
  
   ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE – MEI 2021 
 
 
 
 

1 VERKEERSGERELATEERDE OVERLAST – prioriteit ZVP 2020-2025 
 
1.1 Verkeersongevallen 
 

dodelijke afloop 0 

gekwetsten zwaar gewond 0 

gekwetsten licht gewond 3 

gekwetsten + intoxicatie 0 

gekwetsten + vlucht 0 

gekwetsten + intoxicatie + vlucht 0 

stoffelijke schade 5 

stoffelijke schade + intoxicatie 1 

stoffelijke schade + vlucht 9 

stoffelijke schade + intoxicatie + vlucht 0 

TOTAAL 18 

 

Aantal verkeersongevallen met doden/gekwetsten: 

 



1.2    Vaststellingen verkeersinbreuken: PV en OI: 

 

alcoholintoxicatie 6 

inbreuken inzake verzekering 1 

inbreuken inzake schouwing 21 

inbreuken inzake rijbewijs 7 

inbreuken inzake inschrijving 1 

parkeren 123 

parkeerplaats minder-validen 1 

negeren rood verkeerslicht 44 

Negeren C1 1 

negeren C3 / 

negeren C21 / 

negeren C35 / 

negeren snelheidsbeperking 90 13 

negeren snelheidsbeperking 70 407 

negeren snelheidsbeperking 50 415 

negeren snelheidsbeperking 30 91 

onaangepaste snelheid 1 

veiligheidsgordel 18 

niet dragen valhelm / 

telefoneren aan het stuur 18 

plaats op de rijbaan 11 

ontbreken signalisatie lading / 

TOTAAL 1179 

 
1.3 Schooltoezicht 

Het schooltoezicht wordt uitgevoerd door de medewerkers van de diensten wijkwerking en 
verkeer. In de maand mei werd hiervoor 56u35 manuren geïnvesteerd. 

 
1.4 Verkeerstoezicht 

Het gericht verkeerstoezicht wordt uitgevoerd door de medewerkers van de dienst verkeer. In 
de maand mei werd hiervoor 7u15 manuren geïnvesteerd. 

 
1.5 Acties 

1.5.1 Alcohol en drugs in het verkeer: 
Deze maand werden 33 personen onderworpen aan een ademtest. 5 personen legden een 
positieve test af. 4 kregen een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs van 15 dagen. 
3 personen legden een positieve speekseltest af en kregen op hun beurt ook een onmiddellijke 
intrekking van hun rijbewijs van 15 dagen.  



1.5.2 Snelheid: overzicht van de uitgevoerde snelheidscontroles 

- Bemande snelheidscontroles 
 

Maand Uren Totaal 
vtg 

PW Totaal 
vrachtw/ 

bus 

Totaal 
PV/OI 

PV/OI 
PW 

PV/OI 
VW/bu

s 

%  totaal 
PV/ 

totaal vtg 

Juni 20 50 15199 14493 706 851 814 37 5,59% 

Juli 20 48 15384 14686 698 1003 974 29 6,51% 

Aug 20 50 17131 16525 606 921 900 21 5,37% 

Sept 20 42 15248 14285 963 864 833 31 5,66% 

Okt 20 46 16751 15776 975 930 896 34 5,55% 

Nov 20 46 14224 13399 825 647 628 19 4,54% 

Dec 20 46 15165 14355 810 691 653 38 4,55% 

Jan 21 56 18740 17737 1003 836 817 19 4,46% 

Feb 21 51 15481 14457 1024 771 745 26 4,98% 

Maart 21 58 19050 18149 901 955 929 26 5,01% 

April 21 50 15006 14155 851 869 844 25 5,79% 

Mei 21 45 13737 13109 628 887 864 23 6,45% 

 
TOTAAL 21 

 
260 

 
82014 

 
77607 

 
4407 

 
4318 

 
4199 

 
119 

 
5,26 % 

 
In de maand mei vonden de bemande snelheidscontroles plaats in volgende straten: 

- Berchemsesteenweg 
- Broeke 
- Doorniksesteenweg 
- Elzeelsesteenweg 
- Engelsenlaan 
- Fostierlaan 
- Fr. Bruneellaan 
- Hogerlucht 
- Kruisstraat 
- Leuzesesteenweg 
- Ninoofsesteenweg 
- Ninovestraat 
- Ommegangstraat 
- Oswald Ponettestraat 
- Oude Vesten 
- Saint-Sauveurstraat 
- Savooistraat 
- S.-M. Glorieuxlaan 
- Viermaartlaan 
- Zandstraat 
- Zonnestraat 
 

In de O. Ponettestraat (30 km/u) werd een hoogvlieger betrapt op een snelheid van 69 km/u. 

In de Kruisstraat (50 km/u) werd een hoogvlieger betrapt op een snelheid van 102 km/u. 

In de Berchemsesteenweg (70 km/u) werd een hoogvlieger betrapt op een snelheid van 132 km/u. 

In de Ninoofsesteenweg (90 km/u) werd een hoogvlieger betrapt op een snelheid van 133 km/u. 

  



- Onbemande controles: LEUZESESTEENWEG  

 

Maand jaar uren 
controle 

gecontroleerde 
vtg 

OI/PV 
snelheid 

 % 

Juni 20 720 99001 91 0,09% 

Juli 20 744 99529 91 0,09% 

Aug 20 744 102563 118 0,11% 

Sept 20 720 118550 83 0,07% 

Okt 20 240 35877 26 0,07% 

Nov 20 240 29266 42 0,14% 

Dec 20 744 92082 60 0,06% 

Jan 21 744 98636 61 0,06% 

Feb 21  672 92562 42 0,04% 

Maart 21 744 107986 72 0,06% 

April 21 720 97094 63 0,06% 

Mei 21 744 107268 75 0,06% 

 
TOTAAL 21 

 
2880 

 
396278 

 
238 

 
0,06% 

  

- Onbemande controles: KRUISPUNT KRUISSTRAAT/Ommegangstraat (rijrichting 
Oudenaarde) 

 

Maand jaar uren 
controle 

gecontroleerde 
vtg 

OI/PV 
snelheid 

PV 
roodlicht 

Mei 20 744 135991 8 7 

Juni 20 720 178603 7 17 

Juli 20 744 168188 4 14 

Aug 20 744 174417 7 11 

Sept 20 720 195396 2 11 

Okt 20 744 209660 1 17 

Nov 20 720 151345 1 9 

Dec 20 744 156546 6 8 

Jan 21 384 81371 1 3 

Feb 21 168 41423 3 1 

Maart 21 744 184414 7 6 

April 21 720 167166 6 8 

Mei 21 744 196716 1 53 

 
TOTAAL 21 

 
2760 

 
671090 

 
18 

 
71 

 
 
  



1.5.3 Thema acties   

Tijdens de verkeersactie op 4 mei met VLABEL werden er verschillende overtredingen vastgesteld. 
- 4 OI’s voor het niet dragen van de veiligheidsgordel 
- 2 OI’s voor het ongeoorloofd gebruik van een gsm-toestel 
- 4 PV’s voor niet keuring 
- 1 PV voor drugs in het verkeer (THC – Cannabis) 
- 1 PV voor het voeren van een niet toegekende nummerplaat 
- 1 gerechtelijk PV voor het wederrechtelijk bezit van cannabis 

VLABEL controleerde de verkeerbelastingen. Ze ontvingen 5900 euro aan niet betaalde verkeers-
belastingen en de daaraan gekoppelde boetes. Ze namen een voertuig in beslag voor een 
openstaande schuld van 3136 euro die niet meteen vereffend kon worden.  
 
Op zaterdag 8 mei was er een verkeersactie met snelheidsmeting en interceptie. 

- 99 personen reden te snel en werden geverbaliseerd.  
- 1 buitenlander en 4 Belgen hebben de boete ter plaatse betaald. 
- 2 personen kregen een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen 
- 1 persoon legde een positieve speekseltest af, zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken 
- Er werden overigens nog 4 OI’s opgesteld voor het gebruik van de GSM 
- 3 OI’s voor het overschrijden van een volle witte lijn 
- 1 OI voor het niet bijhebben van het rijbewijs 
- 1 OI gordeldracht 
- 1 OI voor het niet respecteren van de wekelijkse rust met een onmiddellijke betaling van 

1320 euro 
 
Op 11 mei was er een actie “zwaar vervoer”, we behaalden volgende resultaten: 

- 1 OI ter waarde van 165 euro voor het niet respecteren dan de dagelijkse rust 
- 2 OI’s ter waarde van 350 euro voor het niet correct zekeren van de lading 
- 1 OI ter waarde van 264 euro voor het overschrijden van de dagelijkse rijtijd 
- 1 PV voor een overschreden geldigheid van het keuringsbewijs van een oplegger 

(voertuigcombinatie trekker + oplegger) 
- 1 OI voor het niet dragen van de veiligheidsgordel 

 
Op 17/05 ging er nogmaals een actie “zwaar vervoer” door, dit in samenwerking met PZ 
Brakel. Onze zone behaalde volgende resultaten: 

- Drie OI’s voor het ongeoorloofd gebruik van het GSM-toestel (bij vrachtwagenbestuurders 
dus) 

- Eén OI voor het niet dragen van de veiligheidsgordel 
- Eén OI twv 350 euro voor het niet correct zekeren van de lading (betaald met de 

betaalterminal).   
 
 

  



2 DRUGSGERELATEERDE OVERLAST - – prioriteit ZVP 2020-2025  
 
2.1 Meest voorkomende feiten 
 

Diefstal auto  

 moto  

 bromfiets  

 fiets 7 

 grijpdiefstal   

 winkeldiefstal 23 

 woning + verzwarende omstandigheid 5 

 uit voertuig  

 diefstallen in financiële instellingen  

 diefstallen in handelszaken  

 diefstallen in bestuurlijke gebouwen – 
bedrijven - werven 

 

 diefstallen op de openbare weg  

 afpersing 1 

 gewapende diefstal  

Vandalisme op roerende goederen 14 

 op onroerende goederen 13 

 

Slagen & verwondingen bij familiale moeilijkheden  

 door ouders 1 

 Foltering  

 aan ouders  

 Aan familieleden anders dan de ouders  

 aan bloedverwant in opgaande lijn  

 aan kind -16j 1 

 aan agent/officier van politie  

 wederzijdse slagen 2 

 slagen algemeen 5 

 slagen tussen (ex-) partners 4 

 personeel openbaar vervoer  

 personeel andere openbare dienst   

 ambulancier, apotheker, paramedici  

 onderwijzend/pedagogisch  

 Hondenbeet  

 TOTAAL SLAGEN & VERWONDINGEN 13 



 
 
2.2 Drugs 
 
 Aanvankelijke processen-verbaal: 22 
 

wederrechtelijk bezit/gebruik 22 

invoer/uitvoer  

dealen  

teelt  

AAD (alternatieve afhandeling drugs) 4 

TOTAAL 22 

 
Navolgende processen-verbaal: 45 
Inbeslagnames – vernietigingen:  4,2 gr cannabis 
 1 gr hasj 
Inbeslagnames – neerlegging: 0,03 gr cocaïne 
Inbeslagnames – financieel: - 
Inbeslagnames – voertuigen: - 
Afname urinestalen: - 
Vrijheidsberovingen:   - 
Doorverwijzing PISAD:   - 
Doorverwijzing De Kiem:  - 
Doorverwijzing AAD:   - 
Project MEGA:    - 

 
2.3 Inbraken in woningen 

Aantal vaststellingen:   3 aangiftes 
Aantal techno preventieve adviezen: - 
 
 

2.4    Inbraken in auto’s: 

Aantal feiten:    0 

 

  



3 OMGEVINGSOVERLAST – prioriteit ZVP 2020-2025 
 
3.1 Processen-verbaal GAS 
 

Tijdens patrouilles, toezicht, interventies, … wordt specifiek aandacht gegeven aan bepaalde overlast-
fenomenen.  

 

Gemengde inbreuken Toebrengen schade  

 Geluid - nachtlawaai 1 

 Feitelijkheden en lichte gewelddaden  

GAS-overtredingen geluidsoverlast (art 11)  

 Laden en lossen (art 14)  

 geluidsoverlast (art 15)  

 Plaatsen luidsprekers openbaar domein  
(art 16§1) 

 

 Boomcar (art 16§2) 1 

 Voertuigen luidsprekers (art 18)  

 Vuurwerk (art 20)  

 Abnormaal lawaai van dieren (art 22)  

 Horecazaken (art 23)  

 Vermommingen (art. 26)  

 Activiteiten belemmering doorgang openbaar domein 
(art 30) 

 

 Verstoring van de openbare orde bij een door het 
gemeentebestuur toegelaten activiteit (art 33) 

 

 Honden leiband (art 34) 1 

 Huisnummer (art 38)  

 Reinheid voetpad (art 43)  

 Voorwerpen plaatsen op openbare weg (art 45)  

 Wildplassen (art 46)  

 Rondzwervende dieren (art 48) 1 

 Niet bijhebben poepzakje (art 49)  

 Voederen dieren (art 50)  

 Gooien van voorwerpen (art 51)  

 Bouwvallige eigendom (art 53)  

 Aanplakkingen (art. 57)  

 Alcohol publieke ruimte (art 57 bis)  

 Sluikstorten (art 58) 1 

TOTAAL  5 

 
 
3.2 Administratieve aanhoudingen 
 

Openbare dronkenschap 3 

Vreemdelingenwetgeving 2 

Verstoring openbare orde 2 

Op vraag andere zone 0 

Geesteszieken 0 

 Andere (nachtverblijf, identiteit, andere zone) 0 

TOTAAL 11 



3.3    Loslopende honden 
 

TOTAAL AANTAL GEVONDEN HONDEN 1 

tijdelijk in commissariaat 1 

overgebracht stadskennel – eigenaar  

overgebracht stadskennel – 
dierenasiel 

 

bij vinder gebleven en daar afgehaald  

 
3.4    Ordediensten 

 
Ter begeleiding van de wielerwedstrijd Paracycling Ronde in Vlaanderen op 2 mei werden er 
219u25min manuren ingezet. 
Ter begeleiding van de Fiertel op zondag 30 mei werden er in totaal 200u45min. 
Dit komt in totaal 420u10 manuren. 

 
 

4 INTERNE WERKING – prioriteit ZVP 2020-2025 
 

4.1 Kwalitatieve dienstverlening 

 In het raam van de kwalitatieve dienstverlening werden 2 actieplannen uitgewerkt. 

Op 3 november is de politiezone gestart met onthaal op afspraak. Soms is het druk en ontstaan er lange 
wachtrijen aan het onthaal. De afhandelingstijd van bepaalde aangiftes kan soms oplopen tot anderhalf 
uur omdat de aangever verhoord moet worden, er direct een proces-verbaal moet opgesteld worden, 
attesten moeten worden opgemaakt, … . De lange wachtrijen zijn dan vaak een bron van frustratie voor 
zowel de burger als het eigen politiepersoneel. Met het invoeren van een onthaal-op-afspraak slaan wij 
de weg in van een kwalitatievere en digitale dienstverlening. Sedert de start hebben reeds 542 inwoners 
hiervan gebruik gemaakt.  
Op weekdagen tussen 08.00 en 17.00 uur en in het weekeinde wordt er gewerkt op afspraak. Op 
weekdagen tussen 17.00 en 20.00 uur kunnen inwoners nog steeds terecht zonder afspraak.  

Binnen onze zone wordt het project HERCOSI (opnieuw) opgestart. HERCOSI vormt het sluitstuk van 
een kwaliteitsvolle, ketengerichte politionele slachtofferbejegening. We streven daarbij om een navolgend 
huisbezoek bij het slachtoffer van een inbraak te laten realiseren door de wijkpolitie binnen de 14 
werkdagen na de eerste vaststelling.  

 4.2 Communicatie 

Sinds 27/03/2017 is de Politiezone Ronse actief op Facebook. Onze pagina telt intussen bijna 
11.000 volgers. U kan ons terugvinden en onze berichtgeving volgen via de volgende link 
https://www.facebook.com/politie.ronse/ 

4.3    Digitalisering: 

 Het gebruik van de beelden van de ANPR-sites is sedert deze maand wettelijk geregeld en 
operationeel. 

 Sinds begin februari 2019 is onze politiezone gestart met het gebruik van Bodycams. Meer 
informatie hierover staat op onze website.  

https://www.politie.be/5427/nieuws/politie-ronse-gebruikt-vanaf-nu-bodycams 
 

 
Patrick Boel  
Eerste Hoofdcommissaris 

https://www.facebook.com/politie.ronse/
https://www.politie.be/5427/nieuws/politie-ronse-gebruikt-vanaf-nu-bodycams

