
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

POLITIERAAD VAN 21 JUNI 2021 

 
Aanwezig: Alain Pardaen, voorzitter; 

Andy De Cock, burgemeester; 

Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Herman Strobbe, 
Jan Tondeleir, Karel Van Imschoot, Marianna Gorré, 
Antoine Van Heuverswyn, Wouter Bracke, Marianne Matthys, 
Piet Baetens, Roger Van De Weghe, Vincent De Wilde, Anja Missotten, 
Björn Carré, David Van Malderen, Melanie Van der Haegen, 
raadsleden; 

Gerritjan Maes, korpschef; 
Brigitte De Moor, secretaris 

  
Verontschuldigd: Kenneth Taylor, burgemeester; 

Walter Govaert, raadslid 

 
De vergadering wordt geopend om 18.30 u. 
 
DE POLITIERAAD, in 
 

OPENBARE ZITTING 

Raadslid Wouter Bracke vraagt het woord en vraagt om de pers ook via mail uit te nodigen 

voor de politieraad in het kader van de openbaarheid van bestuur. 

De secretaris voegt toe: bij digitale politieraden wordt een besluit tot niet-openbaarheid van 

de voorzitter opgemaakt en wordt volgens richtlijn van het ABB een audiovisuele livestream en 

een audio-opname gemaakt van het gedeelte van de zitting met openbaar karakter. De pers 

en publiek worden via de website van de politie uitgenodigd om de vergadering te kunnen 

volgen en de link tot deelname aan de politieraad wordt er toegevoegd. De 

persverantwoordelijken kennen hun weg naar de website van de politie: geregeld nemen zij 

hieruit nieuwsberichten over. 

De agenda van de punten met openbaar karakter wordt op de website geplaatst van de 

politie en een papieren versie van deze agenda wordt uitgehangen in het politiehuis en in de 

drie gemeentehuizen van onze politiezone.  

Het klopt dat bij de organisatie van fysieke politieraden, de uitnodiging inclusief agenda van 

de openbare zitting ook via mail aan lokale persverantwoordelijken werd overgemaakt. We 

zullen hiermee opnieuw rekening houden in de toekomst, aldus de secretaris. 

 
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Neemt akte van het verslag van de vorige vergadering; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; 

 
2. Jaarrapport 2020 

Gelet op het feit dat het jaarrapport 2020 op voorhand per post werd 
overgemaakt aan de politieraadsleden en dat zij ook een digitale versie kregen via mail op 1 
juni 2021; 



Overwegende dat de politieraadsleden bijkomende vragen over het 

jaarrapport konden overmaken ten laatste tegen donderdagmiddag 17 juni 2021 via mail aan 
de voorzitter, de korpschef en de politiesecretaris; 

Gelet op de bijkomende vragen gesteld door raadsleden Björn Carré, Wouter 
Bracke en Marianne Matthys; 

Gelet op de uiteenzetting van de korpschef over het jaarrapport 2020 aan de 
hand van een power-pointpresentatie waarin ook de diverse vragen van de politieraadsleden 

worden beantwoord; 

Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef bij bijkomende vragen en 
opmerkingen geformuleerd tijdens de zitting over het jaarrapport 2020; 

Overwegende dat het jaarrapport 2020 publiek zal kenbaar gemaakt worden 
via de website van de politie; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad geeft goedkeuring aan het jaarrapport 2020; 

 
3. Bekrachtiging besluit politiecollege d.d. 20/04/2021: algemene jaarvergadering TMVS 

van 15 juni 2021 

Gelet op het feit dat de politiezone Wetteren – Laarne - Wichelen aangesloten 

is bij TMVS dv ; 

Gelet op de statuten van TMVS dv ;  

Gelet op de oproepingsbrief d.d. 01/04/2021 voor de algemene vergadering 
van TMVS dv die doorgaat op 15 juni 2021, waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 april 2021 ter zake dat op 

27/04/2021 per elektronische post werd overgemaakt aan TMVS; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1. De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege d.d. 20 april 2021 waarin 
goedkeuring wordt verleend aan alle punten op de agenda van de algemene 
vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van 
deelnemers en de overdracht van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 

4. Verslag van de commissaris 

5 a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 

2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

      6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

      7.    Aanpassingen huishoudelijk reglement 

      8.    Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 

Artikel 2. De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege dat de aangeduide 
vertegenwoordiger opdraagt om namens het bestuur alle akten en bescheiden 



met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 

2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van 
het politiecollege bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van 
voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

1. hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

2. hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

 
4. Bekrachtiging besluit politiecollege d.d. 20/04/2021: aankoop bij hoogdringendheid van 

een elektrische fiets 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op de aanstelling sinds 1 maart 2021 van een nieuwe wijkinspecteur voor 
Wetteren; 

Gelet op het belang dat de wijkinspecteurs herkenbaar en aanspreekbaar 
aanwezig zijn in het straatbeeld; 

Overwegende dat de herindeling van de wijken in Wetteren erop gericht is dat 
elke wijkinspecteur binnen ‘een km’ zijn of haar wijk kan bereiken met de fiets; 

Gelet op het feit aan elke wijkinspecteur een fiets wordt toegewezen maar dat 
de nieuwe wijkinspecteur bij zijn aanstelling op 01/03/2021 geen eigen fiets ter beschikking had; 

Gelet op het voorstel van de politiezone om een elektrische herenfiets ‘bij 
hoogdringendheid’ aan te kopen om een vlotte wijkwerking te kunnen garanderen; 

Overwegende dat de aankoop van een elektrische fiets tegemoetkomt aan 
onze ecologische, milieubewuste visie; 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 april 2021 waarin de aankoop 
bij hoogdringendheid van een elektrische fiets wordt geargumenteerd en deze aankoop werd 
gegund aan de firma Remory – Van Heddeghem te Wetteren;  

Overwegende dat de totale kostprijs voor deze aankoop € 2.464,00 bedraagt 

(incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-51 van de begroting 
2021;  

Gehoord de vraag van raadslid Marianna Gorré naar een stand van zaken over 
een expliciet ‘fietsbeleid’ en gehoord het antwoord van de korpschef waarop raadslid Gorré 

de korpschef dankt voor deze toelichting en ze besluit dit verder op te volgen en te vertrouwen 
op een blijvend engagement ter zake; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de raad bekrachtigt de aankoop bij hoogdringendheid van een elektrische fiets bij 
de firma Remory – Van Heddeghem – Moerstraat 49 – 9230 Wetteren, voor een 



totaal bedrag van € 2.464,00 (incl. btw) en volgens de voorwaarden vermeld in de 

offerte; 

Artikel 2: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-51 van de begroting 2021; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 

 
5. Principebeslissing tot aankoop van meubilair  

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat 10 bureaustoelen dienen vervangen te worden om 
ergonomisch te kunnen werken en er ook nood is aan een trolley voor de wijkdienst Wetteren 
en een ladenblok voor de jongereninspecteur; 

Overwegende dat 10 ergonomische bureaustoelen, een trolley en een 
ladenblok kunnen aangekocht worden via raamcontract van TMVS bij de firma Sedus voor 
een totaal geraamd bedrag van € 5.000 (incl. btw); 

Overwegende dat er een extra behoefte is om 1 vestiairekast aan te kopen 
voor de wijkdienst Wichelen en dat deze aankoop dient te gebeuren via een 
overheidsopdracht met beperkte waarde voor een totaal geraamd bedrag van € 600 (incl. 

btw);; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor het vermeld meubilair wordt 
geraamd op € 5.600 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/741-51 van de begroting 
2021; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van vermeld meubilair 
voor een totaal geraamd bedrag van €  5.600 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht via 
raamcontract TMVS of via een overheidsopdracht van beperkte waarde; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/741-51 van de begroting 2021; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 

 
6. Principebeslissing tot leasing van 3 multifunctionals 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 

de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 



Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om 3 ‘multifunctionals’ te leasen, 
meer bepaald een ‘multifunctional’ voor het gelijkvloers van het politiehuis, een multifunctional 
voor de eerste verdieping van het politiehuis en een multifunctional voor het administratief 
secretariaat. Het ‘oorspronkelijk’ toestel van het administratief secretariaat verhuist naar de 
wijkpost Laarne; 

Overwegende dat deze leasing kan gebeuren via raamcontracten van TMVS 
(toestellen zijn eigendom van de firma RICOH);  

Overwegende dat, na analyse van het raamcontract de kostprijs voor leasing 
van 3 ‘multifunctionals’ met onderhoudscontract, gespreid over 60 maanden, geraamd wordt 
op € 55.000 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/124-12 van de begroting 

2020 en 2021 en verder zullen voorzien worden in de begrotingen 2022 t.e.m. 2026; 

Gehoord raadslid Marianne Matthys die verwijst naar de leasing van drie 
multifunctionals, zoals goedgekeurd in de politieraad van 30 november 2020, en haar vraag 
of dit om nieuwe apparatuur gaat en het bevestigend antwoord van de korpschef; 

Gehoord de vraag van raadslid Marianne Matthys over de huidige kostprijs die 

duidelijk hoger ligt dan de geraamde kostprijs voor leasing van de 3 toestellen in 2020 en 
gehoord het antwoord van de korpschef ter zake; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het leasen van drie ‘multifunctionals’ via 
raamcontracten van TMVS en geeft bijgevolg goedkeuring tot uitvoering van het 
contract voor een totaal geraamd bedrag van €  55.000 (incl. btw) gespreid over 60 

maanden; 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht via 
raamcontracten van TMVS; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/124-12 van de begroting 2021 en verder te 
voorzien in de dienstjaren 2022 t.e.m. 2026; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 

 
7. Behoeftebepaling mobiliteit 2021/03 

Overwegende dat de behoeften voor de derde cyclus van 2021 aan de 
directie van de mobiliteit (DRP) moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat deze behoefte geraamd wordt op 6 inspecteurs interventie 
en onthaal als hiervoor geen kandidaten weerhouden worden uit de mobiliteit 2021/02; 

Gelet op hoofdstuk II van Deel VI van de RPPol “De regeling van de mobiliteit”; 

Gelet op het KB van 16 november 2001 tot uitvoering van art. 235, eerste lid van 
de WGP; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15bis van 25 juni 2002; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de derde cyclus van 2021: 6 
inspecteurs interventie en onthaal; 

Artikel 2: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor voormelde betrekkingen; 



Artikel 3: indien er in de mobiliteit 2021/03 geen kandidaten solliciteren of er geen geschikte 

kandidaten weerhouden worden, kunnen deze vacatures automatisch in volgende 
mobiliteitscycli en / of in volgende aspirantenmobiliteiten vacant verklaard worden. 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

 
8. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2021/03 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2021/03, goedgekeurd in huidige 

zitting van de politieraad, waarbij 6 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 6 
inspecteurs interventie en onthaal; 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie aan 
wettelijke bepalingen is onderworpen met name art. VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol; 

Gelet op het voorstel van het college; 

Besluit: met algemene stemmen 

 
Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissies in 

het kader van de mobiliteit 2021/03 als volgt: 

 voor de functies inspecteur interventie en onthaal: 

 Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

 CP van een korps lokale politie: directeur operaties – CP Marlies Owel of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 Lid lokale politie: diensthoofd interventie en onthaal, CP Paul De Jaeger of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter 

Artikel 2: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 

 
9. Externe vacantverklaring van een functie ICT-assistent (specifieke graad - niveau C) 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 118 – tweede lid; 

Gelet op het goedgekeurde personeelsbehoeftenplan; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 15/03/2021 waarin o.a. een functie 

van ICT-assistent (specifieke graad – niveau C) werd vacant verklaard via de 
behoeftebepaling mobiliteit 2021/02; 

Overwegende dat het politiecollege voorstelt om deze functie ook vacant te 
verklaren via externe werving, voor het geval hiervoor geen kandidaten kunnen weerhouden 
worden via de mobiliteit 2021/02; 

Gelet op deel VI, titel II, Hoofstuk II.15.§1 van de RPPol “De regeling van de 

mobiliteit”; 

Gelet op de artikels IV.I.37 tot IV.I.39 van de RPPol; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekking via www.jobpol.be vacant te verklaren via statutaire, externe 
werving: 1 ICT-assistent – specifieke graad – niveau C; 

Artikel 2: Inschrijven voor ‘externe werving’ gebeurt via de dienst rekrutering en selectie van 
de politie te Brussel. De eerste 25 inschrijvingen zullen in Brussel onderworpen worden 
aan een cognitieve vaardigheidsproef en een persoonlijkheidsproef. De geslaagde 
kandidaten stromen door naar een selectie, ingericht door de  politiezone. Op het 
niveau van de politiezone zal de selectieprocedure bestaan uit een schriftelijke 



proef, gevolgd door een mondelinge proef. Aan de mondelinge proef zullen de 

kandidaten deelnemen die 50 % of meer behaalden op de schriftelijke proef; 

Artikel 3: er wordt beslist om een werfreserve van 24 maanden aan te leggen voor voormelde 
betrekking; 

Artikel 4: de plaatselijke selectiecommissie voor deze functie via mobiliteit 2021/02 blijft 
behouden; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

 
10. Delegatie 'erkenning bijzonder nuttige beroepservaring' aan het politiecollege 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,;  

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten, meer bepaald artikel. XI.II.5 (RPPol); 

Gelet op het Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van sommige 
bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten betreffende de geldelijke anciënniteit, BS 22 april 2014. 

Overwegende dat: voor de berekening van de geldelijke anciënniteit 
verworven op het tijdstip van de indiensttreding, kan de politieraad of het politiecollege in 

geval van de delegatie bedoeld in artikel 56, tweede en derde lid, van de wet, voor wat 
betreft de lokale politie, bepaalde diensten verricht in bepaalde overheidsdiensten of in de 
privésector of als zelfstandige erkennen als men van mening is dat deze diensten een 
beroepservaring vormen die bijzonder nuttig is voor de functie waarin het personeelslid wordt 
aangeworven of in dienst wordt genomen bij arbeidsovereenkomst (Calog of gespecialiseerd 
middenkader); 

Gelet op het voorstel en de argumentatie van het politiecollege om de 
bevoegdheid van de politieraad inzake de ‘erkenning van bijzonder nuttige beroepservaring’ 
te delegeren aan het politiecollege; 

Overwegende dat deze delegatie een vlotte manier van werken impliceert; 
 
Besluit: met algemene stemmen 

 
Artikel 1: De politieraad delegeert haar bevoegdheid tot het erkennen van bijzonder nuttige 

beroepservaring volgens de bepalingen van het KB 26/03/2014, aan het 
politiecollege ; 

Artikel 2: afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden; 

 

11. Bekrachtiging besluit politiecollege d.d. 29/03/2021: openstellen contractuele vacature 
van bepaalde duur voor 1 HRM-consulent 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 118 – tweede lid; 

Gelet op art. 118 tweede lid WGP en art. 26 Exodus, wat betreft betrekkingen 

als tijdelijke, bijzondere of deeltijdse opdrachten; 

Gelet op het goedgekeurde personeelsbehoeftenplan; 

Overwegende dat de huidige HRM-consulent (dienst personeel) de politiezone 
verlaat via mobiliteit vanaf 01/06/2021; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 30/11/2020 waarin deze functie 
vacant werd verklaard via mobiliteit 2020/05 en waarin werd toegevoegd om deze functie via 

externe werving te voorzien als er geen kandidaten zouden zijn via mobiliteit; 



Overwegende dat er geen kandidaten waren voor deze functie via de 

mobiliteit 2020/05 – nr. 6445; 

Overwegende dat bijgevolg de procedure tot statutaire, externe werving werd 
opgestart met referentie S 5011 N 20 05; 

Gelet op het selectieverslag van de jury (schriftelijk examen d.d. 12 maart 2021 
en mondelinge selectiegesprekken d.d. 18 en 19 maart 2021); 

Gelet op het besluit van het politiecollege d.d. 29/03/2021 waarin de eerst 

gerangschikte kandidaat wordt benoemd als ‘HRM-consulent’ – niveau B vanaf 01/11/2021; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om, zo spoedig mogelijk, in de vervanging 
van de titularis te voorzien om te kunnen zorgen voor een overgave en overname van haar 
taken; 

Gelet op deze noodzaak van overgave / overname van bepaalde taken en 
opdrachten van de huidige HRM-consulent waardoor een contractuele aanwerving aan 4 uur 

per week wenselijk is voor de periode 19/04/2021 – 30/06/2021; 

Overwegende dat het politiecollege de organisatie van deze 
aanwervingsprocedure op zich neemt, gelet op de dringendheid; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege d.d. 29/03/2021 waarin 
1 betrekking consulent (niveau B) in contractueel verband vacant werd verklaard bij 
wijze van externe werving voor de periode van 19 april 2021 t.e.m. 30 juni 2021 aan 4 
uur per week, om te kunnen voorzien in de overgave/overname van bepaalde 
opdrachten van de huidige HRM-consulent die de politiezone verlaat via mobiliteit 
vanaf 01/06/2021; 

Artikel 2: het politiecollege neemt de aanwervingsprocedure op zich, gelet op de 
dringendheid; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de bevoegde overheden; 

  Vragen en opmerkingen 

Snelheden eenrichtingsverkeer Bloemluststraat Wetteren en snelheden in de Prinses Josephine 
Charlottelaan 
 
Raadslid Albert De Geyter stelt dat de snelheden in de Bloemluststraat niet worden nageleefd. 
Deze straat is – al dan niet tijdelijk – ingericht als eenrichtingsverkeer. 
Hij vraagt aan de politie om op deze plaats gepaste acties te ondernemen. 
Raadslid De Geyter vermeldt dat ook in de Prinses Josephine Charlottelaan opnieuw te hoge 
snelheden worden ervaren. De preventieve snelheidsmeter bevindt zich op het einde van de 

straat aan de rugzijde.  
Hij vraagt hierover enige uitleg en vraagt om desgevallend een bijkomende, blijvende actie 
te ondernemen.  
De korpschef voegt hieraan toe dat hij de cel verkeer en de wijkinspecteurs opdracht zal 
geven om meer toezicht en controles uit te voeren in de Bloemluststraat. 

Wat de Prinses Josephine Charlottelaan betreft, merkte de korpschef ook al dat de 
preventieve snelheidsmeter niet ideaal werd opgesteld. De snelheid is er beperkt tot 30 km/h 
en de preventieve snelheidsmeter heeft er nog wel effect. 
De korpschef zal opdracht geven om bij een volgende inzet te proberen de preventieve 
snelheidsmeter in deze straat op een meer geschikte locatie aan te brengen. 
 

Vraag tot meldpunt voor alle vormen van seksuele intimidatie 
 
Raadslid Gorré vraagt of er een mogelijkheid is om op de website van de politie een meldpunt 
te creëren om alle vormen van seksuele intimidatie te melden. 



Ze verwijst naar het feit dat o.a. aangiftes voor diefstallen kunnen gebeuren via een e-loket. 

Ook via de media wordt de boodschap verspreid dat seksueel geweld meer en meer 
voorkomt in onze maatschappij. 
Raadslid Gorré werd hierdoor getriggerd en ging zelf op zoek hoe je aangifte kan doen in 
dergelijke gevallen. Ze kwam terecht op de website www.seksueelgeweld.be waarop enkele 
tips te terug te vinden zijn zoals: ‘zorg dat je veilig bent, dat je erover kan praten en doe 
aangifte’. 

Voor de regio Wetteren – Laarne – Wichelen verwijst men hiervoor naar de website van de 
politie. Via deze website kan je dan wel aangifte doen via een e-loket voor diefstallen maar 
meldingen van seksuele intimidatie in al zijn vormen zijn er niet terug te vinden, aldus raadslid 
Gorré. 
Ze oordeelt dat het zinvol lijkt om dergelijke feiten op een eenvoudige manier te kunnen 
aangeven via een meldpunt bij de politie en hoopt dat hieraan de nodige aandacht kan 

besteed worden. Ze wil dat dit item verder wordt opgevolgd in onze zone. 
De korpschef voegt hieraan toe dat het melden van ‘seksuele intimidatie’ inderdaad niet terug 
te vinden is op onze website en het ook niet mogelijk is om dergelijke feiten aan te geven via 
een e-loket: de websites van de verschillende politiezones zien er ongeveer gelijkaardig uit. De 
basisarchitectuur is ontwikkeld door de Federale Politie (DRI) en het is de minister van 

Binnenlandse Zaken die bepaalt welke misdrijven kunnen aangegeven worden via een 
elektronische aangifte. Seksuele intimidatie is bovendien een ‘delicaat’ misdrijf. 
Men kan steeds een digitale afspraak maken als men hiervan het slachtoffer wordt. In 
dringende gevallen is het beter om 101 te bellen zodat een ploeg ter plaatse kan komen en in 
sommige gevallen wordt het slachtoffer doorverwezen naar het Zorgcentrum voor Seksueel 
Geweld in het UZ te Gent waar een multidisciplinaire hulpverlening aangeboden wordt 

(medische zorg, forensisch onderzoek, psychologische ondersteuning en mogelijkheid tot 
klachtneerlegging bij een gespecialiseerde politie-inspecteur). 
Onze politiezone heeft twee zedeninspecteurs opgeleid om dit Zorgcentrum voor Seksueel 
Geweld te ondersteunen. 
De korpschef neemt de interessante suggestie van raadslid Gorré mee en zal deze boodschap 
doorgeven aan de bevoegde instanties maar nogmaals het gaat hier om zeer delicate 

misdrijven, aldus de korpschef. 
Raadslid Gorré besluit dat de inzet van zedeninspecteurs positief is maar dat de weg om 
melding te maken zeer eenvoudig moet zijn. Als seksuele intimidatie vroeger kan gemeld 
worden, zal seksueel geweld verminderen. Ze verwacht dat het nodige wordt gedaan om dit 
item onder de aandacht te brengen en ziet uit naar een antwoord. Ze zal dit verder opvolgen 
en hoopt hierin vorderingen te kunnen maken. 

 
Problemen sportpark ‘De cirkel’ in Schellebelle 
 
Raadlsid Carré schetst de problematiek aan sportpark ‘De cirkel’ in Schellebelle: er zijn al 
diverse oproepen geweest van hangjongeren die de coronaregels niet respecteerden. Dit 

punt werd ook aangekaart op de gemeenteraad van Wichelen waar algemeen werd gesteld 
dat dit niet door de beugel kan. 
Na de gemeenteraad, kreeg raadslid Carré nog meldingen van buurtbewoners dat de 
problemen zich ’s nachts verderzetten. Hij gaf de buurtbewoners de raad om de politie op de 
hoogte te brengen bij problemen. 
Raadslid Carré vraagt preventieve controles (ook ’s nachts) opdat deze situatie niet verder zou 

uitdeinen. 
De korpschef vermeldt dat deze opdracht opgenomen is in het patrouilleschema: de politie 
patrouilleert regelmatig in de buurt van het nieuwe sportcomplex en ook de wijkinspecteur 
neemt dit mee in zijn takenpakket. 
De opstart van het sportterrein stond bij aanvang niet op punt: het park was al open vóór de 
stemming in de gemeenteraad en men kende een overrompeling van Gentse, Brusselse en 

Aalsterse jongeren. Ondertussen is de procedure verfijnd (reservatie en bevestiging ervan) en 
is het huishoudelijk reglement duidelijk geafficheerd aan het sportterrein. Bovendien voeren 
ook de sport- en jeugddienst van de gemeente controles uit.  



Raadslid Carré beaamt dat het gebruikersreglement bij de opstart ontbrak maar stelt dat er 

sinds enkele weken ook ’s nachts nog problemen zijn. 
 
Melding ontslag als politieraadslid – Björn Carré 
 
Raadslid Carré wenst mee te delen dat het de laatste politieraad is waaraan hij heeft 
deelgenomen. In Wichelen is er een afspraak gemaakt met een collega van de NVA voor een 

gedeeld mandaat in de politieraad. De bedoeling bestaat erin om jongeren de kans te geven 
om op die manier de politiezone te leren kennen. 
Vanaf september zal Evy Rasschaert raadslid Carré opvolgen. 
Raadslid Carré dankt de collega-politieraadsleden voor de interessante discussies en hij dankt 
de korpschef en de voorzitter voor het vele werk dat zij verrichten. 
De voorzitter dankt op zijn beurt ook raadslid Carré voor zijn inbreng in de politieraden en hij 

wenst hem veel succes naar de toekomst toe.  

GEHEIME ZITTING 

 
Gedaan in zitting, datum als hierboven 
 

De secretaris De voorzitter 
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Voor eensluidend afschrift 
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