
  
ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE – NOVEMBER 2022 
 
 
 
 

1 VERKEERSGERELATEERDE OVERLAST – prioriteit ZVP 2020-2025 
 
1.1 Verkeersongevallen 
 

dodelijke afloop 0 

gekwetsten zwaar gewond 0 

gekwetsten licht gewond 6 

gekwetsten + intoxicatie 0 

gekwetsten + vlucht 0 

gekwetsten + intoxicatie + vlucht 0 

stoffelijke schade 4 

stoffelijke schade + intoxicatie 1 

stoffelijke schade + vlucht 11 

stoffelijke schade + intoxicatie + vlucht 0 

TOTAAL 22 

 

Aantal verkeersongevallen met doden/gekwetsten: 
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1.2    Vaststellingen verkeersinbreuken: PV en OI: 

 

alcoholintoxicatie 3 

inbreuken inzake verzekering 4 

inbreuken inzake schouwing 10 

inbreuken inzake rijbewijs 7 

inbreuken inzake inschrijving 3 

parkeren 78 

parkeerplaats minder-validen 8 

negeren rood verkeerslicht 6 

Negeren C1 0 

negeren C3 0 

negeren C21 1 

negeren C35 0 

negeren snelheidsbeperking 90 0 

negeren snelheidsbeperking 70 269 

negeren snelheidsbeperking 50 281 

negeren snelheidsbeperking 30 128 

onaangepaste snelheid 0 

veiligheidsgordel 19 

niet dragen valhelm 0 

telefoneren aan het stuur 136 

plaats op de rijbaan 1 

ontbreken signalisatie lading 0 

TOTAAL 954 

 
1.3 Schooltoezicht 

Het schooltoezicht wordt uitgevoerd door de medewerkers van de diensten wijkwerking en 
verkeer. In de maand november werd hiervoor 55 uren geïnvesteerd. 
 

1.4 Verkeerstoezicht 

Het gericht verkeerstoezicht wordt uitgevoerd door de medewerkers van de dienst verkeer. In 
de maand november werd hiervoor 1 uur 50 min geïnvesteerd. 
 

1.5 Acties 

1.5.1 Alcohol en drugs in het verkeer: 

Deze maand werden 62 personen onderworpen aan een ademtest. 5 personen legden een 
positieve ademtest af (8%). 2 personen kregen een onmiddellijke intrekking van 15 dagen. 
5 personen werden onderworpen aan een speekseltest, 1 persoon (20%) testte positief en kreeg 
ook een onmiddellijke intrekking 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 

Dec 21 38 10238 9742 496 577 557 20 5,63% 

Jan 22 47 14721 13718 1003 698 684 14 4,74% 

Feb 22 48 15979 15161 818 768 754 14 4,80% 

Maart 22 51 17044 16257 787 786 774 12 4,61% 

April 22 40 12121 11606 515 549 525 24 4,52% 

Mei 22 56 17940 17073 867 889 871 18 4,95% 

Juni 22 48 17085 16318 767 730 715 15 4,27% 

Juli 22 61 16671 16156 768 786 768 18 4,71% 

Aug 22 61 17414 16575 839 743 717 26 4,26% 

Sept 22 56 17827 16773 1054 608 589 19 3,41% 

Okt 22 59 21067 20059 1008 777 746 31 3,68% 

Nov 22 46 15728 14868 860 582 568 14 3,70% 

 
TOTAAL 22 
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In de maand november vonden de bemande snelheidscontroles plaats in volgende straten:  
- Berchemsesteenweg   - Wijnstraat 
- Bredestraat    - Wolvestraat 
- Broeke     - Zandstraat 
- Camille Lemonnierlaan  - Zonnestraat 
- Doorniksesteenweg   - Zuidstraat 
- Elzeelsesteenweg 
- Engelsenlaan 
- Fostierlaan 
- Hogerlucht 
- J. Bordetlaan 
- Kruisstraat 
- Leuzesesteenweg 
- Ninoofsesteenweg 
- Ninovestraat 
- Ommegangstraat 
- Oswald Ponettestraat 
- Oude Vesten 
- Rijkswachtdreef 
- Rode Mutslaan 
- Saint-Sauveurstraat 
- Savooistraat 
- S.-M. Glorieuxlaan 
- Verlorenstraat 
- Viermaartlaan 

In de Fostierlaan (30 km/u) werd een hoogvlieger betrapt op een snelheid van 70 km/u. 

In de Kruisstraat (50 km/u) werd een hoogvlieger betrapt op een snelheid van 98 km/u. 

In de Zandstraat (70 km/u) werd een hoogvlieger betrapt op een snelheid van 103 km/u. 



 

- Onbemande controles: LEUZESESTEENWEG  

Maand jaar uren 
controle 

gecontroleerde 
vtg 

OI/PV 
snelheid 

 % 

Dec 21 744 102685 65 0,06% 

Jan 22 744 104195 65 0,06% 

Feb 22 672 101496 58 0,05% 

Maart 22 744 115321 82 0,07% 

April 22 720 107770 98 0,09% 

Mei 22 744 118226 95 0,08% 

Juni 22 720 122895 96 0,07% 

Juli 22 744 100126 121 0,12% 

Aug 22 744 105687 91 0,08% 

Sept 22 600 101151 49 0,04% 

Okt 22 480 76148 42 0,05% 

Nov 22 720 109903 82 0,07% 

 
TOTAAL 22 

 
7632 

 
1162918 

 
879 

 
0,08% 

  

1.5.3 Thema acties   
 
Op 3 november was er een verkeersactie samen met Vlabel.  
Volgende PV’s werden opgemaakt: 

- Een OI ter waarde van 350 euro voor het niet correct zekeren van de lading.  Het transport werd 
stilgelegd tot de lading door een ander (geschikt) voertuig kon worden opgehaald.    
- Een OI ter waarde van 1650 euro voor het niet respecteren van de wekelijkse rust.   
- Een PV inzake een niet gekeurde trekker.  Het transport werd stilgelegd tot een ander voertuig de 
lading kon ophalen.   
- Een PV inzake vakbekwaamheid (code 95). Ook dit transport werd stilgelegd.  Dit tot een andere 
chauffeur het voertuig kon ophalen.  
 
Op 8 november was er een algemene verkeersactie.  
- 1 PV inzake rijbewijs (voorlopig rijbewijs, geen begeleider: personenauto met aanhangwagen).  De 
bestuurder mocht niet verder.   
- 1 PV + PVW uit hoofde van het niet bijhebben van een geldige verzekering voor een oplegger. 
- 1 OI ter waarde van 440 euro inzake het niet respecteren van de dagelijkse rust (drie verschillende 
inbreuken).   
- 2 OI’s inzake het niet dragen van de veiligheidsgordel 
 Er werden 14 ademtesten afgenomen.  Alle resulteerden SAFE.  
  
Op 13 november nam de PZ RONSE deel aan een grootschalige federale actie rond het thema ‘sociale 
dumping’. Wij werden ingezet voor het luik ‘Verkeer’ en controleerden er het respecteren van de rij- 
en rusttijden, de terugkeerplicht van buitenlandse chauffeurs, cobotage (bezoldigd zakenvervoer), 
enz.  We verbaliseerden onder meer voor het niet gebruiken van een bestuurderskaart bij een dubbele 
bemanning: een OI ter waarde van 1320 euro (betaald met de terminal).    
De actie vond plaats op twee verschillende locaties:  
In Kalken werden 39 inbreuken vastgesteld (voor een totale som van 18 512 euro), in Nazareth 17 
(voor een totale som van 17 740 euro).   
 
  



Op 14 november was er een actie zwaar vervoer in samenwerking met PZ Brakel. Wij 
verbaliseerden: 
- Eén OI in het kader van een niet correct gezekerde lading ter waarde van 430 euro (weigerden een 
onmiddellijke betaling).   
- Eén OI in het kader van de rij- en rusttijden (onderbrekingen) ter waarde van 350 euro (betaald met 
terminal).  
- Eén OI in het kader van een niet correct gezekerde lading ter waarde van 1380 euro (Dit voertuig 
werd nadien door onze diensten begeleid tot aan het bedrijf waar de lading gelost moest worden 
(Folderstraat).  Dit gezien het voertuig niet geschikt was om de vervoerde lading te transporteren.)  
-1 OI in het kader van het niet correct zekeren van de lading ter waarde van 350 euro.   
 
Op 16 november hielden we een verkeersactie op het terrein van het Rosco, ter hoogte van de 
Zonnestraat en de Stefaan Modest Glorieuxlaan. We verbaliseerden: 
- 2 Pv’s inzake rijbewijs (geen geschikt rijbewijs).  De bestuurder mocht niet verder.   
- 4 OI’s inzake het niet dragen van de veiligheidsgordel (2de graad 116 euro)  
- 4 OI’s inzake het niet dragen van de veiligheidsgordel (niet ingeschreven in België, ter plaatse 
betaald 116 euro + 9,06 euro, 2de graad). 
- 1 OI Gebruik maken (bellen) van een gsm tijdens het besturen van een voertuig (3de graad 174 
euro) 
- 5 OI’s inzake het niet dragen van de veiligheidsgordel (kinderen, 2de graad 116 euro). 
- 1 OI’s inzake het niet dragen van de veiligheidsgordel en geen kinderbeveiligingssysteem (3de 
graad 174 euro).   
Er werden 24 adem testen afgenomen.  Alle resulteerden SAFE.   
 
Op 17 november namen wij deel aan een actie verkeer georganiseerd door de Federale Werkgroep 
Tachograaf.  De actie ging door in Peruwelz (er waren collega’s van over heel België).   
 Wij stonden in voor:  
- Een OI voor het gebruik van een GSM en het niet dragen van een veiligheidsgordel 
- Een OI ter waarde van 264 euro uit hoofde van het niet respecteren van de maximum toegestane 
dagelijkse rijtijd 
- Een tweede OI ter waarde van 264 euro uit hoofde van het niet respecteren van de maximum 
toegestane dagelijkse rijtijd 
- Een OI ter waarde van 638 euro uit hoofde van het niet respecteren van de maximum toegestane 
dagelijkse rijtijd en het niet respecteren van de dagelijkse rust.   
- Een OI ter waarde van 359 euro inzake het niet correct zekeren van de lading.   
 
Op 24 november was er nog een actie verkeer. Tijdens deze actie werden volgende inbreuken 
vastgesteld: 
-15 onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs voor 8 dagen na contactname PDK. 
-3 PV’s voor het rijden met een voertuig die niet geldig is gekeurd 
-2 OI’s voor het foutief parkeren en gevaarlijk voor andere weggebruikers. 
-1 voertuig werd getakeld waarbij de bestuurder eveneens aan het telefoneren was, bij controle 
bleek het voertuig niet gekeurd, niet ingeschreven en niet verzekerd. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



2 DRUGSGERELATEERDE OVERLAST – prioriteit ZVP 2020-2025  

 
2.1 Meest voorkomende feiten 
 

Diefstal auto 2 

 moto  

 bromfiets  

 fiets 7 

 winkeldiefstal 2 

 woning + verzwarende omstandigheid 4 

 uit voertuig 1 

 diefstallen met list  

 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 9 

 op onroerende goederen 8 

 

Slagen & verwondingen bij familiale moeilijkheden  

 door ouders 1 

 Foltering  

 aan ouders 1 

 Aan familieleden anders dan de ouders  

 aan bloedverwant in opgaande lijn  

 aan minderjarige 1 

 aan agent/officier van politie 2 

 wederzijdse slagen 1 

 slagen algemeen 5 

 slagen tussen (ex-) partners 3 

 personeel openbaar vervoer  

 personeel andere openbare dienst   

 ambulancier, apotheker, paramedici  

 onderwijzend/pedagogisch 1 

 Hondenbeet  

 TOTAAL SLAGEN & VERWONDINGEN 14 



 
 
2.2 Drugs 
 
 Aanvankelijke processen-verbaal: 0 
 

wederrechtelijk bezit/gebruik 0 

invoer/uitvoer  

dealen  

teelt  

AAD (alternatieve afhandeling drugs)  

Faciliteren gebruik  

TOTAAL 0 

 
Navolgende processen-verbaal: 41 
Inbeslagnames – vernietigingen: - 
Inbeslagnames – neerlegging: - 
Inbeslagnames – financieel: - 
Inbeslagnames – voertuigen: - 
Afname urinestalen: - 
Vrijheidsberovingen:   - 
Doorverwijzing PISAD/de Kiem/AAD: -   - 
Project MEGA:    - 
 
 

2.3 Inbraken in woningen 

Aantal vaststellingen:   4 feiten, allemaal pogingen 
Aantal techno preventieve adviezen: - 
 
 

2.4    Inbraken in auto’s: 

Aantal feiten:    1 

 

  



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 Artikel 10: Nachtlawaai 0 

(enkel indien de gemengde 
inbreuken aan bepaalde 
voorwaarden voldoet wordt dit 
afgehandeld via GAS – indien 
niet voldaan de voorwaarden 
worden dergelijke inbreuken 
geregistreerd als klassieke 
processen-verbaal) 

Artikel 32: Vermomming 0 

Artikel 36: Feitelijkheden en lichte gewelddaden 0 

Artikel 63: Beschadigen of vernielen roerende 
goederen  

0 

Artikel 64: Beschadigen of vernielen van voertuigen 0 

Artikel 65: Beschadigen onroerende eigendommen 0 

Artikel 66: Beschadigen of vernielen van graven, 
monumenten en kunstvoorwerpen 

0 

Artikel 67: Graffiti  0 

Artikel 69: Vernieling van bomen en enten 0 

Artikel 70: Vernielen van afsluitingen, 
verplaatsen/verwijderen grenspalen / dempen van 
grachten 

0 

Artikel 71: Winkeldiefstal 0 

GAS-inbreuken Artikel 9: Geluidsoverlast  0 

 Artikel 11: Laden en lossen 0 

 Artikel 12: Muziek op het openbaar domein 0 

 Artikel 13: Geluidsoverlast voertuigen 1 

 Artikel 14: Optreden van de politie 0 

 Artikel 15: Drankgelegenheden  0 

 Artikel 16: Nachtwinkel/automatenshop 0 

 Artikel 19: Verstoring vergund evenement 0 

 Artikel 20: Voorwerpen evenementen 0 

 Artikel 21: Plaatsverbod  0 

 Artikel 22: Parkreglement 0 

 Artikel 23: Stedelijke kerkhoven 0 

 Artikel 24: Reglementen inwendige orde 0 

 Artikel 25: Zwemmen / ijsvorming  0 

 Artikel 26: Skateboards / BMX  0 

 Artikel 27: Portiekhinder 0 

 Artikel 28: Betreden verlaten gebouwen 0 

 Artikel 29: Bedelen 0 

 Artikel 30: vuurwerk/voetzoekers 0 

 Artikel 31: Wapens 0 

  0 

 Artikel 33: Niet opvolgen bevelen politie 1 

 Artikel 34: Lachgas  0 

 Artikel 35: Alcohol in de openbare ruimte 2 

 Artikel 37: Werpen voorwerpen of stoffen 0 

 Artikel 38: Sluikstorten  8 

 Artikel 39: Achterlaten gevaarlijke voorwerpen 0 

 Artikel 40:  Geur- en rookoverlast  0 

 Artikel 41: Wildplassen en -ontlasten  1 

 Artikel 42: Drukwerken 0 

 Artikel 44: Onderhoud van straten, bermen en 
voetpaden 

0 



 Artikel 45: Onderhoud braakliggende gronden 1 

 Artikel 46: Bouwvallige of leegstaande gebouwen 0 

 Artikel 47: Aanduidingen van openbaar nut 0 

 Artikel 48: Huisnummers 0 

 Artikel 49: Aanplakkingen en opschriften 0 

 Artikel 50: Inname van de openbare ruimte 0 

 Artikel 51: Ijs en sneeuw op de voetpaden en 
openbare weg 

0 

 Artikel 52: Brandkranen 0 

 Artikel 53: Rondreizende woonwagenbewoners 0 

 Artikel 54: Werkzaamheden op openbaar of privaat 
domein toebehorend aan de gemeente  

0 

 Artikel 55: Uitvoeren werkzaamheden op/aan privé-
eigendom met invloed op het openbaar domein 

0 

 Artikel 56: Rondzwerven van dieren  1 

 Artikel 57: Abnormale hinder dieren  0 

 Artikel 58: Voederen dieren 0 

 Artikel 59: Honden aan de leiband  0 

 Artikel 60: Ophitsen honden  0 

 Artikel 61: Uitwerpselen van honden 0 

 Artikel 62: Vogelschrikkanonnen 0 

 Artikel 68: Beschadiging plantsoen of beplanting 0 

 Artikel 72§6: Vuilbakken 1 

Totaal  16 

 
3.2 Administratieve arrestaties 
 

openbare dronkenschap 5 

vreemdelingenwetgeving 0 

verstoring openbare orde 0 

Totaal 5 

 
3.3    Loslopende honden 
 

Totaal aantal gevonden dieren (honden / katten) 5 

bij vinder 0 

tijdelijk in commissariaat 5 

Ophaling door Lucky Stars 0 

  

 
3.4    Ordediensten 

In de maand november werden er 73u30 manuren ingezet ter begeleiding van: 
- 1 nov: OD aan kerkhoven  
- 11 nov: stoet herdenking einde WO I  
- 26 nov: De Sint ontvangen in de stad – onthaal aan station en stoet naar de Grote Markt + toezicht ter 

plaatse  
- 29 nov: aankomst kerstboom in Ronse: voorbereiding en begeleiding door centrum  
- 28 nov: voetbal: België – Marokko  

  



 

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.   

Binnen onze zone werd het project HERCOSI op 01-01-2021 gestart. 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 

12.000 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 operationeel. De mobiele ANPR-camera 
werd in November in gebruik genomen. Sinds begin februari 2019 is onze politiezone ook 
gestart met het gebruik van Bodycams. Het gebruik van FOCUS wordt momenteel uitgerold.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick Boel  
Eerste Hoofdcommissaris 
Korpschef 


