnen de eigen dienst. 

 

De bereik- en terugroepbaarheid geldt van maandag 08.00 uur tot maandag 08.00 uur en 

behelst aldus een volledige aaneengesloten week (24 uur/24 uur). 

 

Deze bereikbaar- en terugroepbaarheid is enkel van toepassing voor eerstelijnstaken 

(slechtnieuwsmeldingen en ernstige crisismomenten). 

 

Het is de officier van bestuurlijke politie die de slachtofferbejegenaar met dienst kan 

terugroepen. 

 

De slachtofferbejegenaar met dienst en de officier van bestuurlijke politie staan in voor de 

onderlinge communicatie van uit te voeren, uitgevoerde en nog uit te voeren taken. 
 

De slachtofferbejegenaar met dienst komt enkel tussen voor een kwalitatieve 

eerstelijnsbehandeling in de politiezone waar de feiten zich voordeden en staat 

verder in voor opvolging in een tweedelijnsfunctie. 

 

Om te zorgen voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de taak en rekening houdende met de af 

te leggen afstanden zal de tijdspanne tussen de verwittiging van de slachtofferbejegenaar met 

dienst en het ter plaatse komen maximaal twee uren bedragen. 

 

De slachtofferbejegenaar wordt opgeroepen voor alle feiten waar, gezien de psychologische 

toestand van het slachtoffer of door de materiële nood, een tussenkomst van de 

slachtofferbejegenaar vereist is en alwaar een dringende begeleiding noodzakelijk is. 

 

Dit kan o.a. mogelijk zijn bij volgende feiten (niet – limitatieve lijst): 

 dodelijk ‘verkeers’ ongeval – ‘verkeersongeval’ met levensgevaar 

 overlijden, zowel natuurlijk als verdacht; 

 ernstige zedenfeiten; 

 onrustwekkende verdwijning; 

 hold-up; 

 diefstal met geweld - diefstal waarbij er rechtstreeks contact was met de dader; 

 brand; 

 ontploffing; 

 rampenplan, in samenwerking met het Rode Kruis; 

 …. 

 

Deze lijst mag niet limitatief zijn, het is echter zo dat niet in elk van deze gevallen de 

aanwezigheid van een slachtofferbejegenaar nodig zal zijn. Het is aan coördinator 

slachtofferbejegening of de officier van bestuurlijke politie, die de slachtofferbejegenaar 

verwittigd, om in te schatten of het wel opportuun is. 
 

De dienst slachtofferbejegening is gehuisvest in de Stationsstraat 164 te 9880 Aalter.  

 

Een afzonderlijk lokaal voor slachtofferbejegening is beschikbaar zoals omschreven in de 

GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd 

op twee niveaus waarin gesteld wordt dat: 

Elk slachtoffer dient, in de mate van het mogelijke, ontvangen te worden in een apart lokaal, 

beschut tegen nieuwsgierige blikken, met voldoende intimiteit en discretie. Dit is in het 

bijzonder van toepassing voor de slachtoffers van fysiek of seksueel geweld. Het 

onthaalpersoneel besteedt hier bijzondere aandacht aan. 
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De politiezone Aalter-Knesselare overweegt om in 2014 een gespecialiseerd middenkader 

(politieassistent) aan te werven. De politieassistent zou zich kunnen ontfermen over de 

onderzoeken in het domein van jeugd en gezin (familiale- en gezinsmoeilijkheden, 

problematische opvoedingssituaties) en slachtofferhulp. 

 

5. LOKALE OPSPORING EN ONDERZOEK 

 

Datum van 

registratie 

Globaal 

effectief 

zone 

Effectief 

ope-

rationeel 

kader 

Lokale 

recherchedienst 

(met vaste 

medewerkers) 

Polyvalente of 

flexibele opsporing 

- en onderzoeks-

capaciteit 

Capaciteit 

op 

jaarbasis 

   Aantal FTE Aantal FTE of uren  

01-04-2013 63 40 5 Niet nader bepaald 
7.330 

mensuren 

NORM: 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief ≥ 230;  

7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de 

weekdagen, voor de andere PZ. (KB 17 september 2001) 

VOLDAAN AAN DE NORM 

 

Teneinde de functie ‘lokale opsporing en onderzoek’ uit te voeren , is de dienst lokale 

recherche samengesteld uit 1 hoofdinspecteur van politie en 4 inspecteurs van politie. Per 

1 juli 2013 werd de lokale recherche uitgebreid met 2 FTE dit ter voorbereiding op eventuele 

pensioneringen. 

 

De personeelsleden van de dienst recherche verrichten de gerechtelijke opsporingen en 

onderzoeken die een grondige kennis vereisen in bepaalde domeinen of die een inzet van een 

zekere duur vergen omwille van de omvang. De kantschriften in het domein van de 

zogenaamde niet-complexe financiële en economische misdrijven worden behandeld door de 

hoofdinspecteur van politie. Op de weekdagen zijn er telkens 2 personeelsleden werkzaam van 

08.00 – 17.00 uur. Buiten deze uren en tijdens de weekends is 1 FTE LRD van wacht en dus 

bereik- en terugroepbaar. 

 

Eén van de rechercheurs volgde recent de opleiding verhoorcoach. Het is de bedoeling dat hij 

de collega-verhoorders ondersteunt en begeleidt bij zowel de dagdagelijkse, als de meer 

complexere verhoren. De uiteindelijke doelstelling is de kwaliteit van de 

rechercheverhoorpraktijken te optimaliseren door het toepassen van correcte en empirisch 

onderbouwde verhoortechnieken.  

 

6. HANDHAVING OPENBARE ORDE 

 

Permanentie 

OBP en OGP 

OBP Aanwezig 
Bovenzonale 

samenwerking 
Ja 

OGP Aanwezig 
Bovenzonale 

samenwerking 
Ja 

Datum 

registratie 
01-04-2013    

NORM: 1 OBP is aanwezig op het commissariaat tijdens de kantooruren en daarbuiten 

permanent bereikbaar en terugroepbaar volgens een wekelijkse beurtrol en dit in 

samenspraak met de PZ Lowazone. 

VOLDAAN AAN DE NORM 
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Het principe van een permanent bereik- en terugroepbaar officier van bestuurlijke en 

gerechtelijke politie wordt bovenzonaal geregeld, met inachtneming van art. 7/1.1. van de 

WPA. In het convenant met de PZ Lowazone wordt deze permanentie geregeld met 

weekbeurten van maandag tot maandag, afwisselend ingevuld door OGP en OBP uit de 

politiezone Aalter-Knesselare of Lowazone. 

 

7. VERKEER 

 

Datum van 

registratie 

Effectief 

ope-

rationeel 

kader 

Effectief 

Calog 

kader 

Lokale 

verkeersdienst 

(met vaste 

medewerkers) 

Polyvalente of flexibele 

verkeershand-

havingsscapaciteit 

Capaciteit 

op 

jaarbasis 

   Aantal FTE Aantal FTE of uren  

01-04-2013 4 2 (1) (1) 
7.847 

mensuren 

NORM: 8% van de totale werkcapaciteit (zowel van het operationeel als het administratief 

kader) binnen de politiezones dient te worden besteed aan opdrachten in het kader van 

verkeersveiligheid (KB 16/10/2009). 

VOLDAAN AAN DE NORM 

 

De functie ‘verkeer’ bestaat voor de lokale politie uit het uitvoeren van de opdrachten bedoeld 

in artikel 16 van de WPA, op het grondgebied van de politiezone, met uitzondering van de 

autosnelwegen waarvan het toezicht aan de federale politie toekomt. Deze opdrachten worden 

geconcretiseerd door: 

 het voeren van preventieve en repressieve acties inzake de naleving van de verkeersregels; 

 de verkeersregeling in geval van ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit; 

 het vaststellen van verkeersongevallen; 

 het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en 

verkeersveiligheid. 

 

(1): De dienst ‘verkeer’ bestaat uit 4 INP, waarvan 3 INP motorrijders, 1 INP belast met 

snelheidscontroles en de verwerking ervan en 2 Calog-medewerkers. Deze dienst staat 

hoofdzakelijk in voor het organiseren van verkeerscontroles en –acties. Voor het vaststellen 

van verkeersongevallen, het uitvoeren van verkeersregelingen en het voeren van preventieve 

en repressieve acties wordt er tevens beroep gedaan op de interventiepolitie. Het verstrekken 

van mobiliteitsadvies, het afleveren van vergunningen, de politionele voorbereiding van de 

tijdelijke verkeersreglementen en organisatie van evenementen behoren tot het takenpakket 

van één van de Calog-leden. Het opmaken en het verwerken van de processen-verbaal verkeer 

evenals het verzenden van alle processen-verbaal inzake verkeer (naar overtreder en naar de 

bevoegde overheden) gebeurt door het andere Calog-lid. 
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ANDERE OPERATIONELE DIENSTEN 

Sociale cel 

 

Bij de dienst slachtofferbejegening werd reeds gemeld dat de zone 

deze dienst wenst uit te bouwen en dat een plaats van politieassistent 

vacant staat. Onder leiding van de politieassistent kan deze dienst 

uitgroeien naar een sociale cel, ondersteund door de 

slachtofferbejegenaars. 

Deze dienst kan zich ontfermen over dossiers met sociale inslag zoals 

intrafamiliaal geweld, jeugddelinquentie, dossiers voortvloeiend uit de 

samenwerking met de scholen (PLP 41), enz. 

Technopreventie De zone beschikt over vier opgeleide adviseurs D.P.A. 

(diefstalpreventieadviseur). Bij herbezoek naar aanleiding van een 

diefstal wordt door de wijkinspecteur steeds het diefstal preventie 

advies aangeboden. De zone beschikt ook over een volledig ingerichte 

stand voor preventief advies. Met deze stand begeven we ons naar 

beurzen, wijkkermissen, buurtgesprekken, … . 

Cel ruimtelijke 

ordening en 

leefmilieu 

Deze cel bestaat uit 1 INP. Hij staat, onder leiding van 1 HINP van de 

dienst interventie. De INP staat in voor het beheer en de opvolging van 

de dossiers ruimtelijke ordening en leefmilieu. De milieucel werkt nauw 

samen met de twee gemeentelijke diensten evenals met de provinciale 

gespecialiseerde inspectiediensten en stelt op hun verzoek de 

processen-verbaal op inzake inbreuken op de diverse bepalingen inzake 

stedenbouw en leefmilieu. 

GERBU De opdracht van dienst is: 

 de controle op de kwaliteit en de doorstromingstijd van de 

opgestelde PV’s; 

 de vatting van de PV’s in ANG, aanvullingen in ANG, seining en 

ontseining in ANG; 

 de opvolging van interne en externe APO-dossiers; 

 het opmaken van de schetsen via het ORBIT-systeem ten behoeve 

van de andere operationele diensten; 

 het registreren en verdelen van de kantschriften; 

 verzending van de uitgaande gerechtelijke processen-verbaal; 

Het diensthoofd is tevens de functioneel beheerder. 

Contactpunt 

scholen 

Conform de ministeriële omzendbrief PLP 41 van 2007 is er binnen de 

zone een contactpunt voor de scholen. Binnen onze politiezone is dit de 

coördinator van de dienst de wijk en onthaal. 

Cel 

fietsgravering 

Naar aanleiding van grote evenementen of gebeurtenissen of op 

afspraak worden er fietsen gegraveerd door een medewerker van de 

politiezone. 

 
 

OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD 

Dwingende richtlijn Rapportering 

MFO 1 

Richtlijn van de Minister van Justitie van 

13/12/2001 inzake het verzekeren van de 

openbare orde in hoven en rechtbanken, 

het overbrengen van gevangenen en het 

handhaven van orde en de veiligheid in 

gevangenissen in geval van oproep of 

onlusten 

 

Niet van toepassing in onze politiezone 
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MFO 2 – MFO 2 bis 

Ministeriële richtlijn van 3 april 2002 

betreffende het personeel 

capaciteitsbeheer en verlenen van 

versterking door de lokale politie bij 

opdrachten van bestuurlijke politie 

 

Wordt nageleefd ten gevolge convenant 

met de PZ Gent; CSD doet de 

rapportering van de gepresteerde uren 

voor de zones die zich hebben 

ingeschreven voor het convenant. 

MFO 3 

Gemeenschappelijk richtlijn van de 

Minister van Justitie en Binnenlandse 

Zaken van 14 juni 2002 betreffende 

het informatiebeheer inzake 

gerechtelijke en bestuurlijke politie 

De coördinator GERBU is de functioneel 

beheerder. Samen met de assistent 

functioneel beheerder staan zij in voor het 

informatiebeheer. De verantwoordelijke 

van APO/PV-administratie staat hen bij op 

het vlak van gerechtelijke politie. 

Teneinde de verplichtingen inzake het 

nemen van foto’s, vingerafdrukken en 

opstellen van individuele beschrijving te 

faciliteren evenals de exploitatie en 

doorstroming van deze informatie werd 

een LIVESCAN aangekocht. 

 

MFO 4 

Ministeriële richtlijn van 

4 november 2002 betreffende de 

federale opdrachten van beveiliging, 

toezicht en controle door de 

politiediensten in het kader van de 

regelgeving inzake de private 

veiligheid 

 

Het bestuurlijk informatierapport wordt in 

de voorziene gevallen opgesteld en 

overgemaakt. 

De interventieploegen worden 

georiënteerd naar de stopplaatsen van 

waardetransporten. 

MFO 5 

Ministeriële richtlijn van 

22 december 2002 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. 

 

Niet van toepassing in onze politiezone 

MFO 6 

Gemeenschappelijke en dwingende 

richtlijn van 9 januari 2003 van de 

Minister van Justitie en Binnenlandse 

Zaken betreffende werking en 

organisatie van de AIK. 

 

De concrete toepassingsmodaliteiten van 

deze richtlijn werd nader omschreven in 

een arrondissementeel protocolakkoord 

van 2 oktober 2003. 
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Richtlijn van de Minister Van Justitie 

van 20 februari 2002 met betrekking 

tot taakverdeling, de samenwerking, 

de coördinatie en de integratie tussen 

de lokale en de federale politie inzake 

opdrachten van gerechtelijke politie 

Eén personeelslid van de dienst 

recherche, nl het diensthoofd van de LRD 

voert de opdrachten uit inzake de 

zogenaamde niet-complexe economische 

en financiële onderzoeken. 

Inzake het videoverhoor van 

minderjarigen participeert de zone aan 

het arrondissementeel netwerk. Twee 

personeelsleden participeren in dit 

netwerk 

Eén inspecteur van politie van de 

PZ Aalter-Knesselare is gedetacheerd 

naar het AIK Gent 

 

BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN 

 

De prioriteiten uit het NVP 2012-2015 die werden weerhouden in ons ZVP 2014-2017, werden 

uitgevoerd zoals door het beleid werd vooropgesteld. De zone zal waar nuttig en mogelijk de 

medewerking verlenen aan de programmawerking in het kader van de prioriteiten NVP. 

Wij verwijzen onder andere naar de participatie FIPA-acties, infodoorstroming cfr. MFO 3, de 

verkeersveilige dag, eindejaars alcoholcontrole, actie GROS, bijzondere aandacht aan 

slachtofferbejegening. 
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2.6.2. De interne werking  

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

In juni 2013 werd, naar aanloop van het nieuw ZVP 2014-2017, een derde MTO gehouden 

binnen het korps. (bijlage 11) 

 

De resultaten zijn er al een heel stuk op vooruit gegaan in vergelijking met de vorige 

bevragingen. Heel wat problematische stellingen, die voorheen nog rood kleurden worden in de 

huidige bevraging niet meer als problematisch ervaren. 

 

Bekijken we de resultaten per rubriek, dan merken we duidelijk eenzelfde evolutie op. Waar in 

2004 nog 10 van de 16 rubrieken rood kleurden, verminderde dit in 2007 al tot 6 van de 16. 

Bij de huidige bevraging worden amper 2 van de 16 rubrieken als problematisch ervaren. 
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1 1. Contact met collega's 4,3 3,8 0,6  0,8  1,0 

2 2. Gedrag op het werk 4,4 3,7 0,7  1,3  1,2 

3 3. Contact met directe leidinggevenden 4,4 3,5 0,9  1,2  1,4 

4 4. Beleving van het werk 4,4 3,8 0,6  0,7  0,9 

5 5. Handelsvrijheid 4,1 3,7 0,4  0,6  0,5 

6 6. Taken 4,5 4,2 0,3  0,7  0,7 

7 7. Werkdruk 4,4 3,4 1,0  1,2  1,2 

8 8. Opleiding 4,1 3,5 0,6  0,7  1,0 

9 9. Loopbaan 3,6 3,1 0,5  0,9  1,1 

10 10. Beeld van het korps 4,3 3,5 0,8  1,7  1,6 

11 11. Trots, imago 4,3 3,8 0,6  0,8  1,1 

12 12. Besluitvorming 4,3 3,3 1,0  1,8  1,7 

13 13. Plannen 4 3,2 0,8  1,4  1,0 

14 14. Informatie-uitwisseling 4,2 3,8 0,4  0,9  0,8 

15 15. Voorzieningen 4,4 3,4 0,9  0,9  0,7 

16 16. Werken op straat 4,2 3,6 0,5  0,7  0,2 

 

Op het vlak van werkdruk en besluitvorming scoren we nog ondermaats. Hoewel de overige 

resultaten hoopgevend zijn, blijven dit absoluut werkpunten. De werkdruk is mogelijks te 

verklaren door het feit dat er momenteel binnen onze zone een chronisch gebrek is aan 

medewerkers. Door een vernieuwde campagne trachten we opnieuw jonge mensen te 

overtuigen om in onze zone te komen werken. Wat betreft de besluitvorming scoren we zeer 

goed op het feit dat de korpsleiding knopen doorhakt, doch stellen we vast dat de directe 

leidinggevende beslissingen durft uit te stellen. 

 

De resultaten zullen met al het personeel besproken worden op de personeelsvergadering. 

 

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de medewerkers , worden op lange termijn 

volgende initiatieven genomen:  
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Het nog beter uitbouwen van het personeelsbeleid met een bijzondere aandacht voor vorming, 

diversiteit, preventie op het werk, competentiemanagement, ondersteuning medewerkers en 

evaluatie van de medewerkers, is een blijvende zorg. 

 

Het ontwikkelen van een algemeen welzijnsbeleid. De volgende domeinen verdienen onze 

absolute aandacht: arbeidsveiligheid; bescherming van de gezondheid van de werknemer op 

het werk; psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; ergonomie; arbeidshygiëne, verfraaiing 

werkplaats, maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu (hebben betrekking op de 

6  vorige domeinen)(cfr. strategische doelstelling: maatschappelijk verantwoord ondernemen). 

 

Het opstellen van een opleidingsplan, met als eerste stap het in kaart brengen van de 

opleidingsbehoefte. Om deze behoeften te bepalen moeten er eerst opleidingsprofielen worden 

opgesteld. 

 

Medewerkers voortdurend verder bekwamen is essentieel voor de kwaliteit van het 

eindproduct. Zo volgde recent één van de rechercheurs de opleiding verhoorcoach. Het is de 

bedoeling dat hij de collega-verhoorders ondersteunt en begeleidt bij zowel de dagdagelijkse, 

als de meer complexere verhoren. De uiteindelijke doelstelling is de kwaliteit van het verhoor 

te optimaliseren. 

 

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de medewerkers, werden op korte termijn 

volgende initiatieven genomen: 

 

op vlak van communicatie: 

 wekelijkse één gestructureerde briefing met een opvolgingsbeleid van gemelde problemen 

tijdens interventies; 

 gedetailleerde weergave van deze briefings (alsook van de briefings OGP/OBP) 

consulteerbaar op het intranet; 

 onmiddellijk en rechtstreeks aanspreken van betrokkenen door de leidinggevende. 

 

op vlak van beleid: 

 Meer aandacht aan opleiding volgen, studiedagen, seminaries... ; 

 Meer aandacht van de korpsleiding voor het dagelijks werk van de basis; 

 De nodige waardering geven voor de uitvoering van dit werk; 

 Voor het midden- en officierenkader zal een dag opleiding «coaching» gegeven worden in 

samenwerking met de OPAC. 

 

onthaalbeleid: 

 een nieuwe onthaalbrochure werd ontwikkeld; 

 nieuwe medewerkers worden in bezit gesteld van een onthaalbrochure en worden een peter 

of meter toegewezen die hen begeleidt tijdens de eerste maanden in ons korps. 

 

MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

FINANCIEEL BELEID 

 

De opmaak van de begrotingen en het opmaken van de rekeningen is een complexe materie. 

De opmaak van de begrotingen en de rekeningen is het resultaat van een goede 

samenwerking tussen de bijzonder rekenplichtige, mevr. Vicky Bonte en de dienst personeel, 

financieel en logistiek beheer. 

Conform de wettelijke onderrichtingen, de omzendbrieven PLP 38 en PLP 38bis werden de 

rekeningen de afgelopen jaren opgemaakt. 

De begrotings- en jaarrekening 2011 werden ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad in 

zitting van 27 juni 2012 en werden door de toezichthoudende overheden al goedgekeurd. 
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Synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening 2011 

 

 

Gewone 

dienst 

Buitengewone 

dienst 

1. Vastgestelde rechten ten voordele van de politiezone 5.121.596,49 69.299,70 

Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen - 0.00 - 0.00 

Netto vastgestelde rechten 5.121.596,49 69.299,70 

Vastgelegde uitgaven - 4.690.540,78 - 48.192,49 

Algemeen begrotingsresultaat (POS) 431.055,71 21.107,21 

2. Netto vastgestelde rechten 5.121.596,49 69.299,70 

Aanrekeningen - 4.680.893,45 - 29.774,29 

Algemeen boekhoudkundig resultaat (POS) 440.703,04 39.525,41 

3. Vastgelegde uitgaven 4.690.540,78 48.192,49 

Aanrekeningen - 4.680.893,45 - 29.774,29 

Naar het volgende jaar over te dragen vastleggingen 9.647,33 18.418,20 

 

Door de jaren heen vormen de personeelsuitgaven het belangrijkste deel van de uitgaven in de 

gewone dienst. 

 

De opstelling van een meerjarenplanning werd al in verschillende PLP’s gesignaleerd maar nog 

niet opgelegd. Gezien de weerslag van de politiebegroting op het budget van de gemeente, 

werd door de politiezone steeds een meerjarenplanning opgemaakt. 

De investeringen in het voertuigenpark, de informaticastructuur, het exploitatiematerieel en 

uitrusting gebeuren steeds op basis van een meerjarenplanning. 

Gezien de financiële situatie gunstig was, zijn de investeringen van de afgelopen jaren, zoals 

het beleid opteert, met eigen middelen gefinancierd. 

Uit het individueel financieel profiel 2011, opgemaakt door de financiële instelling Belfius, blijkt 

dat de zone de financiële middelen als een ‘goede huisvader’ beheert. 

 

KENNIS EN TECHNOLOGIE 
 

Het gebruik van nieuwe technologische middelen zal gestimuleerd worden om de efficiëntie en 

de effectiviteit van de politiewerking te verhogen. Sinds april 2013 hebben we in het kader van 

de vernieuwing reeds een indrukwekkend proces van herbronning en kwaliteitsverbetering 

achter de rug, steeds met de finaliteit voor ogen om de politiezorg aan de burger te 

verbeteren. 

 

Een nieuw gebruiksvriendelijk programma ‘map info professional’ werd aangeschaft. Het 

stelt ons in staat om onze eigen data gemakkelijk te analyseren en weer te geven in een kaart. 

Elk verkeersongeval, elke misdaad wordt gedetailleerd opgenomen in onze databank, door 

slechts enkele muisklikken worden deze gegevens op kaart gebracht. De informatie verkregen 

uit geografische analyse optimaliseert de operationele processen. Het is een onmiskenbaar 

hulpmiddel voor een efficiënt beleid. 

 

Een nieuw systeem voor digitale ongevallenschetsen werd in de zone geïmplementeerd. De 

efficiëntie en de kwaliteit is hierdoor sterk op vooruit gegaan. Na de vaststellingen op het 

terrein door een inspecteur van politie op de plaats van het ongeval, worden de 

ongevallenschetsen achteraf in Orbit-schetsen ingevoerd. Het systeem maakt gebruik van 

verschillende digitale basis kaartlagen die naargelang de behoefte geactiveerd kunnen worden: 

stratenplannen, verkeersignalisaties, wegmarkeringen. De kwaliteit van de schetsen is 

optimaal. 

 

Dit jaar wordt een GPS-opmeettoestel aangekocht. Dit laat toe om met één druk op de knop 

-via touch screen- snel en eenvoudig meetpunten van een ongeval digitaal te registreren. De 

meetpunten worden bewaard op de SD-kaart of in het interne geheugen. Via de USB-poort en 

de ‘Active Sync’–technologie (uitwisselingstechniek conform de ICT– richtlijnen van de dienst 

DST van de federale politie) kunnen alle gegevens veilig uitgelezen worden naar een lokale 

ISLP-werkplek. Naast ongevallen kunnen we er ook andere zaken mee registreren, bv: de 

locatie en impact van vervuiling vaststellen, een spoor registreren, de vindplaats van een lijk. 
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Vanaf 2013 wordt ook geïnvesteerd in het ISIS- programma. Het mobiel kunnen werken 

wordt als een absolute topprioriteit binnen onze politiezone weerhouden. De nodige kredieten 

zullen worden voorzien om deze investeringen op termijn te kunnen doen. 

 

In 2014 zal onze politiezone instappen in een nieuwe werkwijze voor het beheer en de 

verwerking van onveiligheidsfiches, afwezigheidstoezichten en briefingfiches. Dit 

systeem kan eveneens via internet geconsulteerd worden door gebruik te maken van een 

tablet. Op die manier krijgt men tijdens een permanentieweek als OGP/OBP een kijk op de 

uitgevoerde opdrachten en toezichten. 

 

Alle OGP/OBP kunnen sinds april 2013 tijdens hun permanentieweek beschikken over een 

tablet. Het LIK houdt in het kader van het beheer van gebeurtenissen sinds februari 2013 een 

digitale versie bij van operatieorders, evenementenformulieren, afgeleverde vergunningen, 

e.a. Op die manier heeft men onmiddellijk een zicht op ingezet personeel, gemaakte 

afspraken, contactnummers,… . 

 

In de voorbije jaren werd overgegaan tot de aankoop van nieuwe ademanalysetoestellen, 

digitale tachograaflezer. 

 

Een mobiel toestel voor automatische nummerplaatherkenning wordt aangekocht. 

 

MATERIAAL EN DIENSTEN 

 

De dienst logistiek draagt zorg voor een kwalitatieve logistieke ondersteuning: o.a. zorgen 

voor een vlugge herstelling van defecten en instaan voor bevoorrading, aankopen van 

materiaal die nuttig zijn voor het optimaal functioneren van ons korps, e.a.. Voor de logistieke 

ondersteuning is één FTE onderhoudswerknemer operationeel voor onderhoud en herstel van 

voertuigen en ander materiaal. 

 

Het voertuigenpark werd vorig jaar opnieuw volledig vernieuwd en bestaat voor 80% uit 

leasingvoertuigen die periodiek vervangen worden door nieuwe voertuigen. 

 

Beheer infrastructuur: 

De gebouwen van het politiecommissariaat worden momenteel gehuurd. De huidige 

huisvesting voldoet niet meer aan de normen van de recente personeelsformatie, om deze 

reden werden reeds extra containers ingehuurd. In overleg met de bestuurlijke overheid wordt 

de aankoop of nieuwbouw van een meer functioneel gebouw overwogen. 

 

MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

Tot op heden werden er binnen de politiezone geen processen uitgeschreven. Op dit moment 

wordt sturing gegeven door middel van dienstnota’s waarin de belangrijkste procedures 

worden uitgeschreven. 

Omzendbrieven en richtlijnen van de diverse overheden worden hierin verwerkt en tijdens de 

personeelsvergaderingen worden deze uitgebreid becommentarieerd. 
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2.7. Samenwerking 

 

2.7.1. Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking 

 

Onze politiezone sloot in de loop der jaren enkele convenanten of protocolakkoorden af om de 

werking en samenwerking met andere diensten uit te breiden of te optimaliseren. 

 

Interzonaal convenant stedelijk bewaarhuis 

Dit convenant betreffende het gebruik van het stedelijk bewaarhuis van de politiezone Gent, 

werd in 2002 afgesloten. 

Het bepaalt dat het gebruik van het stedelijk bewaarhuis te Gent onder welbepaalde 

voorwaarden aan onze politiezone wordt toegestaan. In het stedelijk bewaarhuis worden 

personen wegens een bestuurlijke of gerechtelijke maatregel voor een beperkte tijd (maximum 

24 uur) opgesloten. 

 

Protocolakkoord inzake laterale steun bij dringende interventies 

Dit protocolakkoord trad in werking op 1 maart 2002 en heeft tot doel een laterale steun te 

bieden bij afhandeling van dringende interventies tussen de politiezones van het gerechtelijke 

arrondissement Gent. 

De lokale politiediensten van het gerechtelijke arrondissement Gent met uitzondering van de 

politiezone Gent zullen elkaar onderling steun verlenen (dit kan bestaan uit personele en 

materiële bijstand) in volgende gevallen: 

 bij een onmiddellijk gevaar voor de fysieke integriteit van burgers en/of het interveniëren 

personeel 

 bij incidenten waarbij zich onmiddellijke hulp opdringt (een crisissituatie) 

 

Protocolakkoord inzake laterale steun bij dringende tussenkomsten in verband met 

de slachtofferbejegeninng 

Met ingang van 1 juni 2002 werd er een protocolakkoord tussen de politiezones van het 

gerechtelijk arrondissement Gent inzake de laterale steun bij de afhandeling van 

slachtofferbejegening afgesloten. De laterale steun zal beperkt blijven tot uitzonderlijke 

gevallen. 

 

Convenant inzake laterale steun in de functionaliteit handhaving van de openbare 

orde 

Het convenant dat in het gerechtelijk arrondissement Gent de laterale steun in de 

functionaliteit ‘handhaving van de openbare orde’ en inzake supralokale versterking en 

vordering regelt, trad op 6 januari 2003 in werking. 

 

De laterale steun concretiseert zich door het afsluiten van een samenwerkingsakkoord tussen 

de politiezones in het gerechtelijk arrondissement Gent met betrekking tot opdrachten van 

bestuurlijke politie. Het akkoord regelt hetzij kwalitatieve aangelegenheden (ter beschikking 

stellen hondengeleider met politiehond, motorrijders, materieel,…), hetzij kwantitatieve 

aangelegenheden (inzetten van mankracht). 

De supralokale versterking wordt beschouwd als een lokale opdracht van federale aard en 

wordt in het gerechtelijke arrondissement Gent toegepast naar aanleiding van: 

 grootschalige gebeurtenissen (manifestaties, voetbalwedstrijden,…); 

 grootschalige controleacties (grenscontroles,…); 

 escortes en begeleiding van nucleaire transporten; 

 rampen en calamiteiten; 

 …. 

  



 

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 SAMEN STERK 42 

Protocolakkoord met spoorwegpolitie (SPC) 

Het basisprincipe uit de Ministeriële Omzendbrief van 15 april 2002 bestaat erin dat de 

basispolitiezorg en de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor 

het beheer van de lokale gebeurtenissen en fenomenen op het grondgebied van de zone, 

inclusief op de perrons, het stationskwartier en de voor het publiek toegankelijke plaatsen 

binnen het stations voor wat betreft strikt lokale gebeurtenissen, valt onder de 

verantwoordelijkheid van de lokale politiezone Aalter-Knesselare. Dit protocolakkoord werd in 

2005 afgesloten met de spoorwegpolitie. 

 

Protocolakkoord logistieke steun 

Dit protocolakkoord werd in 26 september 2002 afgesloten en omvat de logistieke steun die de 

federale politie aanbiedt aan de politiezone Aalter-Knesselare. 

 

Convenant slachtofferbejegening 

Op het niveau van de zorgregio die de politiezones Aalter-Knesselare, Assenede-Evergem, 

Lowazone, Maldegem en Meetjesland Centrum omvat, werd een convenant inzake 

slachtofferbejegening opgestart. Het convenant trad in werking op 1 januari 2006 met een 

voorafgaandelijke proefperiode van 3 maanden. 

 

Er is een verdeling op jaarbasis voor de functie bereik- en terugroepbaar in het kader van de 

eerstelijnsfunctie voor slachtofferbejegening die bepaald is volgens de beschikbare capaciteit 

per politiezone. De bereik- en terugroepbaarheid geldt van maandag 08.00 uur tot maandag 

08.00 uur en behelst aldus een volledige aaneengesloten week (24u/24u). Het betreft echter 

enkel eerstelijns taken (slechtnieuws meldingen en ernstige crisismomenten). Het is de OBP 

die de slachtofferbejegenaar met dienst kan terugroepen. 

De slachtofferbejegenaar met dienst kan dus opgeroepen worden voor zaken die zich voordoen 

op heel het grondgebied van de zorgregio. Op het ogenblik van de taakuitvoering in het kader 

van de zorgregio staat de slachtofferbejegenaar met dienst onder leiding van de OBP van de 

politiezone waar de feiten zich voordoen. 

 

Wanneer zich tijdens de bureeluren binnen de eigen politiezone een feit voordoet waarbij 

slachtofferbejegening gewenst is, wordt beroep gedaan op een slachtofferbejegenaar van de 

eigen politiezone. 

 

Protocolakkoord Politie Interventie Plan (PIP) Oost-Vlaanderen 

Op 1 december 2008 trad het protocolakkoord in werking. Het doel is de principes en de 

modaliteiten vast te leggen van de laterale steun tussen de lokale en federale politiediensten 

van de provincie Oost-Vlaanderen voor het beheren van een noodsituatie, een gevaarsituatie 

of een crisissituatie. Het PIP biedt ondersteuning wanneer er zich een onvoorziene (plotse), 

ernstige en grootschalige gebeurtenis voordoet en waarbij eigen middelen ontoereikend zijn. 

 

Convenant arrondissementele drugshond 

Het politiecollege heeft zich tijdens het politiecollege van 20 februari 2009 akkoord verklaard 

dat de politiezone samen met 9 andere zones van het arrondissement Gent gezamenlijk een 

drugshond zouden aanschaffen. 

Dit protocol wil het gebruik en de kosten van de arrondissementele drugshond regelen met 

verwijzing naar de notulen van het overleg korpschefs geïntegreerde politie, arrondissement 

Gent. Deze dienst zal worden verleend door politiezone Regio Rhode & Schelde aan de 9 

andere lokale politiezones van het arrondissement Gent, zijnde: 

 PZ Aalter-Knesselare 

 PZ Assenede-Evergem 

 PZ Deinze-Zulte 

 PZ Gent 

 PZ Lowazone 

 PZ Maldegem 

 PZ Meetjesland Centrum 

 PZ Regio Puyenbroeck 

 PZ Schelde-Leie 
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De dienstverlening ‘drugshond’ omvat het ter beschikking stellen van een getrainde en 

volleerde drugshond, een begeleider, dit is een speciaal daartoe opgeleid inspecteur van 

politie, INP Jean-Luc Engels in loondienst van PZ Regio Rhode & Schelde, evenals een volledig 

uitgerust dienstvoertuig. 

 

Protocolakkoord afname van audiovisuele verhoren van minderjarigen 

Dit protocolakkoord heeft tot doel op een effectieve wijze bij te dragen tot de noodzakelijke 

bescherming van kinderen. Het engagement van de ‘netwerk’ leden zal bijdragen tot de eerder 

aangestipte bijzondere bescherming van jongeren. 

 

Minderjarigen in het algemeen, minderjarige slachtoffers en getuigen van mogelijk 

traumatiserende feiten in het bijzonder verdienen een nog meer zorgvuldige en 

gespecialiseerde professionele aanpak. Het akkoord heeft tot doel afspraken te regelen en een 

suprazonale samenwerking te realiseren. Door mee te werken aan het netwerk wordt blijk 

gegeven van ‘goodwill’ en de motivatie om gemeenschapsgericht te dienen en het 

opsporingsonderzoek te begunstigen. 

 

Protocolakkoord inzake perscommunicatie 

De korpschef is de eindverantwoordelijke voor de informatieverstrekking uitgaande van de 

politie aan de pers. In uitvoering van deze verantwoordelijkheid duidt hij voor de gerechtelijke 

aangelegenheden een perswoordvoerder aan. In dit protocolakkoord worden de 

perswoordvoerders binnen het gerechtelijk arrondissement Gent vermeld evenals de principes 

inzake perscommunicatie. Dit akkoord trad in werking op 16 september 2009. 

 

Convenant interzonale samenwerking tussen PZ Lowazone en PZ Aalter-Knesselare 

Dit convenant trad in werking op 1 januari 2010 en betreft een intensifiëring en bevordering 

van de interzonale samenwerking tussen onze politiezone en de politiezone Lowazone. 

Concreet houdt dit in: 

 de bereik- en terugroepbaar OGP en OBP wordt afwisselend per week door de ene of de 

andere zone geleverd. De bevoegdheid van de bedoelde OGP of OBP geldt over het 

grondgebied van de beide zones. 

 er wordt één extra ploeg per zone per werkdag ter beschikking gesteld voor beide zones. De 

zones Aalter-Knesselare en Lowazone leveren afwisselend een late ploeg (14/22). Deze 

ploeg neemt alle interventies indien de eerste ploeg bezet is voor hun rekening. 

 bij dringende interventies (gevaarsituatie en crisissituatie) is er te allen tijde bijstand van de 

piek- en MP-ploegen van beide zones. 

 

Teneinde een goede informatie-uitwisseling te garanderen en een duidelijk zicht te krijgen op 

de inspanningen die de respectievelijke korpsen besteden in het kader van de interzonale 

samenwerking dienen de zones de meldingsfiche (met uur van verwittiging, vertrek, 

aankomst, behandelende politieambtenaar en alle informatie die een goed verloop van de zaak 

verzekert) voor einde dienst naar de partnerzone te faxen. 

Tevens voorzien de zones in een maandelijkse evaluatie tussen de korpschefs, die instaan voor 

het optimaliseren van de samenwerking en voor het informeren van de bestuurlijke 

autoriteiten. 

 

Convenant systeembeheer 

Dit protocol tussen onze politiezone en de politiezone Lowazone, waarbij de systeembeheerder 

van onze politiezone de functie van systeembeheerder waarneemt in beide politiezones, trad 

op 1 april 2010 in werking. 

 

De systeembeheerder werkt nauw samen met de functioneel beheerders van beide 

politiezones. 

De ter beschikkingstelling voor de politiezone Lowazone wordt in onderlinge afspraak met de 

systeembeheerder en de beide functioneel beheerders geregeld. 
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2.7.2. Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet 

politionele partners en derden 

 

Protocol met de arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders  Gent dd. 

4 juli 2007 

Werkafspraken tussen de lokale politie Aalter-Knesselare en de arrondissementskamer inzake 

het inschakelen van politie bij het vervullen van diverse ambtsplichten (vaststelling overspel, 

veranderen van sloten en afgifte en bewaren van sleutels, e.a.) 

 

Protocolakkoord met DE LIJN Oost-Vlaanderen betreffende het project ‘Veilig op 

weg’ in het openbaar vervoer dd. 15 februari 2007 

De samenwerking heeft tot doel: om de veiligheid van zowel de reizigers als het personeel te 

verzekeren, de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening van het openbaar, een betere 

informatie-uitwisseling te organiseren, bij probleemmomenten gezamenlijke acties te 

coördineren. 

 

Buurtinformatienetwerken (BIN en BINZ) dd. 27 juni 2005 

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en 

de lokale politie in een bepaald afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen: 

 het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel; 

 het bevorderen van de sociale controle; 

 het verspreiden van de preventiegedachte. 

Om deze doelstellingen te bereiken zal het buurtinformatienetwerk (verder afgekort als BIN) 

 wederzijds informatie uitwisselen tussen de politie en de BIN-medewerkers en dit via een 

vooraf besproken communicatieplan; 

 preventieve tips verspreiden. 

Het ‘lokale charter’ is het sluitstuk van een kwaliteitsvolle voorbereiding en organisatie van het 

BIN partnership. 

 

Er zijn 10 buurtinformatienetwerken (900 leden) en 2 BINZ actief. Aan het hoofd van elk BIN 

staat een coördinator die het aanspreekpunt is met de lokale politie. 

 

Convenant zorgregio Meetjesland-Evergem – ziekenhuizen dd. 22 mei 2008. 

Betreft een samenwerkingsakkoord in het kader van de slechtnieuwsmeldingen, waardig 

afscheid nemen en nazorg, met alle ziekenhuizen waar slachtoffers van ongevallen binnen 

onze zone kunnen afgevoerd worden. Concrete werkafspraken betreffende opvolging en 

nazorg, waardig afscheid nemen werden in dit convenant opgenomen. 

 

Arrondissementeel ziekenhuisconvenant inzake slechtnieuwsmeldingen dd. 20 maart 

2009: 

Betreft een samenwerkingsakkoord in het kader van de slechtnieuwsmeldingen, waardig 

afscheid nemen en nazorg, met alle ziekenhuizen waar slachtoffers van ongevallen binnen 

onze zone kunnen afgevoerd worden. Concrete werkafspraken betreffende opvolging en 

nazorg, waardig afscheid nemen werden in dit convenant opgenomen. 

 

Convenant veilige schoolomgeving- spijbelgedrag Aalter dd. 1 september 2010: 

Het doel is de veiligheid binnen schoolomgeving te bevorderen zowel voor de leerlingen, 

personeelsleden als de ouders en dit door gerichte preventie, vroegdetectie van duwende 

factoren in het ontstaan van dader-en slachtofferschap, alsook nazorg. Vanuit de wetenschap 

dat niemand ‘alleen’ kan instaan voor het vrijwaren van een veilige schoolomgeving wordt dit 

convenant afgesloten tussen de verschillende partijen (lokale politie, gemandateerde van de 

schoolbesturen, burgemeester van Aalter en het parket van de procureur des Konings). In een 

sfeer van open communicatie is het de bedoeling om inzicht te verwerven in de werking, visie 

en belangen van de diverse betrokken partners. 
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Protocol verdwijning demente personen dd. 23 oktober 2012 

Dit protocolakkoord beoogt het vastleggen van de principes en modaliteiten aangaande de 

samenwerking tussen de lokale politie en de zorgsector in Aalter-Knesselare, inzake de 

verdwijning van een persoon met dementie. We streven naar een snelle en efficiënte 

interventie, een begripsvolle houding van hulpverleners en politie, en vooral van een behouden 

thuiskomst van de verdwenen persoon. 

 

Samenwerkingsconvenant woonkwaliteit Knesselare dd. 27 mei 2013 

Vertrekkende vanuit de wettelijke opdrachten van de publiek partners en via samenwerking 

met de diverse relevante partners (agentschap Wonen Vlaanderen, gemeente en OCMW 

Knesselare, Meetjeslandse Bouwmaatschappij, sociaal verhuurkantoor, wooncentrum 

Meetjesland, lokale politie) komen tot een goede afstemming en optimalisering van de aanpak 

van onveilige en ongezonde woningen, teneinde ‘ het recht van eenieder op een behoorlijke 

huisvesting’ te garanderen. 
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2.8. Synthese van de bestede capaciteit 
 

Referentiejaar 2012 

  Mensuren % t.o.v. de 

beschikbar

e netto 

capaciteit 

Bijdrage aan 

federale 

opdrachten 

Federale opdrachten 

 Kredietlijn MFO 2 bis 

 Deelname aan werking AIK (WGP, art 

105 bis) (1) 

 Uitgevoerde controles in het raam van 

MFO 4 

 Deelname aan werking CIC (WGP, art 

96 bis) 

Bijdrage aan prioriteiten NVP (2) 

Federale vorderingen minister BinZa (WGP, 

art 64)  

 

785 

1.520 

 

- - - 

 

- - - 

 

128 

-- - - 

 

0,94 % 

1,82 % 

 

- - -  

 

-- - - 

 

0,15 % 

-- - - 

Subtotaal bijdrage aan federale opdrachten 2.433 2,91 % 

Lokale 

opdrachten 

Wijkwerking 

Onthaal 

Interventie 

Recherche 

Slachtofferbejegening 

Verkeer 

Openbare orde 

Actieplannen-projecten (3) 

Sturing en beheer 

Ondersteuning 

10.081 

5.628 

20.841 

7.330 

1.968 

7.847 

1.380 

2.612 

6.580 

13.640 

12,06 % 

6,73 % 

24,93 % 

8,76 % 

2,35 % 

9,39 % 

1,65 % 

3,12 % 

7,87 % 

16,32 % 

Subtotaal Lokale opdrachten 77.907 93,19 % 

Strategie en 

Beleid 

Beleidsvergaderingen (4) 760 0,91 % 

Subtotaal Strategie en beleid 760 0,91 % 

Management 

van 

medewerkers 

Opdrachten/taken inzake beheer 

Opleidingen/trainingen/ontwikkelen 

competenties (5) 

1.900 

- - -  

2,27 % 

- - - 

Subtotaal management van medewerkers 1.900 2,27 % 

Management 

van middelen 

Opdrachten inzake beheer 600 0,72 % 

Subtotaal management van middelen 600 0,72 % 

TOTAAL 83.600 100 % 

(1) Eén personeelslid is permanent afgedeeld naar het AIK. In de tabel wordt de theoretisch beschikbare 
capaciteit van 1.520 uren opgenomen. 
(2) De meeste uren zijn opgenomen in de lokale opdrachten omdat deze de bijdrage tot de prioriteiten aan 
het NVP overlappen. 
(3) De uren van het actieplan verkeer zijn opgenomen in de functionaliteit verkeer. 
(4) Het betreft hier de belangrijkste beleidsvergaderingen (politieraad, politiecollege, zonale veiligheidsraad, 
managementteam, …). De capaciteit specifiek besteed aan de voorbereiding en de ontwikkeling van het 
ZVP en de begroting wordt niet afzonderlijk bijgehouden. 
(5) De uren zijn opgenomen in de berekening van de netto capaciteit (Netto capaciteit= bruto capaciteit (1.976) – 
feestdagen en verlofdagen (357,12) – opleiding zowel baremische, niet baremische, personeelsvergaderingen, 
geweldbeheersing (76) – 3 ziektedagen (22,48) = 1.520 uren) 

 

Gedetailleerde capaciteitsprognose: zie bijlage 14 
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HOOFDSTUK 3. 

DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
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3.1. De vorige strategische doelstellingen – evaluatie en te trekken lessen 
 

Project 

 

Globale doelen Gerealiseerd of niet gerealiseerd Te trekken lessen 

Verkeer Bijdragen tot een daling 

van het aantal 

verkeersongevallen 

lichamelijk letsel door: 

 Projectmatige aanpak 

van de meest 

onveilige openbare 

wegen 

 Verkeerseducatie 

 Inzetten van het 

preventief 

snelheidsbord 

 Organiseren van 

snelheidscontroles 

 Organiseren van 

acties op het dragen 

van de 

veiligheidsgordel en 

alcoholacties 

 Organiseren van 

acties zwaar vervoer 
 

 
 

Verkeersongevallen met LL 2012 2011 2010 2009 

Aantal ongevallen 123 144 151 137 

Aantal doden 2 1 3 5 

Aantal zwaar gekwetsten 18 11 17 17 

Aantal licht gekwetsten 146 168 180 152 
 
 

Verkeersongevallen met LL 2012 versus 

2011 

2012 versus 

2009 

Aantal ongevallen -17,07% -11,38% 

Aantal doden +100% -66,66% 

Aantal zwaar gekwetsten +38,89% +5,56% 

Aantal licht gekwetsten -16,44% -4,11% 
 
 

Ondanks het minder jaar 2010 kunnen we globaal gezien stellen dat 

de verkeersveiligheid in onze politiezone gevoelig is verbeterd. De 

gevaartegraad binnen de politiezone is immers met ongeveer 8% 

gedaald (zie punt 2.3.1.1.). 

 

 

Het aantal vaststellingen in het kader van snelheidsovertredingen is in 

2012 toegenomen omwille van het feit dat er een onbemande 

cameraplaats werd toegevoegd. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal 

vastgestelde snelheidsovertredingen gestegen zijn. 

Er is een toename van het opgesteld aantal verkeersinbreuken. Deze 

stijging is mogelijks te wijten aan het bemannen van de dienst vanaf 

midden 2012 met drie volwaardige motorrijders. In 2011 was de 

dienst verkeer op een bepaald moment herleid tot nul operationele 

leden. 

 

 

 

De jaarlijkse evaluatie van het 

actieplan verkeer houdt het 

item verkeer levendig en kan 

ervoor zorgen dat er zo nodig 

punctuele aanpassingen 

kunnen gebeuren. Het 

uitvoeren van de voorziene 

activiteiten is niet 

noodzakelijk een garantie voor 

succes. De politie is een 

schakel in de veiligheidsketen 

en kan bijgevolg enkel een 

‘bijdrage’ leveren. 

De verkeersinfrastructurele 

maatregelen dienen te worden 

uitgevoerd door de 

wegbeheerder. 

 

 

Uit resultaten van de acties 

blijkt dat grotere acties 

minder succesvol zijn dan 

acties op een kleinere schaal 

met minder personeel. Grote 

acties worden blijkbaar 

vlugger verbrand met een 

beperktere impact tot gevolg. 
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Er wordt getracht om het rijgedrag van de weggebruikers aan te 

passen door: 

 gepast meer blauw op straat te hebben 

 dagelijks verkeerscontroles uit te voeren gedurende de 

permanentiediensten 

 dagelijks één motorrijder controles te laten uitvoeren 

 maandelijks 1 actie alcohol en drugs in het verkeer 

 wekelijks minimum 2 snelheidscontroles 

 

 

Om de weggebruikers te sensibiliseren zal de lokale politie: 

 aankondigingen te doen van de snelheidscontroles via de 

geschreven en gesproken pers; 

 feedback te geven inzake de resultaten van de verkeersacties; 

 verkeerseducatie geven aan diverse doelgroepen binnen de 

schoolgemeenschap (leerlingen lagere school, middelbare 

school), ouderverenigingen, senioren, … . 

 

 

Op subjectief vlak blijkt tevens dat verkeersveiligheid een ‘hot item’ is 

en blijft. 
 

De permanente preventieve 

en repressieve aandacht voor 

verkeer bevorderde de 

verkeerveiligheid de afgelopen 

jaren. De burger en de 

politieman blijven echter 

wakker liggen van dit 

probleem. 

 

De dienst verkeer werd 

destijds bemand door agenten 

van politie. Deze 

personeelsleden volgden de 

opleiding ‘inspecteur van 

politie’ via bevordering door 

overgang naar en hoger 

kader. 

Na de opleiding tot inspecteur 

van politie kiezen deze 

personeelsleden meer voor de 

basisfunctionaliteit interventie 

dan voor verkeer. Er wordt nu 

gekozen om het operationele 

deel van de dienst verkeer te 

bemannen met inspecteurs 

van politie, al dan niet 

motorrijder. 

 

In het kader van de 

verkeerseducatie zal de dienst 

verkeer verkeerslessen 

uitwerken die op maat kunnen 

gegeven worden aan de 

diverse doelgroepen. 
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Project 

 

Globale doelen Gerealiseerd of niet gerealiseerd Te trekken lessen 

Eigendomsdelicten 

 
 
 
 
 
 

Beheersen van het fenomeen 

eigendomsdelicten en zo 

mogelijk het aantal feiten 

doen dalen; anderzijds het 

onveiligheidsgevoel bij de 

bevolking zo laag mogelijk 

houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informeren en sensibiliseren van 

(potentiële) slachtoffers van 

inbraken door het geven van 

diefstal preventie advies, zodat 

de verhouding pogingen/ 

geslaagde inbraken in gunstige 

zin evolueert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diefstallen met braak blijven in stijgende lijn 

gaan. De ongewoon hoge toename van het 

aantal feiten is te verklaren door de 

inbrakenreeksen van de maand november. 

Meerdere rondtrekkende dadergroepen 

teisterden trouwens het ganse arrondissement 

Gent en ook daarbuiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(GEDEELTELIJK) GEREALISEERD 

De verhouding tussen geslaagde en niet-

geslaagde inbraken blijft vrijwel gelijk, maar het 

totaal aantal stijgt. 

Er is een evolutie in de modus van inbreken. De 

woningen werden beter beveiligd door het 

voeren van preventiecampagnes. Een goed 

cilinderslot maakt het de inbreker moeilijk of 

onmogelijk om in te breken. Echter wordt er 

vandaag meer bruut geweld gebruikt bij het 

openbreken van ramen en deuren. Een stijging 

van het aantal inbraken is onvermijdelijk… . 

Sensibiliseren van de bevolking gebeurt via de 

website en de gemeentelijke informatiekrantjes. 

 

Er wordt meermaals diefstal-preventie-advies 

uitgevoerd ten huize (meestal naar aanleiding 

van een inbraak). 

 

Ondanks de realisatie van de 

gemaakte strategische 

doelstellingen heeft men naar het 

aantal feiten totaal geen impact 

op onverwachte negatieve 

invloeden (rondtrekkende 

dadergroepen). 

 

Het aantal inbraken is afhankelijk 

van de aard en de 

verschijningsvorm van de 

dadergroep en van hun criminele 

werkmethodes. 

 

 

 

 

Gebruik van sociale media kan 

ongetwijfeld nog meer bijdragen 

tot een snellere informering van 

de bevolking. 

Er moet evenwel onderzocht 

worden in hoeverre dit haalbaar is 

(capaciteit, mensen en 

middelen,…). 
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Verhogen van het 

veiligheidsgevoel bij de lokale 

bevolking, in het bijzonder bij de 

slachtoffers van inbraken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoedigen van potentiële 

daders van diefstallen en het 

verhogen van de pakkans door 

gerichte oriëntering van de 

patrouilles. 

 

 

 

 

 

De diefstalpreventieadviseurs worden 

bijgeschoold en ook de opvolging wordt 

verzekerd. 

Het aantal BIN’s werd met 2 uitgebreid, en  

naast het BINZ Aalter werd een 2de BINZ 

opgestart in Knesselare. Momenteel zijn in onze 

zone 12 BIN’s actief, samen ongeveer 900 

leden. 

Er is een zeer goede samenwerking met de 

coördinatoren van de diverse BIN’s. 

 

 

GEREALISEERD 

Er is extra aandacht voor de nazorg aan 

slachtoffers. 

 

Er is aanbod van slachtofferbejegening en van 

DPA, door de vaststellers bij de vaststellingen 

zelf. Hetzelfde aanbod gebeurt ook door de 

wijkinspecteur bij het herbezoek. 

 

Infoavonden werden gehouden voor bepaalde 

wijken die het slachtoffer waren van inbraken. 

Politionele acties werden toegelicht en feedback 

werd gegeven van de resultaten. 

 

 

 

 

GEREAILISEERD 

Strategische halteplaatsen en controles werden 

uitgevoerd ter gelegenheid van de 

interventiediensten (Tijdens de reguliere 

werking). 

 

Gerichte patrouilles werden voorgeschreven 

(voornamelijk in het kader van de 

avondinbraken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen onze opdrachten 

uitvoeren volgens de principes van 

de gemeenschapsgerichte politie, 

dit impliceert een externe en 

klantgerichte houding. Daarom 

moet het personeel doordrongen 

zijn van deze filosofie. 

Motivering en betrokkenheid van 

alle medewerkers zijn bepalend bij 

de uitvoering van dit actieplan. 

 

Preventie en nazorg moeten onze 

aandacht blijven behouden gezien 

dit het meest bijdraagt tot het 

veiligheidsgevoel van de burgers. 

 

 

Uit de capaciteitsstudie is 

gebleken dat er weinig tot zelfs 

geen ‘beleidsvrije’ ruimte is. 

 

Een groot deel van de 

maatregelen in het actieplan 

worden uitgevoerd door de 

interventieploegen. Veel hangt dus 

af van de interventielast. 
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Optimaliseren van de kwaliteit 

van de vaststellingen, 

gestructureerde afhandeling en 

opvolging van het onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een actieve deelname aan de bovenlokale 

acties ondersteund door het CSD. 

 

Gerichte lokale acties werden georganiseerd bij 

toenemende criminaliteit. 

Bijkomende inzet van personeel en middelen in 

het najaar, vooral rond avondinbraken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREALISEERD 

Zeer kwaliteitsvol werk wordt op dit vlak 

geleverd door de LRD. In het ORO wordt 

hierover uitvoerig gerapporteerd en worden de  

nodige afspraken gemaakt.  

 

De kwaliteit van onze vaststellingen blijven 

goed. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 

sporen- en buurtonderzoek. Bij elke effectieve 

inbraak wordt het LTWP ter plaatse gevraagd 

voor sporenopname. 

 

Er is een efficiënte werking van het GerBu – 

goede kwaliteitscontrole van de PV’s – 

permanente sturing van het onderzoek in 

overleg met de LRD. De interne communicatie 

tussen de verschillende functionaliteiten werd 

geoptimaliseerd door de oprichting van het LIK. 

 

 

 

 

Ook het lage effectief van dit team 

legt een hypotheek op de 

uitvoering van de diverse 

opdrachten. 

Bovenlokale acties kunnen een 

meerwaarde zijn, maar worden te 

lang op voorhand en weinig 

oordeelkundig gepland. 

Lokale acties (eventueel in 

samenwerking met naburige zones 

en/of met de steun van federale 

diensten) door kort op de bal te 

spelen, hebben een beter 

resultaat. 

 

 

 

De uitvoering van de actieplannen 

maakt reeds jaren deel uit van de 

reguliere werking: voor de 

interventieploegen (op vlak van 

ontraden en reguleren) en voor de 

wijkinspecteurs (op vlak van 

raadgeven en nazorg). De LRD in 

het kader van het onderzoek. 

 

Verdere optimalisering van de 

werking van het LIK. 

 

De komende jaren willen we onze 

inspanningen op peil houden. 

Het actieplan jaarlijks evalueren 

en zo nodig bijsturen. Het is 

noodzakelijk om draagvlak te 

behouden bij de medewerkers. 

Nieuwe initiatieven moeten het 

routinematig handelen 

doorbreken. 
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Beheersen en zo mogelijk 

doen afnemen van het aantal 

inbraken in voertuigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informeren en sensibiliseren van 

de inwoners door het geven van 

preventief advies, zodat het 

aantal inbraken in voertuigen 

zou dalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk dat bepaalde maatschappelijke 

veranderingen, zoals stijging van de 

brandstofprijzen of plaatsing van moderne 

technologieën in de voertuigen (GPS ,…) een 

invloed hebben op deze vorm van criminaliteit. 

 

Bovendien heeft de georganiseerde misdaad 

zich toegespitst op duur en professioneel 

materiaal dat gebruikt wordt in de bouwsector. 

 

 

ONVOLDOENDE GEREALISEERD 

De preventie ter voorkoming van inbraken in 

voertuigen beperkt zich tot informatie die 

beschikbaar is op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stijging of een daling van het 

aantal inbraken is vaak een 

samenloop van omstandigheden 

die we zelf niet altijd in de hand 

hebben. 

Professioneel werk werpt wel zijn 

vruchten af in een later stadium 

van het onderzoek en naar 

ophelderingsgraad. 

Bijzondere aandacht schenken aan 

het sporenonderzoek. 

Opleiding van het personeel door 

de verhoorcoach. 

 

 

Een specifieke aanpak ter 

voorkoming van diefstallen in 

voertuigen is er niet. Veel 

maatregelen in het actieplan 

‘voertuiginbraken’ komen ook 

terug in het actieplan 

‘woninginbraken’. 

 

 

 

 

Sensibilisering is een absolute 

noodzaak (Veel eigenaars/ 

bestuurders laten waardevol 

materiaal achter in voertuigen die 

geparkeerd staan op oprit of 

openbare weg. 

 

Een meer actievere sensibilisering 

is nodig, zeker wanneer nieuwe 

vormen van diefstal de kop op 

steken. 
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Ontmoedigen van potentiële 

daders van diefstallen en het 

verhogen van de pakkans door 

gerichte oriëntering van de 

patrouilles. 

 

 

 

 

 

 

Beheersen en zo mogelijk 

doen afnemen van het aantal 

fietsdiefstallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informeren en sensibiliseren van 

fietsers - bewust maken en hen 

aanzetten tot het nemen van 

preventieve maatregelen. 

 

 

 

 

 

Ontmoedigen van potentiële 

daders van diefstallen en het 

verhogen van de pakkans door 

gerichte oriëntering van de 

patrouilles. 

 

 

GEDEELTELIJK GEREALISEERD 

Gerichte patrouilles werden voorgeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIET GEREALISEERD  

Alhoewel de dalende tendens van de laatste 

2 jaar blijft het aantal diefstallen relatief hoog 

blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIET GEREALISEERD  

De bestaande informatie rond preventie 

fietsdiefstal blijft beschikbaar op het internet en 

op het kantoor. Gerichte periodieke 

sensibilisering op risicoplaatsen (stations) is er 

niet. 

 

 

 

NIET GEREALISEERD  

Oriëntering van patrouilles naar risicoplaatsen 

beperkt zich tot sporadisch toezicht. 

 

 

 

 

Specifieke risicoplaatsen zijn er 

niet, tenzij op die plaatsen waar er 

minder sociale controle is. 

Het nemen van een aantal 

voorzorgsmaatregelen is 

noodzakelijk om het risico op een 

diefstal te verminderen. 

 

 

 

 

Het ontbreekt aan een echt 

actieplan fietsdiefstallen. Alhoewel 

fietsdiefstallen gezien worden als 

‘eenvoudige diefstal’ is er toch een 

wezenlijke financiële impact. 

 

Er moet dringend werk gemaakt 

worden van een actieplan. 

 

 

 

 

Actievere sensibilisering is 

noodzakelijk. (Uit cijfers blijkt dat 

40% van de gestolen fietsen niet 

slotvast was bij de diefstal) 

 

 

 

 

 

Meer zichtbare aanwezigheid, 

patrouilles te voet, observatie en 

/of samenwerking met partners. 

 

 

 

 



 

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 SAMEN STERK 55 

De teruggave verhogen van het 

aantal gevonden fietsen aan de 

rechtmatige eigenaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ONVOLDOENDE GEREALISEERD  

Fietsgravering werd aanvankelijk georganiseerd 

ter gelegenheid van (fiets)happenings, met 

succes werden honderden fietsen geregistreerd. 

Na verloop van tijd verminderde de 

belangstelling. Af en toe biedt er zich nog 

iemand aan om zijn fiets te laten graveren. 

 

In 2012 werden 94 fietsen aangegeven als 

gestolen, 88 fietsen werden teruggevonden. 

Slechts enkele konden aan de rechtmatige 

eigenaar worden teruggegeven (bij gebrek aan 

registratienummer of bij gebrek een 

vergelijkbare kenmerken). 

Zelden of nooit komt iemand naar zijn gestolen 

fiets informeren. 

Onderzoek wijst zelfs uit dat slechts 63% van de 

slachtoffers, aangifte doet van een fietsdiefstal. 

 

Gestolen fietsen worden sinds 2012 

systematisch online gezet op de website 

www.gevondenfietsen.be Tot nog toe zonder 

resultaat. 

 

Efficiëntere organisatie van fiets-

registratie opdat teruggevonden 

fietsen makkelijker aan de 

rechtmatige eigenaar kunnen 

teruggeven worden. 

 
Sensibiliseren om de 

aangiftebereidheid te verhogen.  
 
 

 

 
 

http://www.gevondenfietsen/
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3.2. De strategische doelstellingen 2014-2017 
 

3.2.1. Synthese van de argumentatie 

 

WEERHOUDEN PRIORITEITEN 

De prioriteiten werden weerhouden op basis van de scanning van de subjectieve onveiligheid en de analyse van de objectieve gegevens. Er werd 

rekening gehouden met de prioritaire fenomenen opgenomen in het NVP, de nota van de Procureur des Konings en de voorgestelde prioriteiten 

van de bevolking (sectorscans en veiligheidsbevraging, de voorgestelde prioriteiten van de BIN-leden, de respectievelijke adviesraden, de 

politieraadsleden en de medewerkers van de politie). 

 

Omwille van de kleinschaligheid van onze zone enerzijds en er ruimte moet zijn om flexibel in te spelen op fenomenen die op een gegeven 

ogenblik kunnen opduiken anderzijds, beperken we ons tot 2 prioritair aan te pakken veiligheids- en leefbaarheidsfenomen. 

De prioriteiten zullen aangepakt worden met de beschikbare middelen. Permanent dienen afwegingen worden gemaakt op basis van de 

beschikbare personeelscapaciteit, plots opduikende fenomenen, wijzigende wetgeving, onderrichtingen vanuit bestuurlijke en gerechtelijke 

overheden die van invloed zijn op de capaciteit. 

 

Het fenomeen ‘verkeers(on)veiligheid’ wordt prioritair weerhouden op basis van: 

 de objectieve en subjectieve gegevens; 

 het menselijk leed veroorzaakt door verkeersongevallen; 

 het onveiligheidsgevoel voornamelijk ingevolge de onaangepaste snelheid in het verkeer; 

 de beleidsdoelstellingen van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden; 

 de vraag van onze belanghebbenden om verkeersveiligheid als eerste prioriteit aan te pakken. 

 

Belangrijke kritieke succesfactoren zijn: 

 de grootte van het bedrag dat de lokale politie Aalter-Knesselare uit het verkeersveiligheidsfonds zal krijgen, zal medebepalend zijn voor de 

investeringen van de lokale politie; 

 de beschikbare capaciteit aan politiemensen en medewerkers; 

 de mate waarin de ondernomen acties voldoende draagvlak vinden bij al de betrokken partners, ook bij de bevolking; 

 infrastructurele aanpassingen en de mate waarin er hiervoor  beschikbare financiële middelen zijn; 

 de eigen materiële middelen. 
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Het fenomeen ‘woninginbraken’ wordt prioritair weerhouden op basis van: 

 de objectieve en subjectieve gegevens; 

 de materiële en emotionele schade die een inbraak teweegbrengt; 

 het subjectieve onveiligheidsgevoel bij de bevolking; 

 de vraag van de belanghebbenden om inbraken als 2de prioriteit aan te pakken. 

 

Belangrijke kritieke succesfactoren zijn: 

 de mate waarin alle medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn bij de uitvoering van het actieplan. Gemeenschapsgerichte politie impliceert 

een externe en klantgerichte houding. Daarom moet het personeel doordrongen zijn van deze filosofie; 

 de beschikbare capaciteit van politiemensen en medewerkers; 

 de kwaliteit van de informatiedoorstroming tussen interne diensten en externe partners; 

 de permanente ondersteuning en permanente  update van informatie bij het gebruik van sociale media. 

 

PRIORITEITENMATRIX EN SYNTHESE ARGUMENTATIE 

 
Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van 
het zonaal 
politioneel 

veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten volgens 
de BIN-leden 

Prioriteiten volgens 
de adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens 
het personeel van de 

politiezone 

Verkeersveiligheid 
 overdreven 

snelheid 

 rijden onder 

invloed van 

alcohol en 

drugs 

 niet dragen van 

de gordel 

 niet gebruiken 

van kinderzitjes 

 
Prioritaire 
doelgroepen: 
 zwakke 

weggebruiker 

 motorrijders 

 vrachtwagen- 

chauffeurs 

 vrachtvervoer 

 Verkeer(sveiligheid) 1: verkeersveiligheid 
 te snel rijden 

 verkeers-onveilige 

situaties 

1: verkeersveiligheid 
 te snel rijden 

 onveilige situaties 

 rijden onder 

invloed 

1: verkeersveiligheid 
 te snel rijden 

 onveilige situaties 

 parkeeroverlast 

1: verkeersveiligheid 
 snelheid 

 alcohol 

 verkeersongeval 

 onveilige situaties 

2: verkeersveiligheid 
 snelheid 

 parkeeroverlast 

 verkeersongevallen 
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Commentaren Onze zone wil een belangrijke bijdrage leveren aan het objectief gesteld door de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid, namelijk het aantal verkeersdoden te 
laten dalen. 
Het feit dat onze zone, naast de E40, door een groot aantal gewestwegen wordt doorkruist, zorgt voor heel wat personen- en goederenvervoer. Dit verhoogt de 
kans op verkeersongevallen. 
Mits de financiële hulp van de staat in het kader van de verkeersactieplannen is een volwaardige dienst verkeer uitgebouwd. Het is de bedoeling om, met gerichte 
verkeersacties en meer controles, de pakkans van zware overtreders te vergroten teneinde de ernst van de verkeersongevallen terug te dringen en het aantal 
verkeersongevallen te doen dalen. 
Verkeersveiligheid is binnen onze zone de absolute topprioriteit. 
 

 

 
Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

De diefstallen 
gewapenderhand 
 

 Diefstallen met 
geweld 

     

Commentaren Het fenomeen komt zelden tot nooit voor binnen onze politiezone en het wordt dus ook niet als een probleem gezien door onze medewerkers, de lokale overheden 
en de bevolking. Het kan eerder onder de noemer ‘diefstallen met geweld’ gekwalificeerd worden (of geweld in de publieke ruimte) alhoewel ook in dit geval geen 
sprake is van een probleem. 
 

 
 
Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

Het geweld in de 
publieke ruimte 
 

 Diefstallen met 
geweld 

     

Commentaren Slechts een handvol feiten hebben zich de voorbije jaren voorgedaan in het domein diefstallen met geweld (respectievelijk 8 - 5 en 4 feiten in de afgelopen 3 jaar). 
De feiten deden zich voor ten aanzien van bejaarden in de omgeving van het rusthuis of de stationsbuurt. 
In het kader van patrouilles en toezicht hebben we aandacht voor deze context, maar is preventie naar deze doelgroep het meest aangewezen. 
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Prioriteiten van het 
Nationaal 

Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten 
volgens 

de 
politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

Drugs (import en 
export cocaïne, 
productie van 
synthetische drugs en 
cannabis, dealen) 
 

 Verkoop van drugs 
(dealen) 

21: drugs 
 kleine vorm van 

overlast door 

druggebruik 

6: drugs 5: drugs 
 overlast op 

speelpleinen 

6: drugs 3: drugs 
 druggebruik op fuiven en 

evenementen 

Commentaren Druggebruik geeft slechts in kleine mate een gevoel van onveiligheid. Bij de lokale bevolking is dit niet meteen een prioriteit.  
Daarentegen verdient de drugsproblematiek toch een zekere aandacht voor adviesraden en politieraad, en nog duidelijker voor het politiepersoneel. 
In het licht dat de strafrechtelijke aanpak het ultimum remedium is, is er een intensieve samenwerking met drugpunt SMAK (Samenwerking Maldegem–Aalter–
Knesselare). Er is een systematische doorverwijzing naar SMAK waarbij zij een eerste hulp bieden bij problemen als gevolg van het gebruik van 
genotsmiddelen. De drie pijlers van de werking zijn informeren, begeleiding en doorverwijzing én samenwerking. 
Druggebruik (-misbruik) is vooral een volksgezondheidsprobleem. Drugs zijn in de zone geen fenomeen, maar zorgt slechts gebeurlijk voor een kleine vorm van 
overlast op een speelpleintje. 
Het druggebruik in onze zone beperkt zich tot  enkele (gekende) individuele gevallen en is in die mate beheersbaar. Handhaving blijft noodzakelijk bij 
risicosituaties om de verspreiding van drugs en het drugsgebruik te remmen. Druggerelateerde overlast en criminaliteit wordt op de voet gevolgd. 
Het fenomeen verdient onze bijzondere aandacht, maar wordt om hierboven vermelde redenen niet weerhouden als prioriteit. 
 

 
Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten 
volgens 

de 
politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

De illegale 
vuurwapenzwendel 
 

       

Commentaren Het probleem stelt zich niet binnen de PZ en ook niet bij de andere belanghebbenden. Wordt niet weerhouden als prioriteit. 
 

 
Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten 
volgens 

de 
politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

Het terrorisme 
 

       

Commentaren Dit fenomeen is noch op arrondissementeel, noch op lokaal niveau weerhouden, waaruit we mogen besluiten dat dit zeker geen prioriteit betreft binnen onze 
zone. Conform de omzendbrief PLP 37 dragen wij bij tot het voeden van de gegevens gevraagd door de federale overheid. Onze contactpersoon terrorisme 
onderhoudt regelmatig contact met CSD–AIK en FGP Gent omtrent personen, groeperingen en plaatsen die mogelijks banden hebben met een terroristische of 
extremistische groepering of die erdoor bedreigd kunnen worden. 
 

  



 

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 SAMEN STERK 60 

Prioriteiten van het 
Nationaal 

Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

Het intrafamiliale 
geweld 
 

 Het intrafamiliaal 
geweld 
 

     

Commentaren Dit fenomeen is zowel in het NVP een prioriteit, als voor de PDK een prioriteit van eerste orde. 
Uit de objectieve gegevens blijkt dat misdrijven tegen de lichamelijke integriteit in 2012 stijgen met 16,19% t.o.v. 2011. Vaak te vinden in de relationele 
of familiale sfeer. Waarschijnlijk is er ook nog een groot dark number voor deze problematiek. 
Dit item wordt niet projectmatig aangepakt maar wordt als bijzondere aandacht weerhouden. We leveren nu reeds heel wat inspanningen op vlak van 
slachtofferbejegening, begeleiding en doorverwijzing. Nochtans zal de oprichting van een sociale cel een meerwaarde zijn bij de opvolging van een aantal 
specifieke dossiers. 
 

 

Prioriteiten van het 
Nationaal 

Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

De mensenhandel 
(seksuele en 
economische 
uitbuiting) en 
mensensmokkel 
 

1: seksuele uitbuiting 
2: economische uitbuiting 
5: mensensmokkel 

Seksuele en 
economische 
uitbuiting en 
delinquentie 

     

Commentaren Gezien de centrale ligging (E40 – N44) van onze zone worden wij periodiek geconfronteerd met illegale immigratie en mensensmokkel via het vrachtvervoer. 
Dit fenomeen is internationaal georganiseerd en als dusdanig niet lokaal gebonden. 
Vreemdelingen die hier gehuisvest worden om in lokale KMO’s te werken door onze diensten opgevolgd. Regelmatig worden zowel op de arbeid als op de 
huisvesting controles uitgevoerd in samenwerking met en in ondersteuning van andere diensten. Onze dienst recherche heeft de afgelopen jaren ook aandacht 
besteed aan onderzoeken inzake schijnhuwelijk en nationaliteitskeuze of naturalisatie. 
Het probleem is niet van dergelijk grote omvang dat een projectmatige aanpak zich opdringt. 
 

 

Prioriteiten van het 
Nationaal 

Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

De  
Informaticacriminaliteit 
 

3: Informaticacriminaliteit       

Commentaren Sedert meerdere jaren is er een duidelijke stijging van cybercriminaliteit. Veelal zijn particulieren het slachtoffer die opgelicht worden via het internet. Het 
probleem komt binnen onze zone niet in grote mate in beeld, ook niet bij bedrijven. Preventie en sensibilisering moet in de eerste plaats onheil voorkomen. 
Onderzoek naar ernstige informaticacriminaliteit, mocht deze zich voordoen, kan enkel resultaat boeken indien het uitgevoerd wordt door gespecialiseerd 
personeel. Cybercrime zal dus eerder materie zijn voor federale politiediensten en is  één van de grootste uitdagingen voor fraudebestri jders. Het fenomeen wordt niet 

weerhouden als prioriteit. 
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Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

De fraude (sociale en 
fiscale fraude – 
afvalbeheer) 
 

4: Fraude 
inkomstenbelasting 

      

Commentaren Ook hier stelt het probleem zich niet binnen de PZ en is het ook geen prioriteit bij de andere belanghebbenden. De dossiers die op lokaal niveau werden 
behandeld door de LRD zijn kleinschalige onderzoeken (en veelal naar aanleiding van een KS door het Parket). Ernstige financiële criminaliteit is materie voor 

gespecialiseerd personeel. Wordt niet weerhouden als prioriteit. 
 

 
Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

De inbraken in 
woningen en andere 
gebouwen 

 

9: Inbraak in gebouwen De inbraken in 
woningen en andere 
gebouwen 

 

4: inbraken in 
woningen 

2: diefstal 
in woningen 
 

2: inbraken 
in 
woningen, 

bedrijven/ 
jeugdlokalen 

3: inbraken en 
diefstalpreventie 

1: Diefstallen met braak / 
doelgerichte acties 

Commentaren Eigendomsdelicten, met een bijzondere aandacht voor de inbraken in woningen en gebouwen en fietsdiefstallen, worden reeds sinds 1996 prioritair 
behandeld in onze PZ. Voornamelijk de inbraken in woningen blijven voor een onveiligheidsgevoel zorgen bij de bevolking. Deze nationale prioriteit is tevens 
prioriteit van eerste orde van de PDK en behoort in de top 4 van de bevolking, de politieraadsleden, de adviesraden en de medewerkers van de zone. 
Dit fenomeen blijft een prioriteit en krijgt een projectmatige aanpak. 
 

 
Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel 

veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten 
volgens de lokale 
bevolking via de 

sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de 
BIN-leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

Geen   diefstallen van, aan 

of uit voertuigen 

 winkeldiefstallen 

 gauwdiefstallen 

 Fiets- en 

bromfietsdiefstallen 

 

8: fietsdiefstallen 5: 
fietsdiefstallen 

10: 
fietsdiefstallen 

 6: fietsdiefstallen 
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Commentaren Winkeldiefstallen zijn er in onze zone in beperkte mate (en zijn voornamelijk warenhuisdiefstallen), ze blijven een constante. We blijven evenzeer gespaard van 
gauwdiefstallen. Inbraken in voertuigen verdienen echter een bijzondere aandacht rekening houdend met de objectieve gegevens met een stijging van 
deze feiten in de laatste twee jaar. 
Het aantal fietsdiefstallen daarentegen blijft jaar na jaar hoog. Ondanks het relatief vrij hoog financieel nadeel is er schijnbaar een zekere onverschilligheid en 
berusting bij de slachtoffers. Het bewijs hiervan de weinige voorzorgsmaatregelen die genomen worden om diefstal te voorkomen, de geringe aangiftebereidheid 
en het feit dat niemand zich informeert naar zijn gestolen fiets. Vanuit politieoogpunt werden tot hiertoe geen afdoende acties ondernomen. 
Daarom zal het fenomeen van de fietsdiefstallen de komende vier jaar een prioriteit zijn en dient er een concreet actieplan opgesteld te worden. 
 

 

 
Prioriteiten van het 

Nationaal 
Veiligheidsplan 

Prioriteiten van het zonaal 
politioneel veiligheidsbeeld 

Prioriteiten van 
eerste orde en van 
tweede orde van de 

Procureur des 
Konings 

Prioriteiten volgens 
de lokale bevolking 
via de sectorscan 

Prioriteiten 
volgens de BIN-

leden 

Prioriteiten 
volgens de 
adviesraden 

Prioriteiten volgens 
de politieraadsleden 

Prioriteiten volgens het 
personeel van de politiezone 

Geen 
(fraude op het gebied 
van afvalbeheer) 
 

  milieu 

 

3: afval op straat/ 
zwerfvuil 

3: milieu 
 afval op 

straat 

 zwerfvuil 

 (hondenpoep) 

 

3: zwerfvuil 3: zwerfvuil 4: milieu  

Commentaren Onder de milieuproblematiek verstaat de bevolking problemen i.v.m. afval op straat, zwerfvuil en hondenpoep.  De beide gemeentebesturen besteden hieraan 
de nodige aandacht. Het project ‘Aalter Proper’ van de gemeente Aalter is hiervan een voorbeeld. Beide gemeenten voorzien ook sancties in het GAS reglement. 
Onze zone beschikt over één inspecteur van politie ‘milieuspecialist’. Hij staat in voor het beheer en de opvolging van de dossiers ruimtelijke ordening en 
leefmilieu. Hij werkt hierbij nauw samen met de gemeentelijke diensten. Op regelmatige basis zijn er ook acties met gespecialiseerde diensten in het kader van 
de milieuwetgeving. (bv: afvaltransporten, verplichte vergunningen voor bedrijven,…) en zijn er ambtshalve vaststellingen inzake sluikstorten, 
bodemverontreiniging, … 
Tijdens de reguliere diensten blijft dit item een constant aandachtspunt, het wordt echter niet als prioriteit weerhouden. 
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3.2.2. De strategische doelstellingen inzake veiligheid en leefbaarheid 

STRATEGISCHE DOELSTELLING VERKEERSVEILIGHEID 

Wij willen een bijdrage leveren tot het beheersen van de verkeersonveiligheid in onze zone. 

 

DEFINIËRING VAN HET PROBLEEM 

Verkeersveiligheid omvat een veilig en vlot verkeer voor alle weggebruikers in de algemene 

context van verkeersleefbaarheid en verkeersvriendelijkheid. Verkeersleefbaarheid betekent 

voornamelijk dat het risico, dat de bevolking op de openbare plaatsen en wegen betrokken geraakt 

in een verkeersongeval, zo veel als mogelijk wordt beperkt. Verkeersvriendelijkheid betekent dat 

deze bevolking zich zo veilig mogelijk voelt wanneer zij zich in het verkeer begeeft.  

 

TE BEREIKEN GLOBALE DOELEN 

 

Onze politiezone wil een zeer belangrijke bijdrage leveren in het objectief van de Staten-Generaal, 

namelijk het aantal verkeersongevallen te laten dalen en het aantal verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel te verminderen. 

 

LEIDERSCHAP 

 de zonale veiligheidsraad is zich bewust van de noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak van 

de verkeersonveiligheid in de gemeentes Aalter en Knesselare waarbij de lokale politie, samen 

met haar partners, een bijdrage dient te leveren; 

 intern en extern communiceren om alzo een draagvlak te creëren; 

 het vrijmaken van de nodige capaciteit. 

 

STRATEGIE EN BELEID 

 de lokale politie Aalter-Knesselare houdt rekening met de drie aspecten van het verkeersbeleid: 

o zorgen voor een veilige, vlotte en duidelijke weginfrastructuur met een adviserende taak 

voor de politie (engineering); 

o opleiden en sensibiliseren van de bevolking door hen duidelijk te maken dat het naleven 

van de verkeersregels essentieel is: de proactieve taak voor de politie (education) om alzo 

te komen tot verkeers- en mobiliteitsbekwame verkeersdeelnemers; 

o handhaving en de bevolking de verkeersregels doen naleven: de preventieve en de 

repressieve taak voor de politie (enforcement). 

 de lokale politie Aalter-Knesselare zal in functie van de beoogde doelstelling: 

o een bijdrage leveren bij de aanpak van overdreven of onaangepaste snelheid; 

o het rijden onder invloed van alcohol, verdovende en/of psychotrope stoffen bestrijden; 

o de overlast die door het doorgaand zwaar vervoer wordt gecreëerd beheersen; 

o bijzondere aandacht hebben voor verkeersonveilige situaties (GSM’en achter het stuur, 

gordeldracht en andere beveiligingsmiddelen). 

 een resultaatgericht verkeersactieplan opstellen in een werkgroep. 

 een beeldvorming opstellen rond het fenomeen a.d.h.v. ISLP/ map info professional. 

 

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

 teneinde aan de uitvoering van de doelstellingen te kunnen voldoen moeten adequate 

opleidingen worden voorzien die dienen gekoppeld te worden aan strategie en beleid door ze op 

te nemen in de doelstellingen van het actieplan; 

 de actieplannen worden samen met een afvaardiging van de medewerkers gemaakt door 

gebruik te maken van participatieve besluitvorming; 

 de medewerkers worden gestimuleerd, door gebruik te maken van empowerment, waarbij de 

leiding van de acties op het terrein wordt gelegd bij het uitvoerende kader; 

 de medewerkers worden geraadpleegd bij de aankopen die geschieden in het kader van de 

aanpak van de verkeersonveiligheid door de uitvoering van de doelstellingen van het actieplan; 

 de medewerkers worden op de hoogte gehouden van de resultaten van de uitvoering van het 

actieplan verkeer en het bereiken van de doelstellingen. 
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MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 de financiële hulp van de staat in het kader van de verkeersactieplannen voorziet in de middelen 

teneinde de doelstellingen van het actieplan uit te voeren. De financiële middelen die ons ter 

beschikking worden gesteld, zullen medebepalend zijn voor de investeringen van de lokale 

politie in het fenomeen ‘verkeers(on)veiligheid’; 

 het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in handleidingen, 

dienstmededelingen en omzendbrieven en deze kennis gebruiksklaar te maken (ISLP, Orbit, 

Tacho…); 

 teneinde de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van de aankoop van middelen te bevorderen 

worden de uitvoerders van het actieplan geraadpleegd. 

 

MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 processen en procedures om de doelstellingen van het actieplan te verwezenlijken worden in 

overleg met de gerechtelijke en/of bestuurlijke overheden ontworpen; 

 processen zijn voorzien om de uitvoering van de operationele doelstellingen en hun effecten op 

de strategie te meten, te evalueren en mogelijks bij te sturen; 

 het politiekorps voorziet in medewerkers, doorheen verschillende diensten, die deelnemen aan 

vergaderingen inzake verkeersveiligheid teneinde continu aandacht te besteden aan de 

vernieuwing van de bestaande processen en procedures. 

 

PARTNERS 

 gemeentebestuur Aalter, gemeentebestuur Knesselare en haar diensten; 

 het parket van de Procureur des Konings te Gent; 

 het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en haar diensten; 

 de politiescholen; 

 FOD Mobiliteit – FOD BIZA; 

 federale politie (o.a. Coördinatie en Steundienst Gent); 

 Vlaams Gewest (beheer infrastructuur); 

 BIVV; 

 scholengemeenschappen in Aalter en Knesselare; 

 wijkcomités en middenstand; 

 diverse raden binnen de gemeente Aalter en Knesselare; 

 gemeentelijke mobiliteitscellen; 

 Federale overheid. 

 

WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 

 indicatoren 

o aantal verkeersongevallen (stoffelijk – gewonden – doden) alsook de evolutie ervan; 

o snelheid; 

 aantal snelheidsovertredingen 

 aantal uren bemande controles 

 aantal uren bemande controles met interceptie 

 aantal uren onbemande camera 

 aantal aangekondigde snelheidsacties 

 aantal uren inzet preventieve snelheidsradar 

 aantal locaties preventieve snelheidsradar 

 aantal bestede manuren 

 aantal personeelsleden die deelnemen aan een congres, studiedag of opleiding 

specifiek gericht naar snelheid 

o rijden onder invloed van alcohol, drugs of andere psychotrope stoffen; 

 aantal uren aselectieve controles 

 aantal vastgestelde verkeersinbreuken in het kader van sturen onder invloed van 

alcohol en drugs of andere psychotrope stoffen 

 aantal verspreide persberichten 

 aantal positieve adem- en drugtesten versus het aantal gecontroleerde bestuurders 

 aantal bestede manuren 

 aantal personeelsleden die deelnemen aan een congres, studiedag of opleiding 

specifiek gericht naar alcohol, drugs of andere psychotrope stoffen 
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o veiligheidsgordel en andere beveiligingssystemen; 

 aantal uren geplande controle gordel en andere beveiligingssystemen 

 aantal vastgestelde verkeersinbreuken in het kader van het niet dragen van de 

veiligheidsgordel of andere beveiligingssystemen 

 aantal verspreide persberichten 

 aantal uren inzet tuimelwagen 

 aantal uren besteed aan preventieve acties specifiek gericht naar veiligheidsgordel en 

andere beveiligingssystemen 

o goederen- en personenvervoer (georiënteerd naar de lokale problematiek); 

 aantal uren controles 

 aantal personeelsleden die deelnemen aan een congres, studiedag of opleiding 

specifiek gericht naar goederen- en/of personenvervoer 

o weekendongevallen; 

 aantal uren bemande controles met en zonder interceptie 

 aantal aangekondigde acties 

 aantal uren controles naar alcohol 

 aantal personeelsleden die deelnemen aan een congres, studiedag of opleiding 

specifiek gericht naar weekendongevallen 

o verkeerseducatie. 

 aantal manuren sensibilisering aan kinderen, senioren, … 

 aantal personeelsleden die educatie geven 

 

 wijze waarop – methode – tool 

o stuurbord verkeersveiligheid; 

o Interne verkeersveiligheidsbarometer; 

o Verkeersbarometer afkomstig van Federale politie. 

 

 frequentie 

o zesmaandelijkse evaluatie 

o jaarlijkse globale evaluatie 
 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING EIGENDOMSDELICTEN 

Wij willen bijdragen tot het beheersen van het fenomeen eigendomsdelicten in onze zone. 

 

DEFINIËRING VAN HET PROBLEEM 

Het fenomeen eigendomsdelicten omvat alle diefstallen met braak en/of inklimming en/of met 

gebruik van valse sleutels in een gebouw, doch in het bijzonder in woningen. 

Onder gebouw verstaan we elk bewoond of onbewoond huis met aanhorigheden, of elk verblijf dat 

als woning kan dienen, elk handelspand, fabriek of bedrijf, elke openbaar plaats, school, 

sportcomplex of jeugdcentrum, zelfs keet of hangar of werf in aanbouw. 

Onder een effectieve inbraak verstaan we elke daadwerkelijke betreding van het pand, ook als 

werd er geen diefstal gepleegd, dit in tegenstelling tot de strafrechtelijke benadering die deze als 

poging kwalificeren. 

De woninginbraken vormen de meest voorkomende criminaliteitsvorm in onze politiezone, tevens 

verdienen de diefstallen in voertuigen ook onze aandacht. Het gaat meer en meer om diefstal van 

duur (werk)materiaal uit camionettes als om waardevolle elektronische apparatuur. 

Omtrent fietsdiefstallen gaat het voornamelijk om diefstallen op risicoplaats zoals deze aan 

spoorwegstations en op stopplaatsen aan bushaltes. 

 

TE BEREIKEN GLOBALE DOELEN 

Het beheersen van deze verwervingscriminaliteit, en het trachten voorkomen van diefstallen door 

het geven van informatie, zo mogelijk doen dalen van het aantal feiten. Het verstrekken van de 

nodige nazorg om het onveiligheidsgevoel bij de bevolking zo laag mogelijk te houden. 
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LEIDERSCHAP 

 de zonale veiligheidsraad is zich bewust van de noodzaak van de multidisciplinaire aanpak van 

het probleem; 

 voorzien van de noodzakelijke capaciteit; 

 deel van de capaciteit (6.189 uren) wordt gezocht binnen de reguliere werking; 

 interne en externe communicatie om draagvlak te creëren; 

 het fenomeen multidisciplinair aanpakken. 

 

STRATEGIE EN BELEID 

 de beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt; 

 een resultaatgericht actieplan inzake eigendomsdelicten opstellen; 

 een specifiek gericht actieplan inzake fietsdiefstallen opstellen; 

 een performante structuur in de analyse, verwerking en verspreiding van de interne in externe 

informatie; 

 samenwerking met externe partners. 

 

MANAGEMENT VAN DE MEDEWERKERS 

 specifieke opleidingen voorzien; 

 specifieke opleidingen op vlak van informatica (analyse en verwerking van gegevens, sociale 

media, …); 

 draagvlak creëren; 

 betrokkenheid van de medewerkers stimuleren bij de uitvoering van de actieplannen;; 

 feedback geven van de resultaten van de acties. 

 

MANAGEMENT VAN DE MIDDELEN 

 Benodigde technische middelen (automatische nummerplaatherkenning, …); 

 Efficiënt beheer ICT-middelen. (voorzien van modern en actueel materiaal, sociale media, …). 

 

MAMAGEMENT VAN DE PROCESSEN 

 verdere uitwerking en optimalisatie van het LIK om de IGPZ te kunnen toepassen; 

 aanduiden van een projectverantwoordelijke voor de actieplannen; 

 uitwerken van actieplannen. 

 

PARTNERS 

 bestuurlijke en gerechtelijke overheid 

 de gemeentelijke diensten 

 de federale politie 

 coördinatoren Bin en BinZ 

 

WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 

 indicatoren 

o aantal effectieve zware diefstallen; 

o aantal pogingen zware diefstallen; 

o aantal autodiefstallen; 

o aantal bromfietsdiefstallen; 

o aantal diefstallen in voertuigen; 

o aantal diefstallen met geweld – hold-up; 

o aantal fietsdiefstallen; 

 aantal diefstallen van niet slotvaste fietsen 

 aantal diefstallen van slotvaste fietsen 

 spreiding van de fietsdiefstallen per deelgemeente 

 evolutie van de feiten per maand – week – dag - uur 

 aantal gevonden fietsen 

 aantal fietsen die kunnen teruggegeven worden aan de eigenaar 

o aantal garagediefstallen; 

o spreiding van de feiten per deelgemeente; 

o evolutie van de feiten per maand; 
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o aantal uitgevoerde herbezoeken; 

o aantal buurtgesprekken (per sector – per jaar); 

o aantal uitgevoerde onveiligheidsfiches; 

o aantal aanvragen afwezigheidtoezicht; 

o aantal uitgevoerde afwezigheidstoezichten; 

o aantal uitgevoerde sectorscans; 

o aantal aanvragen Diefstal preventie advies; 

o aantal uren avondpatrouille; 

o aantal uren FIPA. 

 

 wijze waarop – methode - tool 

o stuurbord eigendomsdelicten; 

o Politie-GIS-tool. 

 

 frequentie 

o zesmaandelijkse evaluaties. 

 

3.2.3. Interne strategische doelstellingen inzake optimaliseren van de 

interne werking 

 

Het ZVP 2009-2012 focuste zich voornamelijk op prioriteiten inzake leefbaarheid en veiligheid. 

Ondanks een zeer negatief MTO in 2003 en 2007 werden er in het vorig ZVP geen interne 

strategische doelstellingen weerhouden. Pijn- en knelpunten kwamen in het verleden naar 

voren, maar de daadkracht ontbrak om er uiteindelijk iets mee te doen. We willen echter deze 

bladzijde omdraaien. 

 

De medewerker staat binnen onze organisatie centraal. Een organisatie moet bereid zijn van 

naar zijn medewerkers te luisteren. En als er geluisterd wordt, moet er ook daadkracht zijn om 

met de resultaten iets te doen. 

 

De goede waardering in het recente MTO geeft aan dat we op de goede weg zijn, doch dat de 

werkbeleving een constante zorg moet zijn voor de leidinggevenden. 

 

Tevreden medewerkers zijn onmisbaar voor iedere succesvolle organisatie. De sfeer, de 

motivatie zijn medebepalend voor het succes van de organisatie. Het is belangrijk dat een 

werkgever geeft om het welzijn van zijn medewerkers. Een tevreden medewerker is bereid 

harder te werken om de organisatie te verbeteren en doelen te halen. Tevreden medewerkers 

hebben het immers naar hun zin en zullen minder snel weggaan. 

 

Daarnaast is er vanuit onze zorg voor een veilige en leefbare samenleving en vanuit onze 

maatschappelijke voorbeeldfunctie de behoefte om het maatschappelijke verantwoord 

ondernemen te implementeren. Initiatieven allerhande zullen worden genomen. De MVO visie 

zal ingang vinden in onze beleidscyclus 2014-2017, waarbij telkenmale met de drie dimensies 

van duurzame ontwikkeling (people, planet, profit) rekening wordt gehouden. 

 

DOELSTELLING 1: WIJ WILLEN EEN BIJDRAGE LEVEREN TOT EEN MAATSCHAPPELIJK 

VERANTWOORD ONDERNEMEN 

LEIDERSCHAP 

 communiceren en draagvlak creëren – duurzaamheid moet een positieve boodschap worden; 

 stimuleren van medewerkers in denken – maatschappelijk verantwoord ondernemen dient door 

elk lid te worden gedragen; 

 vrijmaken van de nodige capaciteit; 

 voorbeeldfunctie; 

 structurele verankering; 

 participatie; 

 duurzaam veiligheids- en leefbaarheidsbeleid. 
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STRATEGIE EN BELEID 

 sociaal handelen met respect voor de medewerkers en de bevolking; 

 ethisch en integer handelen, in dienstbaarheid aan de kernwaarden van onze maatschappij; 

 ecologisch handelen, vanuit het besef dat de aarde en de natuur niet onnodig onverantwoord 

schade mogen toegebracht worden; 

 voorzichtig handelen, vermijden al te kwistig om te springen met de schaarse middelen; 

 in goed overleg met anderen handelen, met respect voor de eigenheid van deze anderen. 

 

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

 maatschappelijk verantwoord ondernemen dient door elke medewerker te worden gedragen; 

 stimuleren van medewerkers; 

 verankering van duurzame ontwikkeling in het welzijn op het werk. 

 

MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 de mate waarbij het aankoopbeleid rekening houdt met duurzaamheidscriteria; 

 intern beleid gericht om efficiënt omgaan met natuurlijke grondstoffen. 

 

MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 verschillende procedures uitwerken. 

 

PARTNERS 

 bestuurlijke en gerechtelijke overheid; 

 de gemeentelijke diensten; 

 de federale politie. 

 

WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 

 indicatoren 

o duurzaamheidsspiegel: o.a.:  

 aantal uren vorming personeelslid; 

 participatie; 

 gezondheid en veiligheid op het werk; 

 afvalbeheer en herbruik; 

 energieverbruik – rationeel gebruik van energie; 

 kosten; 

 bestaan van een aankoopbeleid; 

 balans werk/privé; 

 … . 

 

 wijze waarop – methode - tool 

o MTO; 

o Maatschappelijk verslag. 

 

 frequentie 

o jaarlijks. 
 

KRITIEKE SUCCES FACTOREN 

 Gedragenheid door en betrokkenheid van de medewerkers. 

 Gedragenheid door en betrokkenheid van de leidinggevenden. 

 Goedkeuring van de belanghebbenden. 

 

DOELSTELLING 2: WIJ WILLEN DE INTERNE COMMUNICATIE BINNEN ONZE ZONE 

OPTIMALISEREN 

LEIDERSCHAP 

 oriëntatie op de omgeving waarin we werken; 

 stimuleren van medewerkers in denken en meedoen aan verbeteren en vernieuwen; 

 communiceren en draagvlak creëren; 

 open, heldere en eerlijke communicatie.  



 

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 SAMEN STERK 69 

STRATEGIE EN BELEID 

 betrokkenheid van de medewerkers bij de opmaak van het actieplan; 

 peilen naar de behoeften bij de belanghebbenden; 

 opmaak van een degelijk communicatieplan; 

 invoer van een nieuw vergaderplan. 

 

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

 aanreiken van adequate opleidingen over de tools en de wijze waarop gecommuniceerd zal 

worden. 

 

MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 relevante en goed werkende ICT middelen; 

 zorgen dat relevante informatie tijdig beschikbaar is voor alle belanghebbenden; 

 stimuleren van medewerkers. 

 

MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 verschillende procedures uitwerken; 

 

PARTNERS 

 bestuurlijke en gerechtelijke overheid; 

 de gemeentelijke diensten; 

 de federale politie. 

 

WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 

 indicatoren 

o Bevraging bij het personeel 

 

 wijze waarop – methode - tool 

o MTO 

 

 frequentie 

o 2-jaarlijks 
 

KRITIEKE SUCCESFACTOREN 

 gedragenheid door en betrokkenheid van de medewerkers en leidinggevenden; 

 opmaak van een communicatieplan; 

 opmaak van een vergaderplan. 
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HOOFDSTUK 4. 

HET COMMUNICATIEBELEID 



 

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 SAMEN STERK 71 

4.1. Externe communicatie 

4.1.1. Te trekken lessen over de externe communicatie van het 

politiebeleid 2009-2012 

Externe communicatie tussen de lokale politie en haar diverse externe partners (bestuurlijke 

overheden, gerechtelijke overheden, politionele partners en inwoners van de zone) is een van 

de basisfundamenten van een gemeenschapsgerichte politieorganisatie. Uit het verleden is 

gebleken dat het communiceren van het politiebeleid louter op basis van het zonaal 

veiligheidsplan een te enge basis is. Het plan, zoals opgevat, bevat immers niet de lokale 

politionele realiteit. Omtrent het politiebeleid en de ontwikkelde activiteiten wordt dan ook 

ruimer gecommuniceerd en dit met een combinatie van verschillende technieken. Een 

overzicht van de in de zone uitgebouwde communicatiekanalen wordt hierna weergegeven. 

 

Belanghebbenden Te trekken lessen 

Bestuur en financiers 

Parket Gent  In een eerste fase bleef de communicatie beperkt tot de 

contacten op de ZVR of directe contacten bij 

probleemstellingen. 

 Er was een actieve deelname van de medewerkers in de 

diverse werkgroepen en subwerkgroepen. 

 Elke politiezone uit het arrondissement kreeg een 

zonemagistraat toegewezen. Hierdoor wordt de drempel 

tussen parket en politiedienst verlaagd. 

 Op initiatief van de PDK werd een vergadering belegd 

met de perswoordvoerders van het parket, de 

perswoordvoerders van de federale en lokale politie, de 

vertegenwoordigers van audiovisuele media en de 

geschreven pers. 

 Op initiatief van de PDK werd een vergadering belegd in 

het kader van Salduz. 
 

Conclusie: 

Momenteel is er tussen parket en politie een open beleid met 

inspraak en wederzijds respect. Continuïteit dient hier te 

worden verzekerd. 

 

Bestuurlijke overheden 

(gemeente Aalter en 

Knesselare) 

 In het politiecollege of politieraad wordt systematisch 

overleg gepleegd en toelichting gegeven omtrent de 

uitvoering van het politiebeleid. 
 

Conclusie: 

Dezelfde werkwijze blijven aanhouden. 
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Belanghebbenden Te trekken lessen 

Klanten 

Bevolking 

 

 Het ZVP is te raadplegen op de website van de 

politiezone. Deze website werd regelmatig aangevuld met 

resultaten van acties voorzien in de respectievelijk 

actieplannen. 

 Alle controles snelheid werden aangekondigd op onze 

website, op de gemeentelijke infoborden en in de lokale 

pers. 

 In de geschreven pers werden regelmatig resultaten van 

acties gepubliceerd. 

 In het kader van het project fietsdiefstallen werd er 2x 

jaar controle uitgevoerd aan de treinstations van Bellem, 

Aalter en Sint-Maria-Aalter. Alle fietsen werden gemerkt 

en fietsen die verplaatst of gebruikt werden gedurende 

een bepaalde periode, werden nadien verwijderd. 

Deze actie werd gecommuniceerd via TotAalter, 

Infoborden en affiches.  

 In uitvoering van het plan eigendomsdelicten werd ten 

behoeve van slachtoffers van eigendomsdelicten, nieuwe 

inwoners en kandidaat bouwers of verbouwers een map 

samengesteld met diverse nuttige tips en info tot het 

voorkomen van inbraken. 

 Er werden geregeld aan de seniorenadviesraden 

presentaties gegeven omtrent de voorstelling van de  

wijkinspecteur en tegelijkertijd werd diefstal preventie 

advies (DPA )gegeven. 

 Dag van de veiligheidsdiensten in 2012: 5- jaarlijks 

wordt de dag van de veiligheidsdiensten georganiseerd in 

samenwerking met de brandweer van de Aalter, het Rode 

Kruis en de civiele bescherming. 

 Een nieuwe promo stand van de PZ Aalter-Knesselare 

werd gerealiseerd alsook een gadget werd ontworpen. De 

stand werd gebruikt voor de rekrutering van nieuwe 

medewerkers en bij de verenigingen in de PZ Aalter-

Knesselare. 

 Het project " Maak jezelf geen blaasjes wijs" is een 

campagne waarbij alcoholtesters in het kader van de 

BOB- campagne werden uitgedeeld aan de horeca. 

Meerdere partners werden betrokken in het project. De 

PZ Aalter-Knesselare won hiervoor in 2011 de Oost-

Vlaamse Veiligheidsprijs. 
 

Conclusie: 

Het is steeds de bedoeling geweest de bevolking maximaal 

te informeren omtrent de uitvoering van het ZVP. 

De bevolking wordt via de bestaande communicatiekanalen 

ingelicht zoals de website van de PZ Aalter-Knesselare, de 

pers en de media. 

Een politiekrantje werd niet gerealiseerd bij gebrek aan 

capaciteit. Een duidelijke communicatiestrategie is echter 

cruciaal. 
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Belanghebbenden Te trekken lessen 

Partners en leveranciers 

Federale politie  Met CSD en AIK werd regelmatig overleg en info-

uitwisseling gepleegd. Ten behoeve van de geïntegreerde 

gedachte werden verschillende werkgroepen binnen het 

domein van de respectievelijke actieplannen opgericht. 

 Op gerechtelijk vlak was er periodiek overleg tussen de 

LVA en de medewerkers van onze recherche (LRD). 
 

Conclusie: 

We zien geen communicatieproblemen met de federale 

politie. 

Infostroom en info-uitwisseling dienen te worden behouden. 

 

Media  Teneinde de contacten met de pers te verbeteren werd 

door twee leden van het korps de opleiding 

perswoordvoerder gevolgd. 

 Nieuwe ontwikkelingen, gebeurtenissen, belangrijk 

nieuws, kernboodschappen en achtergrondinformatie 

werden gecommuniceerd. 

 Met de invoering van de dagcoördinator werd er dagelijks 

door de pers contact opgenomen met de coördinator om 

te informeren of er belangrijke en voor de pers 

interessante gebeurtenissen plaatsvonden op het 

grondgebied van de PZ Aalter-Knesselare. In het 

weekend werd de OGP met dienst hieromtrent 

gecontacteerd. 
 

Conclusie: 

Handhaven van deze contacten. 
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Belanghebbenden Te trekken lessen 

Maatschappij  

Buurtinformatienetwerken 

(BIN) en BINZ (zelfstandigen) 

 Periodiek werd relevante informatie per mail naar de 

verschillende coördinatoren gestuurd door de 

projectleider eigendomsdelicten. 

 De bijeenkomsten BINZ op niveau arrondissement 

werden afgeschaft. 

 Lokaal werd er één vergaderingen BINZ per jaar 

georganiseerd (coördinatoren en politie) 

 Jaarlijks een coördinatievergadering met lokale 

coördinatoren BIN en de politie. 
 

Conclusie: 

De communicatie met coördinatoren van BIN en BINZ 

verloopt tot op heden vlot. De cascade en de BIN foon 

werden afgeschaft. Alle communicatie naar de BIN’s en BINZ 

verloopt via de BIN SMS en via mail. 
 

Schoolgemeenschap  Na het verschijnen van de PLP 41 werd door de 

contactpersoon van onze zone jaarlijks twee maal een 

vergadering belegd met de verschillende scholen. De 

vergaderingen gaan door in het voorjaar en in het najaar. 

Er werd met volgende middelbare scholen vergaderd: 

o ‘De Beuk’, Stationsstraat 128 te Aalter 

o De Emmaüs scholengroep: 

 St Jozef ( technische afdeling ) , Sint Jozefstraat 3 te 

Aalter 

 Middenschool ( 1ste & 2de middelbaar), Sint Gerolflaan 

20 te Aalter 

 Bovenbouw Emmaüs ( 3e tot 6de middelbaar ), Sint 

Gerolflaan 22 te Aalter.  
 

Conclusie: 

Er zijn geen communicatieproblemen met de scholen. 
 

 

4.1.2. Intenties betreffende de externe communicatie van het 

politiebeleid 2009-2012 

 

Belanghebbenden Intenties 

Bestuur en financiers 

Parket Gent  We streven naar continuïteit van het open beleid. 

 Actieve deelname van onze medewerkers in de diverse 

werkgroepen en subwerkgroepen. 

 Met de zonemagistraat zal regelmatig contact  

onderhouden worden. 

 Indien nodig wordt overleg gepleegd met de 

persmagistraten i.v.m. informatie naar de media. 

 

Bestuurlijke overheden 

(gemeente Aalter en 

Knesselare) 

 

 Dezelfde werkwijze blijven aanhouden, namelijk ter 

gelegenheid van politiecollege of politieraad  

systematisch overleg plegen en toelichting gegeven 

omtrent de uitvoering van het politiebeleid. 

 Na het opstellen van het ZVP zullen ook de actieplannen 

werden opgesteld en uitgewerkt. De zullen op hun beurt 

worden voorgelegd aan het politiecollege, politieraad en 

ZVR. 
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Belanghebbenden Intenties 

Klanten 

Bevolking  De website up to date en dynamisch houden. 

 Alle verkeerscontroles zullen aangekondigd worden op 

onze website, de gemeentelijke infoborden en in de 

lokale pers. 

 De resultaten van onze acties zullen regelmatig  

verspreid worden. 

 Monitoring van de lokale bevolking via sectorscans. 

 Een communicatieplan (intern– extern) zal opgemaakt 

worden teneinde de informatiedoorstroming te 

optimaliseren. 

 Aan de nieuwe inwoners, kandidaat bouwers of 

verbouwers zal een map overhandigd worden met 

diverse nuttige tips en info tot het voorkomen van 

inbraken. 

 Promoten van police on web via de website en 

infobladen. 

 De politie zal elke weekdag een persnota leveren met de 

voornaamste feiten en gaat in op verzoeken om 

interviews, voor zover zij passen binnen de afgesproken 

spelregels. 

 Een facebook account zal worden aangemaakt. 

Preventietips, aangekondigde snelheidscontroles, 

openingsuren onthaal, voorstelling wijkinspecteurs en 

nieuwe nuttige info zal hierop worden ter kennis 

gebracht. Hiervoor zal personeel moeten worden 

voorzien voor de opvolging. 

 Een twitter account zal worden aangemaakt zodat de 

activiteiten van de PZ Aalter-Knesselare kunnen gevolgd 

worden. Het is de bedoeling om dagelijks tweets te 

versturen aangaande snelheidscontroles, wegenwerken, 

acties, opsporingsberichten, preventietips,... Hoewel deze 

info ook via de website en de lokale kranten verspreid 

worden zullen de volgers de laatste nieuwtjes altijd een 

tikkeltje sneller kennen. Twitter is ook een snel en 

makkelijk kanaal voor de inwoners om vragen te stellen 

of voorstellen te doen. 

 

Partners en leveranciers 

Federale politie  Infostroom en info-uitwisseling dient behouden te 

worden. 

 

Media  Nieuwe ontwikkelingen, gebeurtenissen, belangrijk 

nieuws, kernboodschappen en achtergrondinformatie 

zullen gecommuniceerd worden. 

 

Maatschappij 

Buurtinformatienetwerken 

(BIN) en BINZ (zelfstandigen) 

 We zullen de communicatie met coördinatoren van BIN 

en BINZ verder onderhouden. De BIN-Z in Knesselare zal 

worden opgestart. 

Schoolgemeenschap  Periodiek contact met de aanspreekpunten van de 

scholen wordt verder onderhouden. 
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4.2. Interne communicatie 

4.2.1. Te trekken lessen over de interne communicatie van het 

politiebeleid 2005-2008 

De interne communicatie is van fundamenteel belang voor het functioneren van de organisatie 

en tevens een basisvoorwaarde voor een goede externe communicatie. Zoals voor de externe 

communicatie, geldt ook hier dat vooral de combinatie van verschillende technieken tot een 

goed optimaal resultaat kan leiden. Een overzicht van de in de zone uitgebouwde kanalen 

wordt hierna weergegeven.  

 

Belanghebbenden Te trekken lessen 

Medewerkers In het vorig plan werden volgende zaken gerealiseerd: 
 

Lokaal informatiekruispunt ( LIK) 

Eind november 2012 werd het Lokaal Informatiekruispunt 

(LIK) opgericht. 

De politiezone Aalter-Knesselare wou met de oprichting van 

het LIK een performante structuur creëren om de IGPZ te 

kunnen toepassen. 

Het doel is het analyseren, verwerken en verspreiden van 

interne en externe informatie, dit zowel ten behoeve van de 

verschillende functionaliteiten binnen de zone, als voor onze 

externe partners.  
 

Het LIK bestaat uit 1 officier operationele ondersteuning 

(CP), 1 coördinator (HINP) en 4 Calog personeelsleden. 
 

Volgende taken worden door het LIK uitgevoerd:  

 opvolging politiemail 

 up to date houden van de politiemail 

 opvolgen coördinatievergaderingen evenementen 

 contacten met de pers 

 projectverantwoordelijke (uitvoering actieplan) 

 toezicht algemene dienstplanning(bv: bijstand 

deurwaarder) 

 voorbereiding evaluatieverslagen projecten, jaarverslag 

 communicatiestroom 

 beheer van documenten 

 uniformiteit van documenten 
 

Intranet 

De toepassing intranet werd uitgebreid, volgende zaken zijn 

o.a. consulteerbaar: 

 vernieuwde geüpdate onthaalbrochure 

 feitentabel Salduz 

 GAS reglement 

 Salduz 

 evenementen 

 milieu 

 verslagen ORO 

 nieuwe wetgeving 

 omzendbrieven 

 parketonderrichtingen 

 zonale onderrichtingen 

 verslagen van de personeelsbriefing en 

personeelsvergadering 

 dienstplanning 

 evenementen 

 procedures 

 .... 
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OBP-OBP overleg 

Dagelijks vond het OBP-OGP overleg plaats waarop de 

interventies van de opgelopen 24 uur werden besproken, 

belangrijke nieuwigheden werden gemeld en pijnpunten 

werden besproken. 

 

Tablet 

Voor de OBP's en de OGP van permanentie werd een tablet 

aangekocht met heel wat nuttige info die van dienst kan zijn 

tijdens de wachtbeurt. 

 

Rolkrant 

Een TV werd aangekocht waarop de dienstplanning van de 

dag afgelezen kan worden, alsook belangrijke mededelingen 

kunnen vermeld worden. 

 

ISLP  

Via ISLP werd een brede waaier aan informatie verspreid. De 

korpschef kan er belangrijke informatie mee verspreiden, 

hetzij selectief naar en individueel personeelslid, hetzij naar 

een dienst of functionaliteit, hetzij naar alle personeelsleden. 

Hetzelfde geldt voor de diensthoofden. 

 

Affichering 

In de refters evenals op de prikborden in de diverse 

diensten, zijn er mededelingsborden voorzien die ruimte en 

mogelijkheden bieden voor affichering van informatieve 

nota's, verslagen en affiches, zowel op professioneel vlak als 

op het vlak familieberichten, sportieve activiteiten, 

vakbondsmedelingen. 

 

Organisatie van personeelsfeesten en teambuildings 

Jaarlijks wordt een korps- en nieuwjaarsfeest georganiseerd, 

evenals de teambuilding. 

 

Werkgroep H.R.M. 

De werkgroep HRM is een groep vrijwilligers, gekozen door 

het personeel, die als voornaamste doel voor ogen hebben 

een goede werksfeer te bevorderen, en tevens problemen 

willen aanpakken en een gepaste oplossing geven. Ze doen 

dit door activiteiten te organiseren die ertoe bijdragen een 

hechte groep te vormen en door antwoord te geven op 

gestelde vragen en problemen. 

 

Conclusie: 

Een communicatieplan met een duidelijke 

communicatiestrategie en strikte timing blijkt een absolute 

noodzaak te zijn. Van de personeelsleden -en in het 

bijzonder de leidinggevenden- wordt verwacht dat zij 

permanent oog hebben voor informatie die in aanmerking 

komt om te worden gecommuniceerd. Bovendien moeten alle 

personeelsleden de nodig inspanningen leveren om kennis te 

nemen van de verspreide informatie. Het blijkt niet steeds 

eenvoudig te zijn deze permanente inspanning te vragen. 
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4.2.2. Intenties betreffende de interne communicatie van het 

politiebeleid 2009-2012 

Vooreerst is het zeer belangrijk om de bestaande interne communicatie te bestendigen omdat 

deze efficiënt is gebleken. Verder zal het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 intern 

gecommuniceerd worden. Zoals dit geldt voor de externe communicatie, zal ook intern de 

communicatie van het politiebeleid niet hiertoe beperkt worden en zal omtrent het beleid en de 

eruit voortvloeiende activiteiten gecommuniceerd worden via de diverse kanalen. 

 

Belanghebbenden Intenties 

Medewerkers 

 

 2x per week middenkader en officierenoverleg, op 

maandag en vrijdag: de hoofdinspecteurs en officieren 

sensibiliseren en motiveren om de korpsstrategie uit te 

voeren, m.a.w. de neuzen in dezelfde richting. Van het 

overleg wordt telkens een verslag opgemaakt die 

consulteerbaar is via de O-schijf op ISLP. De 

diensthoofden communiceren verder naar hun diensten 

toe. 

 

 Wekelijkse personeelsbriefing op dinsdag ten behoeve 

alle medewerkers (operationeel en calog). Van de 

personeelsbriefing wordt een verslag opgemaakt die te 

consulteren is op Intranet, zodat ook de niet aanwezigen 

op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de zone. 

 

 Vijf plenaire personeelsvergaderingen per jaar met de 

bedoeling het intern draagvlak te verhogen door het 

informeren en sensibiliseren van alle medewerkers. Van 

de personeelsvergadering wordt eveneens een verslag 

opgemaakt die te consulteren is op Intranet. 

 

 Beleidsteam: voorbereiding van de besluitvorming. Alle 

beleidsmatige en beheersmatige onderwerpen kunnen 

aan bod komen, evenals algemene 

korpsaangelegenheden. 

 

 Beleidsondersteuningsteam (BOT): frequentie van 

overleg vier keer per jaar, met als doel medewerkers te 

betrekken in de voorbereiding van de besluitvorming. 

 

 Opmaken van een communicatieplan (intern–extern) 

teneinde de informatiedoorstroming te optimaliseren. 

 

 Naambekendheid van de wijkinspecteur vergroten door 

publicatie in de lokale informatiebladen en het 

verspreiden van een brochure waarin de wijkwerking en 

de wijkinspecteurs worden voorgesteld. 

 

 Verder uitbreiden van Intranet. 

 

 Aanschaf van de Netpresenter met als doel: 

o Snel een maximum aantal medewerkers informeren; 

o Belangrijke en beknopte berichten binnen 

onmiddellijke draagwijdte verspreiden; 

o Ervaringen benutten en delen; 

o De doorstroming van informatie op alle vlakken 

bevorderen; 
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o De dialoog en samenwerking tussen de verschillende 

diensten vergemakkelijken. Het systeem wordt 

aangestuurd vanuit het LIK . Berichten op de meest 

uiteenlopende vlakken (personeel, sociaal, sportief, 

professioneel) worden op deze manier verspreid. 

 "Alerts": Naar aanleiding van een rondvraag bij het 

personeel inzake de interne communicatie kwam naar 

voor dat het onmogelijk is om dagelijks alle 

binnenkomende info door te nemen. De ISLP mail is nog 

steeds het meest gebruikte communicatiekanaal en men 

stelt voor om via deze weg een link te versturen 

aangaande nieuwe items die gepubliceerd werden op 

intranet. 

 

 Dagelijkse briefing interventieploegen: de 

interventieleden klagen over het feit er geen briefing 

wordt gegeven voor aanvang dienst en ze niet in kennis 

worden gebracht van de aandachtspunten noodzakelijk 

voor de uitvoering tijdens hun dienst. 

 

 Opstellen lijst inzake lopende stuurverboden in de PZ 

Aalter-Knesselare. 
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HOOFDSTUK 5. 

GOEDKEURING VAN HET PLAN 
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5.1. Verbeteren en vernieuwen 
 

Opmerkingen en/of suggesties federale 

overheidsdiensten (ZVP 2009-2012) 

Genomen initiatieven en maatregelen om 

hieraan te verhelpen 

De politiezone sloot bovendien verscheidene 

samenwerkingsprotocollen af met politionele 

en niet-politionele partners die beantwoorden 

aan de visie van een integrale en 

geïntegreerde aanpak. Om deze visie nog 

duidelijker tot uiting te laten komen in het 

ZVP, zou het positief zijn als de specifieke 

bijdragen van de  partners tot de opmaak van 

het plan meer bedrukt worden. 

De maatschappelijke veiligheid is zo complex 

dat het onmogelijk door de politie alleen kan 

worden aangepakt. Een integrale en 

geïntegreerde aanpak is cruciaal, de 

specifieke bijdragen van de partners worden 

in huidig plan specifiek beschreven. 

Aangaande scanning en analyse werden 

voldoende bronnen opgenomen. De scanning 

en analyse beperkt zich echter tot een 

opsomming van de verschillende bronnen. Het 

is echter noodzakelijk om een analyse van de 

veiligheid en leefbaarheid van de zone op te 

nemen in het zonaal veiligheidsplan. 

Een terechte opmerking, er is ditmaal heel 

wat beleidsvoorbereidend werk aan de 

opmaak van het plan voorafgegaan, in het 

huidig plan is een uitgebreide en 

gestructureerde scanning en analyse  

opgenomen. 

De functionaliteit onthaal voldoet niet aan de 

opgelegde minimumvoorwaarden. 

Niettegenstaande het centraal onthaalpunt 

geen 12 uur per dag geopend is, voldoen we 

volgens onze mening aan de norm. De burger 

krijgt onmiddellijk respons als hij een beroep 

doet op de lokale politie. 

De motivering waarom het beleid een 

bepaalde koers vaart, wordt echter 

onvoldoende geëxpliciteerd en verdient aldus 

een verdere uitwerking… . 

De strategisch doelstellingen zijn echter niet 

voldoende specifiek en actiegericht. 

Bovendien worden geen kritieke 

randvoorwaarden vermeld. 

 

Terechte opmerkingen, er is ditmaal een grote 

inspanning geleverd om de weerhouden 

fenomenen strategisch uit werken. 

In dit plan wordt een strategisch raamkader  

opgesteld, zodat nadien goede operationele 

plannen kunnen ontwikkeld worden. 

Bij iedere strategisch doelstellingen worden 

ook de randvoorwaarden vermeld. 

Er zijn geen interne strategisch doelstellingen 

weerhouden. 

Binnen de interne strategisch doelstelling -

optimaliseren van de interne werking– werden 

twee deeldoelstellingen in het huidig zonaal 

veiligheidsplan weerhouden, nl het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

het optimaliseren van de interne 

communicatie binnen de politiezone. 

De resultaten van MTO 2003 en 2007 waren 

overduidelijk. Er was dringend nood aan 

communicatie met de medewerkers. 

Communicatie met de medewerkers zorgt 

voor overleg en brengt samenhang teweeg. 

Anderzijds door MVO te implementeren wordt 

het belang van de medewerkers (people) 

expliciet geaccentueerd. 
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Er is een aanzet gegeven met betrekking tot 

communicatie, maar dit moet naar de 

toekomst toe verder worden uitgebouwd. 

De interne en externe communicatie worden 

in het huidig ZVP uitvoerig beschreven, de 

informatie- en communicatieactiviteiten 

moeten de realisatie van de strategische 

operationele doelstellingen ondersteunen. 
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HOOFDSTUK 6. 

ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN 
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Verspreidingslijst 
 

Huidig zonaal veiligheidsplan werd overgemaakt aan 
 
 
Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene directie – Veiligheids- en Preventie – Directie 
Lokale Integrale Veiligheid 

Federale overheidsdienst Justitie – Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid 

Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst Politionele Veiligheid 

De heer waarnemend Burgemeester van Aalter – Voorzitter ZVR 

De heer burgemeester van Knesselare 

De heer Procureur des Konings te Gent 

Zonemagistraat voor de PZ 

Directeur-coördinator van de federale politie – Arro Gent 

Gerechtelijk Directeur van de federale politie – Arro Gent 

Korpschef PZ Aalter-Knesselare 

Secretaris PZ Aalter-Knesselare 
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 Bijlage 1: Objectieve cijfers – gegevens ISLP 

 Bijlage 2: Zonaal politioneel veiligheidsbeeld - PZ Aalter-Knesselare 2012 

 Bijlage 3: Criminaliteitsbarometer PZ Aalter-Knesselare 2009-2013 – Federale politie – 

CGOP/Beleidsgegevens 

 Bijlage 4: Evaluatie actieplan eigendomsdelicten 

 Bijlage 5: Evaluatie actieplan verkeer 

 Bijlage 6: Analyse GAS 

 Bijlage 7: Sectorscans 

 Bijlage 8: Bevraging doelgroepen 

 Bijlage 9: Veiligheidsbevraging lokale bevolking 

 Bijlage 10: Foto’s van de wijken 

 Bijlage 11: Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 Bijlage 12: Prioriteiten van de heer procureur des Konings 

 Bijlage 13: Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 

 Bijlage 14: Gedetailleerde capaciteitsprognose 

 


