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Het zonaal veiligheidsplan 2020-25 legt voor de komende jaren de krachtlijnen vast
in ons streven naar een veilige en leefbare politiezone Wetteren Laarne Wichelen.
Na een grondige scanning en analyse heeft de zonale veiligheidsraad van 22 mei
2019 ervoor geopteerd om zes externe fenomenen prioritair aan te pakken:
verkeersveiligheid, inbraken, drugs, overlast, cybercrime en radicalisme. De
inspanningen van de politie rond deze fenomenen worden zo veel mogelijk
geïntegreerd in de reguliere werking van alle geledingen van het korps, maar de
minimale vrije capaciteit die ons rest wordt zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet
rond deze fenomenen.
Als interne prioriteit heeft het directiecomité in een strategisch seminarie gekozen
voor de optimalisering van de bedrijfsvoering. We focussen daarbij op vier
deelaspecten: werken aan feedbackcultuur, streven naar tevreden medewerkers,
verantwoord omgaan met onze middelen en een grondige doorlichting van onze
werkprocessen. Twee richtbakens die we daarbij steevast voor ogen houden zijn de
haalbaarheid van bijsturingen voor onze politiemensen en een kwaliteitsvolle
dienstverlening aan de bevolking.
Om de eilandcultuur tussen de verschillende diensten te doorbreken en lokale
fenomenen korpsbreed aan te pakken, werd reeds in 2010 de wijkteamwerking
ingevoerd. De zone is onderverdeeld in acht kleinere deelgebieden waar een
gebiedsgebonden politiezorg wordt nagestreefd. Dankzij deze organisatie ontstaat
er bij de politiemensen een soort van eigenaarschap, een grotere betrokkenheid,
een betere samenwerking en een concrete aanpak van problemen op maat van
de wijk. Daar blijven we ook in de periode 2020-25 elke dag aan werken.
Als overheidsinstelling willen wij in ons streven naar een excellente politiezorg
transparant zijn naar de buitenwereld toe en zetten wij sterk in op externe
communicatie. Zo zijn wij heel actief op de sociale mediakanalen en hebben wij
DePolitieApp ontwikkeld, een initiatief waarvoor ons korps in 2017 de CPL-award
ontving voor het beste communicatieproject binnen de geïntegreerde politie. Alle
contactgegevens om ons te volgen vind je op de voorpagina van dit document.
Daarnaast werken wij goed samen met de gemeentelijke communicatiediensten en
verliezen wij de traditionele informatiekanalen niet uit het oog.
Het veiligheidsvraagstuk is uiteraard geen probleem van de politie alleen. Binnen de
maatschappelijke veiligheidsketen komt het er op aan om alle inspanningen van
alle betrokken actoren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Door met alle
partners goed samen te werken, kunnen we erin slagen om een zo efficiënt
mogelijke bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid binnen onze
politiezone.
HCP Gerritjan Maes
Korpschef

7

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

LEESWIJZER

8

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Het zonaal veiligheidsplan bestaat uit zes hoofdstukken:
-

Hoofdstuk 1: De visie – missie - waarden

De korpschef koos ervoor om de visie, de missie en de waarden in 2018 te evalueren
en te herzien.
-

Hoofdstuk 2: Scanning en analyse

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de evolutie van de criminaliteit, de leefbaarheid
en de verkeersveiligheid in de politiezone.
Het politiekorps streeft ernaar een modern functionerende “dienstverlenende
organisatie” te zijn. Wij koppelen de principes van excellente politiezorg aan de
gebiedsgebonden werking waardoor een politieorganisatie wordt neergezet die via
de wijkteamwerking streeft naar een ideaalmodel om de basispolitiezorg op een
kwaliteitsvolle manier in te vullen.
-

Hoofdstuk 3: Strategische doelstellingen

Hier definiëren we het strategisch beleid van de zone voor de periode 2020 - 2025.
De beleidskeuzes situeren zich voornamelijk in het domein van “veiligheid en
leefbaarheid”. Om deze externe beleidskeuzes ten volle te kunnen uitvoeren,
hebben we tevens oog voor het domein van “dienstverlening en werking”. Ook hier
kiezen we volmondig voor de excellente politiezorg. De strategische doelstellingen
worden zo veel mogelijk geïntegreerd in de reguliere werking. Met de minimale
beleidsvrije capaciteit die ons rest leveren wij inspanningen die kaderen binnen de
actieplannen die uitgewerkt zijn rond de strategische doelstellingen. Naast de
externe prioriteiten leggen we intern de focus op de verbetering en verdere
optimalisering van de bedrijfsvoering.
Hoofdstuk 4: Communicatiebeleid
Optimale bedrijfsvoering, excellente politiezorg of het werken aan strategische
doelstellingen kan nooit tot stand komen zonder zowel externe als interne
communicatie. Onze partners zoals het politiecollege, de politieraad en andere
belanghebbenden dienen te weten en te begrijpen waarvoor de politieorganisatie
staat. Alle beschikbare middelen worden daartoe ingezet. Het korps ontwikkelde in
2017 een nieuwe politieapp en maakt dankbaar gebruik van de sociale media,
maar schenkt voor de berichtgeving met de buitenwereld ook aandacht aan
traditionele communicatiekanalen zoals de gemeentelijke infobladen. Voor de
interne communicatie ontwikkelden enkele gedreven korpsleden een nieuwe
SharePoint omgeving en powerapps die in belangrijke mate bijdragen aan een
goede interne communicatiecultuur.
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Hoofdstuk 5: Beleid en beheer

Dit hoofdstuk behandelt de aanpak van de strategische prioriteiten in de komende
beleidsperiode waarbij we aandacht hebben voor een wendbare methodologie
om aan beleidsvoering te doen. We beschrijven hierin de rol van het
beleidsopvolgingsteam inzake monitoring en bijsturing. Daarnaast lichten we een
tool toe voor de opvolging en rapportering van de beleidsvoering. Een tweede
onderdeel in dit hoofdstuk behandelt het beheer van de personeelscapaciteit en de
financiële middelen.
Elk hoofdstuk begint met de te trekken lessen uit het vorige plan en er wordt steeds
aandacht besteed aan de verwachtingen van de belanghebbenden in de
politiezone. Het continu verbeteren, vernieuwen en evolueren met de veranderende
maatschappij impliceren een dergelijke ingesteldheid. Zoals de AIG aan de
politiezone in 2012 al schreef in haar brief ter afsluiting van de audit: “elke organisatie
dient continu te blijven streven naar verbetering.”
-

Hoofdstuk 6: De goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan

De burgemeesters van Wetteren Laarne en Wichelen, de Procureur des Konings, de
Directeur Coördinator, de Gerechtelijk Directeur en de korpschef ondertekenen het
nieuwe ZVP 2020-25.
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HOOFDSTUK I
MISSIE – VISIE – WAARDEN
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1.1 Getrokken lessen uit het vorige zonaal veiligheidsplan 2014 – 2017.
Onze missie, visie en waarden werden in 2015 en 2018 in een nieuw jasje gestoken.
1.2 Missie – visie – waarden
Missie
Via de basispolitiezorg op een realistische en professionele manier bijdragen tot
maatschappelijke veiligheid binnen onze politiezone. Wij doen dit in nauwe
samenwerking met diverse partners en streven daarbij steevast naar kwaliteit in de
dienstverlening.
Visie
Wij streven naar excellente politiezorg, d.w.z. dat wij aandacht hebben voor
- De soorten maatregelen van maatschappelijke veiligheid
(proactief, preventie, voorbereiding, reactie en nazorg)
- De pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg
(externe oriëntering, oorzaakgericht probleemoplossend werken, partnerschap,
verantwoordelijkheid opnemen
en
verantwoording
afleggen,
bekwame
betrokkenheid)
- De kenmerken van informatie gestuurde politiezorg
(doelbepalend, proactief en reactief, meerwaarde biedend, uitwisseling,
doelgericht)
- De principes van optimale bedrijfsvoering
(resultaatgericht, transparantie, continu verbeteren, samenwerking, leiderschap met
lef)
Daar koppelen wij een gebiedsgebonden politiezorg aan waarbij wij met acht
wijkteams lokale fenomenen korpsbreed aanpakken.
Ons politiekorps wil bovendien innovatief zijn en investeert daarom in nieuwe
technieken en technologieën en houdt de kennis van de medewerkers op niveau.
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Onze waarden
Professioneel en positief
Open en eerlijk
Loyaal en respectvol
In uniform en uniform
Tuuëpe tegoeare en kwaliteitsvol
Integer en collegiaal
Enthousiast en beschikbaar
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HOOFDSTUK II
SCANNING EN ANALYSE
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2.1 Getrokken lessen uit het vorige plan
Bij de opmaak van dit zonaal veiligheidsplan werd er rekening gehouden met de
verwachtingen en doelstellingen van verschillende belanghebbenden. Er lopen heel
wat samenwerkingsakkoorden met zowel politionele als niet-politionele partners. Net
als bij het vorige zonaal veiligheidsplan werd er veel aandacht besteed aan een
goed onderbouwde scanningsfase. Er werd gebruik gemaakt van heel wat
objectieve en subjectieve gegevens die niet alleen duidelijk werden weergegeven
binnen een context maar ook een beeld scheppen van de politiezone. In 2018 werd
er opnieuw een bevolkingsenquête gelanceerd, waardoor het politiekorps een
goede kijk heeft op de verwachtingen van de bevolking in de politiezone.
2.2 Socio – economische en demografische beschrij ving van de zone
2.2.1 Geografische ligging
De politiezone Wetteren - Laarne - Wichelen is een driegemeentenzone die de
gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen omvat. De gemeente Wetteren bestaat
naast het centrum van Wetteren uit de deelgemeenten Massemen en Westrem en
de gehuchten Wetteren-Ten-Ede, Kwatrecht, Overbeke en Overschelde. De
gemeente Laarne bestaat uit de twee deelgemeenten Laarne en Kalken en de
gemeente Wichelen uit de deelgemeenten Wichelen, Schellebelle en Serskamp. De
zone is centraal gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en strekt zich uit langs de
beide zijden van de oevers van de Schelde, die het grondgebied grotendeels in
twee delen snijdt. De politiezone ligt ten oosten van Gent als het ware geprangd
tussen de buitenring R4 (buitenring rond Gent), de E17 (autosnelweg Kortrijk-GentAntwerpen) en de E40 (autosnelweg Brussel-Oostende). Op zowel de E17 als de E40
heeft de zone een rustplaats (parking met tankstation en restaurant/winkel) De zone
situeert zich in de driehoek Gent, Aalst en Dendermonde. De totale oppervlakte van
de zone bedraagt 9 162 ha (Wetteren: 3.668 ha, Laarne: 3.207 ha en Wichelen: 2.287
ha). Qua justitiële indeling behoort de politiezone tot het gerechtelijk arrondissement
Oost – Vlaanderen, binnen het gerechtelijk kanton Dendermonde. De gemeenten
Wetteren en Wichelen behoren samen met Zele tot het gerechtelijk kanton
Wetteren-Zele. De gemeente Laarne vormt samen met de gemeente Berlare en de
stad Lokeren het gerechtelijk kanton Lokeren.
2.2.2 Demografische beschrijving
De zone telt 49.857 inwoners (op 01/01/2019). De gemeente Wetteren heeft 25.815
inwoners, de gemeente Laarne 12.370 en de gemeente Wichelen 11.672. De
gemiddelde bevolkingsdichtheid in de zone bedraagt 535,04 inwoners per km².
Gelet op het verschillend karakter van de gemeente Wetteren tegenover de
gemeente Laarne en Wichelen, dient dit gemiddelde gerelativeerd te worden.
Het vreemdelingenpercentage bedraagt voor de gemeenten respectievelijk 7,41%,
2,26 % en 2,82%. De werkloosheidsgraad is, op 1/1/2019, voor de gemeenten
respectievelijk 5,87 %, 3,2 % en 4,49%.
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2.2.3 De socioculturele aspecten
Onze politiezone heeft verschillende organisaties en verenigingen die diverse
activiteiten aanbieden op sociaal en cultureel vlak. We zetten hier graag enkele
organisaties, evenementen en initiatieven op rijtje.
-

De gemeentes Laarne – Wetteren en Wichelen namen samen het initiatief tot
het oprichten van ons Huis van het Kind.

-

Elke gemeente hebben verschillende fiets- en wandelroutes gecreëerd
langsheen de culturele- en natuurlijke bezienswaardigheden.

-

De gemeente Wetteren heeft meer dan 6.000 scholieren verspreid over 19
scholen (kleuter-, lager en middelbaar onderwijs);

-

Er
zijn
bibliotheken,
een
ziekenhuis
verzorgingstehuizen, en het vredegerecht

-

Voetbalclub Standaard Wetteren speelt in derde nationale van de
voetbalcompetitie.

-

Laarne telt heel wat verschillende verenigingen, elk met hun eigen doelen,
activiteiten en prioriteiten.

-

In de gemeente Wichelen is er Muskuton, dat staat voor MUziek, KUnst &
TONeel. Ieder jaar op rij programmeren zij maandelijks in het Jeugd- en
Cultuurcentrum ’t Ankerpunt muziek-, theater- en comedyvoorstellingen.

-

Muziek- en woordlessen

-

Poëzieprojecten in de Kalkense Meersen, o.a. Potjesmarkt in Schellebelle

(ASZ-campus

Wetteren),

2.2.4 De economische toestand
De economische kenmerken van de drie gemeenten zijn verschillend. Wetteren kent
drie belangrijke industriegebieden. In Laarne is er het industriegebied ‘Veldmeers’
maar ook de tuinbouwsector zorgt voor economische activiteit. In Wichelen treffen
we boom- en rozenkwekerijen aan. In de deelgemeente Schellebelle is de
lingeriesector ook een belangrijke werkgever door de aanwezigheid van het bedrijf
Van De Velde. De gemeente Wetteren heeft drie seveso-bedrijven op haar
grondgebied, in het bijzonder Recticel N.V., Ajinomoto Omnichem N.V en Imperial
Chemical Logistics (Vantegemstraat).
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2.2.5 Mobiliteitsaspecten
De zone wordt doorsneden door twee belangrijke transportmogelijkheden: de
Schelde (Gent – Antwerpen), waarlangs veel goederen verscheept worden, en de
spoorweg (Gent – Mechelen en Gent - Brussel), die als belangrijk transportmiddel
voor personen en goederen fungeert. De zone wordt als het ware doormidden
gesneden door de Schelde. Het verkeer dient bijgevolg de Scheldebrug te
gebruiken om zich van de ene kant naar de andere te gaan. Dit kan grote
verkeersoverlast met zich meebrengen. De nabijheid van autosnelwegen (E40, E17
en R4) zorgt voor een intens auto- en vrachtverkeer. Door de politiezone lopen een
aantal drukke N-wegen: N9, N42, N416, N417, N445, N407 en de N449.
Link naar veiligheidsfenomeen: de grote verkeersdrukte heeft zijn weerslag op de
ongevallencijfers.
2.2.6 Toeristische en recreatieve aspecten
Het recreatiedomein ‘De Warande’ met openluchtzwembad in Wetteren heeft een
bovenlokale aantrekkingskracht in de zomer. De Kalkense Meersen langs de Schelde
en het provinciaal domein ‘Den Blakken’ trekken recreatieve wandelaars en fietsers
aan.
Link naar veiligheidsfenomeen: overlast door jongeren tijdens de zomermaanden.
2.3 Beeld van de veiligheid en leefbaarheid.
2.3.1 Objectieve gegevens
De objectieve gegevens betreffende het beeld van de veiligheid en leefbaarheid
werden verzameld met behulp van de CSD en meer bepaald het Politioneel
Arrondissementeel Beeld (PAB).
De politiezone opteerde ervoor om de scanning en analyse ‘gerechtelijk nietverkeer’ uit te voeren aan de hand van de criminele politiële criminaliteitsstatistieken
en de criminaliteitsbarometer die de CSD heeft aangeleverd.
De scanning en analyse ‘verkeer’ gebeurt aan de hand van gegevens aangeleverd
door de CSD, de verkeersveiligheidsbarometer en de verwerking hiervan door de
CSD. Uit de analyse van de objectieve scanninggegevens zijn een aantal
opvallende punten te noteren.
Gerechtelijk niet-verkeer
De zonale criminaliteitsgraad:
De criminaliteitsgraad bedroeg in 2018 62,7 en hiermee situeren we ons op dat vlak
net binnen de top 10 van politiezones in Oost-Vlaanderen.
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De hoofdrubrieken met de hoogste graad en hun evolutie 2015 – 2018:
Hieronder de grafiek met de 10 hoofdrubrieken met de hoogste criminaliteitscijfers
Het hoge cijfer in 2018 bij illegale wapenhandel (205 feiten) is te wijten aan een
inzamelactie vuurwapens in het kader van de amnestieregeling.
Evolutie geregistreerde criminaliteit
Illegale transmigratie
fietsdiefstal
drugsbezit

129

203

136

160

133 84 115

71 97 112 148

inbraak in woningen

150

opzettelijke slagen en verwondingen

165

229
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205

drugs (totaal)

110 138
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242

oplichting

260
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284
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800
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1200
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Bij de meeste fenomenen blijven de cijfers stabiel, maar toch vallen enkele zaken
op. In 2017 werden er beduidend minder fietsdiefstallen gepleegd, al was er al een
dalende trend aanwezig. Ook bij de fenomenen illegale transmigratie en opzettelijke
slagen en verwondingen valt een daling op. Een stijgende trend daarentegen zien
we bij drugsbezit en drugs in het algemeen. Laten we elk van deze fenomenen eens
nader bekijken.
Illegale transmigratie:
Met dit cijfer bevinden we ons alsnog in de top vijf binnen de provincie Oost –
Vlaanderen. Dit is te wijten aan de autosnelwegen met twee snelwegparkings op
ons grondgebied. Alhoewel de objectieve cijfers van effectieve vaststellingen een
dalende trend weergeven, schetsen de draaitabellen van het SICAD OostVlaanderen een heel ander beeld. De parkings van Kalken en Wetteren staan in
2019 resoluut in de top 3 van gemeenten waar het meest meldingen, interventies en
vaststellingen geregistreerd worden van transmigranten.
Fietsdiefstal:
Sinds 2015 is er een daling in het aantal fietsdiefstallen, in 2017 was er een sterke
daling met 84 feiten ten opzichte van 160 in 2015. In 2018 steeg dit cijfer terug naar
115 fietsdiefstallen.
Drugsbezit:
Het aantal geregistreerde feiten neemt gestaag toe.
18
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Inbraak in woningen en gebouwen:
Het aantal inbraken in gebouwen is stabiel gebleven, enkel in 2016 was er een kleine
piek op te merken. In vergelijking met andere politiezones situeren we ons qua
absolute aantallen net buiten de top 5 van meest getroffen politiezones in OostVlaanderen. Wanneer we de criminaliteitsgraad bekijken, dan bevinden we ons
binnen de top vijf in Oost-Vlaanderen.
Opzettelijke slagen en verwondingen:
Bij de geregistreerde cijfers zien we een daling in 2018, 178 feiten in vergelijking met
een gemiddelde van 219 de drie voorbijgaande jaren. We bevinden ons voor dit
fenomeen daarmee duidelijk onderaan de ranking van Oost-Vlaamse politiezone.
Drugs (totaal):
De laatste jaren is het aantal geregistreerde feiten gestegen, in 2018 was er een
forse stijging van het aantal drugsfeiten. We bevinden ons daarmee binnen de OostVlaamse top 10.
Oplichting:
Binnen de hoofdcategorie ‘bedrog’ kent het aantal geregistreerde feiten, met
betrekking tot oplichting, de laatste jaren geen noemenswaardig verschil.
Intrafamiliaal geweld:
Het aantal geregistreerde feiten blijft constant tussen 2015 en 2018. De
criminaliteitsgraad bedroeg hier 5,3%.
Verkeer
Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is gedaald in 2018. In 2015
waren dit er nog 215 waar er in 2018 nog 190 feiten werden geregistreerd. Deze
significante daling is ook te zien bij het aantal verkeersongevallen met doden en
gewonden.
Bij alcoholcontroles waarbij de bestuurder alert of positief is werd er geen
noemenswaardig evolutie opgemerkt in de cijfers tussen 2015 en 2018. In 2015 waren
dit 2,62% van de gecontroleerde bestuurders waar dit in 2018 2,66% was.
De mobiele flitscamera flitste 4,4% van de gecontroleerde voertuigen. Het aantal
snelheidsovertredingen daalde aanzienlijk terwijl het aantal controles steeg. In 2015
werden er 120.420 voertuigen gecontroleerd, in 2018 waren dit er 129.600.
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Jaar

Aantal gecontroleerde
vtg.

Aantal
pv’s

Snelheidsovertredingen

2015

120.420

3502

2,9% van de bestuurders

2016

124.849

4758

3,8% van de bestuurders

2017

157.838

5320

3,4% van de bestuurders

2018

129.600

5696

4,4% van de bestuurders

Door te focussen op de 17 blackpoints zijn de snelheidsovertredingen in de
politiezone gedaald: via de preventieve snelheidsmeters wordt gemeten hoeveel
wagens de snelheidslimiet overschrijden. In 2012, het jaar van de nulmeting reed nog
32 % van de voertuigen te snel ter hoogte van de preventieve snelheidsmeters, sinds
2015 schommelt dat percentage rond 20%.
Al deze bewustwordingsprocessen hebben als doel het aantal ongevallen met
lichamelijk letsel te doen dalen, zodat de verkeersveiligheid kan stijgen.
2.3.2 Subjectieve gegevens
De analyse en scanning van de subjectieve gegevens gebeuren aan de hand van
twee bevragingen, enerzijds de lokale veiligheidsbevraging uit 2018 (zie BIJLAGE B)
en een interne bevraging bij de medewerkers van de politiezone Wetteren – Laarne
– Wichelen (zie BIJLAGE C). Als basis hanteren we de resultaten van de ‘Lokale
Veiligheidsbevraging 2018’. In samenwerking met de Federale Politie werd er een
Lokale Veiligheidsbevraging in de politiezone uitgevoerd. Uit de analyse van de
subjectieve gegevens zijn een aantal opvallende punten te noteren (zie
analyserapport in de bijgevoegde werkmap ‘Zonale beleidsontwikkeling ZVP 2020 2025’: BIJLAGE B). Via een steekproef werden er per gemeente in onze politiezone
4200 enquêtes verstuurd.
De steekproef was met iets meer dan 40% van deelnemers wel degelijk
representatief.
Lokale veiligheidsbevraging 2018
Wat leerde de lokale veiligheidsbevraging ons?
De veiligheidsbevraging bracht de volgende vijf fenomenen als de belangrijkste
buurtproblemen in onze politiezone naar voren: (1) onaangepaste snelheid in het
verkeer, (2) sluikstorten en zwerfvuil, (3) hinderlijk parkeren, (4) agressief
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verkeersgedrag, (5) woningbraak. Clusteren we deze vijf dan bekomen we grosso
modo drie grote buurtproblemen: verkeer, overlast en woninginbraak.

Onderstaande grafiek geeft dit duidelijk weer.

Plaatsen we deze gegevens tegenover de veiligheidsbevraging uit 2011 dan zien we
dezelfde vijf buurtproblemen terugkomen.
We leiden af uit de veiligheidsbevraging dat de inwoners een positief beeld hebben
van hun buurt: 59% woont er meer dan 10 jaar, 82% vindt de buurt “heel tot eerder
verzorgd”. Dit pertinente beeld uit zich in het onveiligheidsgevoel, 33% van de
bevraagden voelt zich nooit onveilig in de politiezone, 17% soms. Onze inwoners
gaan dan ook eerder uitzonderlijk bepaalde buurten, omgevingen gaan vermijden.
Ten opzichte van de veiligheidsbevraging uit 2011 is dit een significante daling (39%
in 2011).
De bevolking werd in 2018 het meest slachtoffer van vluchtmisdrijf in het verkeer
(6%), diefstal zonder geweld (4%) en fenomenen binnen de categorie ‘andere’ (4%).

Uit de aangiftebereidheid maken we op dat in 70% van de gevallen diefstal met en
zonder geweld werd aangegeven maar dus voor beide fenomenen is er een dark
number van 30%.
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De cijfers met betrekking tot de tevredenheid van de slachtoffers over de politie
tonen dat 9% van de slachtoffers zeer tevreden en 65% tevreden was over de
politiewerking. 60% is tevreden over de houding en het gedrag van de
politieambtenaar en 39% is tevreden over de aanwezigheid in de straat.

De wijkinspecteur is één van de belangrijkste figuren binnen de politiezone, uit de
veiligheidsbevraging leiden we af dat 60% van de inwoners deze niet kent. Dit is een
lichte daling van 2% ten opzichte van 2011 (62%). 59% wenst zijn of haar
wijkinspecteur te kennen bij problemen.
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Het direct persoonlijk contact ten opzichte van de veiligheidsbevraging in 2011 is
met de helft gestegen, in 2011 bedroeg dit amper 36% waar dit nu 61% bedraagt.
70% van de ondervraagden had geen contact met de politie het afgelopen jaar
maar wie met de politie te maken kreeg, was daar vrij tevreden over.

Globaal genomen zijn de ondervraagden zeer tevreden. Dit in elke mogelijke vorm
die dit contact kan aannemen: de houding en het gedrag, de tijd die aan het
probleem werd besteed, de telefonische bereikbaarheid, de informatieverstrekking,
via telefoon, de snelheid van de politietussenkomst en de beschikbaarheid.

Uit deze cijfers kunnen we besluiten dat de inwoners van de politiezone een
positieve mening hebben over de politiewerking.
Interne veiligheidsbevraging 2019
In het kader van de opmaak van het nieuw zonaal veiligheidsplan en het stellen van
de prioriteiten werden ook onze medewerkers bevraagd inzake de criminaliteit –
overlast - en verkeersproblemen in onze politiezone Wetteren - Laarne - Wichelen.
Criminaliteitsproblemen:
De vijf fenomenen die volgens onze medewerkers prioritair in onze PZ aangepakt
moeten worden zijn: (1) illegale productie en handel in drugs, (2) internetfraude, (3)
drugsbezit en – gebruik (4) fietsdiefstal en (5) informaticacriminaliteit.
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Verkeersproblemen:
De top vijf qua verkeersproblemen bij onze medewerkers is: (1) sturen onder invloed
van alcohol en/ of drugs, (2) geen of slechte fietsverlichting, (3) niet – verzekering
van het voertuig, (4) vluchtmisdrijf en (5) onveilige schoolomgeving.
Overlastproblemen:
De top drie die een probleem vormt in de zone volgens onze medewerkers zijn: (1)
sluikstorten, (2) zwerfvuil en (3) loslopende dieren.
Als we deze fenomenen bekijken dan lopen de prioriteiten in bepaalde categorieën
samen met de subjectieve gegevens die naar voren komen in de veiligheidsmonitor.
Net als onze inwoners stellen ook onze medewerkers dat sluikstorten en zwerfvuil een
overlastprobleem is binnen onze zone. Binnen de criminaliteitsproblemen zien we
dan weer enkele verschillen opduiken. Onze medewerkers schuiven vooral
cybercrime en drugs naar voren als prioritair aan te pakken fenomenen in het nieuw
zonaal veiligheidsplan.
2.4 Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere
belanghebbenden.
Volgende bronnen werden geconsulteerd: het nationaal veiligheidsplan 2016-2019,
de prioriteiten van de drie burgemeesters, het arrondissementeel veiligheidsplan van
de Procureur des Konings, de nota met prioriteiten van de DirCo en de DirJud. De
analyse en scanning gebeurde aan de hand van objectieve en subjectieve
gegevens (cf. punt 2.3).
Verdere informatie is terug te vinden in bijlage C.
2.5 Inrichting van het korps
2.5.1 Personeelscapaciteit
In de politieraad van 2 juli 2018 werd een aangepast personeelsbehoeftenplan
goedgekeurd. Onderstaande tabel vergelijkt het organieke met het reële kader. We
vermelden ook de Full Time Equivalenten (FTE).
Personeelsformatie: huidig organiek en reële kader
Het operationeel kader
Minimaal
effectief
(KB 05/09/01)

81

Organiek kader
Aantal

1/5/20/62/3

Reëel effectief

Datum
aanpassing
30/9/2019

Aantal
personeels leden
1/4,8/19/y/3
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1/4,8/19/61,6/2,8

Datum
registratie

30/9/2019
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Het administratief en logistiek kader
Minimaal
effectief
(KB 05/09/01)

6

Organiek kader
Aantal

1/5/15/3

Reëel effectief

Datum
aanpass ing
30/9/2019

Aantal
personeelsleden
1/3/14/3

2.5.2 Organogram
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FTE

0,8/2,6/12,8/2,47

Datum
registratie

30/9/2019

Korpschef
1/0/0/0
Administratief secretariaat
3 C**
Directie Informatie
1/0/0/0

Directie Operaties
1/0/0/0 en 1B

LIK
0/3(2)/1(2)/0/1B/3
C

Secretaris
1C

Functioneel
Beheer

Preventie
0/0/0/1C**

DIT
1*/0/0/0

Analyse

ICT
Interventie Onthaal
1*/0/0/0

Jongeren
0/0/1/0

Wijkwerking Verkeer
1/0/0/0

Verkeer
0/1/5/3/1C

Wijk

Milieu
1C

1B en 1C (buiten
kader)
Interventie en
Onthaal
0/9/32/0/1C

HRM & Beleid
1A/2B/5C/3D

Onderzoek
1/0/0/0

Recherche
0/3/7/0

Sociale Cel
0/1/2/0/1B

Wijk Wetteren
0/1/6/0

Wijk Laarne
0/1/4/0
* De commissaris – dienst DIT en de commissaris Interventie en Onthaal vormen
1 plaats CP in de organieke tabel
Wijk Wichelen
0/1/4/0
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** Niveau C – dienst preventie en 1 niveau C administratief secretariaat vormen
1 plaats NIV C in de organieke tabel

2.6 Beeld van de dienstverlening en de werking
2.6.1 Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking
Minimale werkingsnormen
De
basisfuncties
‘wijkwerking’,
‘onthaal’,
‘interventie’,
‘politionele
slachtofferbejegening’, ‘lokaal onderzoek’, ‘verkeer’ en ‘openbare orde’ zijn
uitgeschreven in afzonderlijke beleidsteksten.
WIJKWERKING

Datum
registratie

31/12/2018

Aantal
inwoners

49.857

Reëel aantal
wijkinspecteurs

Aantal
wijkinspecteurs
volgens de
norm

(1 jongeren- en 12
wijkinspecteurs)

13

Aantal
politie
posten

13

3

Capaciteit
op
jaarbasis

19.760

NORM: 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners wordt gehaald. De jongereninspecteur oriënteert zich naar de
jongeren als specifieke werkgroep.

INTERVENTIE EN ONTHAAL
Leden van de dienst interventie en onthaal voeren sinds mei 2013 de functionaliteit
onthaal uit in het politiehuis te Wetteren. Het onthaal Wetteren heeft twee vaste
onthaalbediendes Calog Niv C, die samen wekelijks 49 uren presteren.
In de politieposten Laarne en Wichelen wordt deze functie uitgevoerd door de
postoverste en de wijkinspecteurs.
Onthaal

Datum
registratie

Aantal

Aantal

Aantal uren daadwerkelijk

gemeenten

politie-

fysiek onthaal in het centraal

in de zone

posten

onthaalpunt
Week- en
brugdagen

30/9/2019

3

3

9u

Capaciteit
op
jaarbasis

Weekend /
feestdagen
Zat 4 u/

7.455 u

Zon- en
feestdagen
: gesloten

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

27

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Belangrijk om aan te stippen: bij de opstart va de politiezone is geopteerd voor een
permanente aanwezigheid en beschikbaarheid van twee interventieploegen,
operationeel gestuurd door een dagcoördinator (OGP). Overdag stuurt de DACO
twee ploegen van twee inspecteurs aan, tijdens de nacht maakt hij zelf deel uit van
de tweede interventieploeg.
Interventie
Datum

Aantal interventieploegen

registratie

30/9/2019

Aantal piekploegen

Aan
-tal

Voorziene
uurvorken

Aan
-tal

Voorziene
uurvorken

2

00.00 – 24.00

2 per
week

Za 20-04u

Vr 18-02u

Capaciteit op
jaarbasis

42.544

NORM: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week wordt ruimschoots gehaald. De 42.544 uren zijn
theoretisch en indicatief. In de praktijk zijn er steeds twee interventieploegen beschikbaar, die heel vaak
overwerken. Daardoor ligt de werkelijke capaciteit die naar de interventieploegen gaat, aanzienlijk
hoger.

POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING
Datum
registratie

Gespecialiseer

Wijze waarop de permanente

d medewerker

beschikbaarheid geregeld is (aan

beschikbaar

te kruisen)

Capaciteit op
jaarbasis

(ja/neen)

Intern de zone
geregeld

30/9/2019

JA

Samenwerkings verband met
andere
PZ/Fedpol

x

7.600

NORM:
1
gespecialiseerd
medewerker
continu
terugroepbaar
(eventueel
via
samenwerkingsakkoord). De zone beschikt over twee burgerpersoneelsleden maatschappelijk
assistent en 4 leden van het operationeel kader die opgeleid zijn als slachtofferbejegenaar.
De politiezone behoort tot een suprazonaal netwerk van slachtofferbejegenaars dat de PZ’s
Dendermonde, Lebbeke/ Buggenhout, Berlare/ Zele, Hamme/Waasmunster en Erpe-Mere/Lede
omvat waarbij in een schriftelijke overeenkomst een permanentiedienst “slachtofferbejegening”
werd afgesproken.
De zone voldoet aan de norm.
De 7600 uren zijn opnieuw theoretisch. De slachtofferbejegenaars behoren tot de sociale cel (4),
de preventiedienst (1) en de wijkdienst (1).
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LOKALE OPSPORING EN LOKAAL ONDERZOEK
Organisatievorm

Datum
registratie

Globaal
effectief
zone

Lokale
recherche
(met vaste
medewerk
ers)

Effectief
operationeel kader

Aantal FTE
30/9/2019

115

Polyvalente of
« flexibele »
opsporings-en
Onderzoeks capaciteit

Capaciteit
op
jaarbasis

Aantal FTE of
uren

10,8

91

16.896

(11 personen)

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
korpsen. De norm wordt met 12% dus ruimschoots gehaald.
Opmerking: de leden van de ‘lokale recherche’ zijn oproepbaar van 17.00 uur tot 08.00 uur tijdens de
week. Tijdens het weekend is men permanent oproepbaar.
In 2019 werd noodgedwongen een HINP BS ICT aangetrokken.
In 2019 werden ook 3 leden van de interventiedienst gedetacheerd naar de LRD om kennis te maken met
het recherchewerk (480 uur).

HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE
Permanentie OBP en
OGP

OBP

Interzonale
samenwerking

Ja

Neen
OGP

Interzonale
samenwerking

Ja

Datum registratie

Neen

30/9/2019

NORM: 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar wordt gehaald.
De capaciteit voor lokale ordediensten wordt gehaald uit alle geledingen van het korps. Voor de federale
opdrachten beschikken wij over een ruime groep van medewerkers die opgeleid is om ingezet te worden voor
opdrachten HyCap B.
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VERKEER
Organisatievorm
Datum
registratie

Globaal

FTE

Lokale verkeersdienst

effectief

(met vaste medewerkers)

Capaciteit
op jaarbasis

zone
Aantal
personeels

Aantal
FTE

leden
1/10/2019

115

109,25

10

8,6

13072
uren

NORM: met 8,7% voldoet ons korps ruimschoots aan de opgelegde norm.

Andere operationele diensten
De functie “Diefstalpreventie” wordt uitgevoerd door een zestal personen, die de
opleiding DPA gevolgd hebben. In elke wijkpost is er bovendien een inspecteur die
de opleiding DPA heeft gevolgd.
Opdrachten en taken van federale aard
Voldoen we aan de opdrachten en taken van federale aard, en op welke wijze?









Inzake vervoer van gevangenen en voorgeleiding van
gevangen voor hoven en rechtbanken, gevangenis –
opstanden en rampspoedige gebeurtenissen in
gevangenissen, in concreto betekent dit dat de PZ
bijstand zal leveren aan de PZ Dendermonde in geval
van handhaving en herstel van de openbare orde in
de gevangenis van Dendermonde bij oproer of
onlusten.
Inzake gehypothekeerde capaciteit bij opdrachten
van bestuurlijke politie; aantal opgeleide medewerkers:
20; kredietlijn in manuren
= 2.326; aanspreekbaarheidsniveau van de zone:
maximale piekbelasting
= 6 personeelsleden (1 MK + 5 BK),
ontvankelijkheidsdrempel
= 10 personen.
Betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke
en bestuurlijke politie; in concreto: geautomatiseerde
vatting en overdracht van gerechtelijke gegevens via
ISLP; doorstroming van zachte info en onderzoeksinfo
via RIR’s; bestuurlijke info via RAR’s.
Inzake de beveiliging, het toezicht en de controle in het
raam van de regelgeving inzake private veiligheid.
De opdracht van bijzondere bescherming van
personen en roerende en onroerende goederen.
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De werking en organisatie van de arrondissementele
informatiekruispunten



Het
beheer
van
dynamische
niet-geplande
gebeurtenissen
waarbij
een
onmiddellijk
en
gecoördineerd supra-lokaal politieoptreden in werking
wordt gesteld.
De veiligheid rond de spoorwegen en de taakverdeling
lokale politie– spoorwegpolitie.



= GEMEENSCHAP PELIJKE RICHTLIJN
JUSTITIE & BIZA
MFO 6
Richtlijn
Binnenlandse Zaken
MFO 7
= OB BIZA
dd. 17/12/2001

De lokale politie verbindt er zich toe om het SICAD te voeden door het:



aanmelden van alle voorzienbare gebeurtenissen inzake administratieve
politie aan de Dirco
geven van feedback van het verloop van de gebeurtenissen en de ingezette
middelen

De lokale politie engageert zich tot deelname aan specifieke acties op het vlak van
Criminaliteit






Verkeer






deelname aan acties tegen rondtrekkende
dadergroepen (FIPA)
deelname aan gecoördineerde supra lokale
acties georiënteerd naar andere fenomenen
zoals transmigratie
deelname aan acties i.s.m. sociale
inspectiediensten
deelname aan de uitvoering van provinciale
verkeershandhavingsplannen
deelname aan suprazonale controleacties
(alcoholcontrole, drugs in het verkeer,
snelheidscontrole, BOB-campagne,
flitsmarathon…)
deelname aan eindejaarscampagnes
deelname aan verkeersveilige dag en nacht

De lokale politie neemt deel aan:


het arrondissementeel recherche-overleg

ARO



het regionaal recherche-overleg

RRO



werkgroepen tot verbetering van de gerechtelijke en
bestuurlijke werkmethodes. De zone neemt deel aan volgende
themavergaderingen:
o Rondtrekkende dadergroeperingen/ Inbraken in
gebouwen
o Arrondissementeel fenomeen overleg drugs
o Projectmatige aanpak van eigendomsdelicten
o Projectmatige aanpak van mensensmokkel en illegale
31

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

immigratie
Projectmatige aanpak van mensenhandel en seksuele
exploitatie en tweemaandelijks fenomeenoverleg
Projectmatige
aanpak
financiële
en
economische criminaliteit.
GES
Werkgroep Synch
Netwerk Cybercrime
Arrondissementeel rechercheoverleg
Operationeel rechercheoverleg
Provinciale verkeerscommissie
LTF
Provinciale werkgroep radicalisme
Gemeentelijke veiligheids- en evenementencellen
LIVC’s
College van korpschefs Oost-Vlaanderen
Arrondissementeel korpschefoverleg

Vanuit de politiezone zijn er twee personeelsleden gedetacheerd naar het SICAD
OVL.
Bijdrage aan het nationaal veiligheidsplan
Hoe en in welke mate hielden wij rekening met het Nationaal Veiligheidsplan 2016 –
2019?
Het NVP geeft twee algemene richtlijnen die invloed hebben op de volledige
werking van de politie.
1) Inschrijven in het algemeen politiebeleid met nadruk op afstemming en
samenwerking, te realiseren volgens de principes van excellente politiezorg.
2) Realiseren van de beleidsdoelstellingen:
a. Beheersen van de criminaliteit en inzonderheid de prioritaire fenomenen
b. De ophelderingsgraad
eigendomsdelicten

verhogen

en

in

het

bijzonder

bij

zware

c. De verkeersveiligheid verhogen en het aantal verkeersslachtoffers doen
dalen
d. Handhaven van het vertrouwen in de politie en verhogen van de
tevredenheid over haar dienstverlening
e. Vrijwaren van de integriteit van het politiepersoneel
Beide doelstellingen dienen in acht genomen te worden tijdens het dagelijks
handelen. Hiermee zal dan ook zowel in de reguliere werking als in de actieplannen
rekening worden gehouden.
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Prioritaire criminaliteitsfenomenen
De politiezone neemt deel aan àlle fenomeengerichte en geïntegreerde
bovenlokale acties (bv. FIPA) o.l.v. de CSD. De deelname wordt dan ook in de
actieplannen ingeschreven.
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FENOMEEN KIV (CLUSTERS)

1

2

PROGRAMMA

VERBETERPROJECTEN

REGULIER

REGULIERE WERKING

AANDACHTSPUNT

Radicalisering,
gewelddadig Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
extremisme en terrorisme (m.i.v.
polarisering) *

Mensenhandel

x

Prioriteit ZVP
Ons korps is met CP
Sertan
Icten
voortrekker
in
de
provinciale
werkgroep ter zake.
Onder zijn leiding
werd het Kompas
geïntroduceerd, een
oriënteringstool
die
eerstelijnswerkers
toelaat om de graad
van radicalisering in
te schatten.

Mensenhandel (economische en seksuele uitbuiting)

Deelname aan
supralokale acties.

en mensensmokkel*
Mensensmokkel

MOTIVATIE

x

2 parkings langs E40
en E17 zijn belangrijke
aantrekkingspolen
voor transmigranten
Deelname aan supra
lokale
acties
georiënteerd
naar
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transmigranten

3

Een geactualiseerd integraal en Professionele en commerciële productie van cannabis
geïntegreerd drugsbeleid*
Productie en markt van synthetische drugs
Import en export van cocaïne

x

Prioriteit ZVP

x

Idem

x

Idem

Hormonen
Markten
4

Sociale en

Sociale fraude

x

Fiscale fraude*

Fiscale fraude

x

5

Cybercrime en cybersecurity*

Cybercrime en cybersecurity

x

6

Geweldscriminaliteit, aantasting
van de persoonlijke integriteit en
discriminatie*

Intrafamiliaal geweld
Seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen
Seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen
Discriminatie

x

Deelname aan
project Figaro

Volledig
geïntegreerd in de
reguliere
werking.
Sociale cel met 4
FTE’s.
Twee
verhoorders
korps
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Georganiseerde
Georganiseerde
eigendomscriminaliteit
eigendomscriminaliteit en illegale rondtrekkende daders
goederentrafieken*

door

x

Illegale wapenhandel

8

Leefmilieu (fraudegerelateerd)*

Prioriteit ZVP

Afhandeling in
reguliere werking

Afvalfraude

x

Opvolging
reguliere
door MTH

in
werking

Biodiversiteit

Reguliere werking

Dierenwelzijn

Reguliere werking.
Twee mensen
volgden een
voortgezette
opleiding ter zake.

Energiefraude

Reguliere werking

9

Verkeersveiligheid*

Verkeersveiligheid

x

10

Overlast*

Verbetering van de openbare orde (overlast,
genegotieerd beheer van de publieke ruimte en
illegale transmigratie)

x
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Binnen het
fenomeen
‘Overlast’
hebben wij
bijzondere
aandacht
voor
Transmigratie
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als actieve
deelnemer
aan lokale en
supralokale
acties.
Voor de
aanpak van
‘Zwerfvuil en
sluikstorten’
beogen wij
een meer
coördinerende
rol tussen
externe
partners.
Er gaat zeer
veel aandacht
naar GBOR op
lokaal niveau.
De PZ levert
Hycap van het
type B

TRANSVERSALE THEMA’S
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REGULIER

MOTIVATIE

AANDACHTSPUNT

1.

Bestuurlijke aanpak en
informatieve – uitwisseling: een
essentieel onderdeel van de
integrale aanpak van
georganiseerde misdaad

Prioriteit
in
ZVP
toegepast
op
criminaliteitsfenomenen,
verkeer
en
Sensibilisering en informeren bestuurlijke
Deelname netwerk bestuurlijke aanpak.

prioritaire
overlast.
overheid.

x

Protocol
bestuurlijke
handhaving
tussen
parket, gemeenten en
lokale
politie
wordt
ASAP afgesloten

2.

Internet en ICT als facilitator voor
criminaliteit, maar ook voor
veiligheidshandhaving en
opsporing

Prioriteit
in
ZVP
toegepast
op
prioritaire
criminaliteitsfenomenen,
verkeer
en
overlast.
Aanwezigheid HINP – BS – ICT bij de lokale recherche.
Investeren in opleiding, kwalitatieve vaststellingen en
opsporingen.

x

Sinds 1/4/2019 is er
een HINP BS ICT
aangeworven.

Nationale campagnes ter sensibilisering mee helpen
ondersteunen.

Er is aandacht om
het kennisniveau van
alle
operationelen
aan te passen aan
de dagelijkse realiteit.
Qua
middelen
worden de nodige
inspanningen
geleverd om een
zekere
onderzoeksautonomie
in
te
bouwen.
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3.

Identiteitsbepaling,
identiteitsfraude, domiciliefraude

Aandacht hebben voor preventie, opsporen van
criminele feiten, organiseren van voortgezette
opleidingen en bijscholingen.

x

Belangrijke
rol
is
weggelegd voor de
wijkinspecteur.
Is
geïntegreerd in de
dagelijkse werking

4.

Buitgerichte aanpak

Lokale recherche voorziet de nodige capaciteit bij
onderzoeken

x

Geïntegreerd in de
reguliere werking LRD

Witwassen, omkoping,
financiering van terrorisme,
corruptie, …
5.

Internationale
samenwerking
tegen de veiligheidsfenomenen
op bestuurlijk en strafrechtelijk
vlak

Dit gebeurt
casusgericht

6.

Recherchemanagement

Deelname aan
provinciale
werkgroep GES

7.

Dadergerichte
aanpak
als Expertise ontwikkelen rondom tactische beeldvorming,
invalshoek van politieopdrachten verzamelen van kennis over bepaalde groeperingen.
Opportuniteiten voor een bestuurlijke aanpak
ontwikkelen.

Geïntegreerd in de
reguliere werking via
de wijkteams.
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Ons
korps
is
voortrekker in OostVlaanderen voor de
dadergerichte
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aanpak volgens het
systeem ‘CP De Loof’
waarbij veelplegers,
personen
onder
voorwaarden,
potentiële dealers en
verkeerscriminelen
nauwgezet worden
opgevolgd.
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Het nationaal veiligheidsplan 2016 – 2019 maakt een onderscheid tussen
veiligheidsclusters en transversale thema’s. Na de samenvattende tabel gaan we in
dit onderdeel dieper in op deze clusters, indien deze van toepassing zijn op onze
zone.
1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme (met inbegrip van
polarisering)
Dit zal worden opgenomen als prioriteit in het ZVP, dit was reeds een regulier
aandachtspunt in onze zone. Daarnaast is er een actieve deelname aan de
georganiseerde Local Task Force (LTF) door onze zone. Dit op zowel strategisch als
operationeel vlak.
Er bestaat reeds een actieplan radicalisme in de PZ sinds 2014, dat trouwens als
voorbeeld heeft gediend voor vele andere politiekorpsen.
Conform de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid zijn
alle lokale integrale veiligheidscellen (LIVC’s) in de drie gemeenten opgericht.
Alle korpsleden zijn ook opgeleid in het domein van COPPRA.
Alle eerstelijnsmedewerkers van de gemeentelijke administratie – van algemeen
directeur tot maatschappelijk werker en leden van de technische dient – volgden
een infosessie ter zake bij de lokale politie.
Binnen de zone wordt er de nodige aandacht besteed aan beeldvorming en
informatie-uitwisseling. Daarnaast worden kwetsbare personen met betrekking tot
radicalisering persoonlijk opgevolgd. Binnen de zone werden drie information officers
aangesteld.
CP Sertan Icten was bovendien voortrekker bij de ontwikkeling van het Kompas, een
nieuwe tool die politiemensen van de eerste lijn een handig instrument bezorgt om
de graad van radicalisering bij personen in te schatten.
2. Mensenhandel en mensensmokkel
Overlast gerelateerde problemen veroorzaakt door dit fenomeen worden
ondergebracht in het actieplan. De bestrijding van mensenhandel en – smokkel
gebeurt in samenwerking en met afstemming op het beleid van de FGP. De
opvolging en het verzamelen van informatie gebeurt door een lid van de
recherchedienst, dit is ingebouwd in onze reguliere werking.
Door de aanwezigheid van twee parkings langsheen de E40 en E17 te Wetteren en
Kalken (Laarne) worden wij quasi dagelijks geconfronteerd met transmigranten op
ons grondgebied. Ons korps neemt daarom ook steevast deel aan supra lokale
acties, gecoördineerd door de federale politie, die een antwoord willen bieden op
deze uiterst complexe problematiek.
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De burgemeesters en de korpschef zijn bijzonder waakzaam binnen dit domein en
bepleiten bij de hogere overheden een coherente en gecoördineerde aanpak van
deze problematiek.
3. Geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid
Dit wordt in de politiezone WLW aangepakt als prioriteit en zal worden opgevolgd
via het actieplan ‘Drugs’. De goede samenwerking met de VZW Drugpunt
benadrukt de bijzondere aandacht voor preventie en doorverwijzing naar vroeg
interventie. Voor de aanpak van dealers en het oprollen van plantages wordt de
nodige capaciteit voorzien bij de LRD. Wij rekenen op een goede afstemming en
samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie en de Procureur des Konings.
Alle operationelen hebben een tweedaagse opleiding ‘aanpak cannabisplantages’
gevolgd (organisatie FGP Dendermonde).
4. Sociale en fiscale fraude
Om dit fenomeen aan te pakken verleent de zone haar medewerking aan acties
van derden. Binnen de zone is de woonstcontrole door de wijkinspecteurs belangrijk
om dit terug te dringen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de webapplicatie
‘burger@verhuizen’. Binnen de dienst recherche is er een dossierbeheerder
aangesteld om de economische en financiële criminaliteit op te volgen.
Onze zone neemt deel aan het project Figaro om fiscale fraude aan te pakken.
5. Cybercrime en cybersecurity
Binnen onze zone wordt dit als prioriteit aangepakt, daar dit reeds een regulier
aandachtspunt is. De lokale recherchedienst staat in voor deze onderzoeken. Er
werd een HINP – BS – ICT aangeworven die de leiding heeft over deze dossiers. Ook
het Lokaal InformatieKruispunt (LIK) volgt deze dossiers van dichtbij op.
Er wordt ook ingezet op opleiding en bijscholingen. Bovendien wordt de bevolking
via sociale media regelmatig geïnformeerd en gesensibiliseerd over de risico’s die
men op dit vlak kan lopen.
6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie
Deze fenomenen zijn volledig geïntegreerd in de reguliere werking.
6.1 Intrafamiliaal geweld
De zone engageert zich tot het naleven van de verplichtingen uit de COL 3 en
4/2006.
Er zal worden bijgedragen tot de initiatieven in verband met de implementatie van
Family Justice Centers en eventuele protocolakkoorden met andere diensten voor
betere samenwerking inzake crisissituaties.
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6.2 Seksueel geweld (t.a.v. meerderjarigen en minderjarigen)
Er zal worden bijgedragen tot de initiatieven in verband met de implementatie van
Family Justice Centers en eventuele protocolakkoorden met andere diensten voor
betere samenwerking inzake crisissituaties.
6.3 Discriminatie
De zone leeft de verplichtingen na uit de COL 13/2013.
7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken
7.1 Georganiseerde eigendomscriminaliteit door rondtrekkende daders
Eigendomscriminaliteit, met bijzondere focus op inbraken in gebouwen gepleegd
door rondtrekkende dadergroepen, wordt in de zone aangepakt als prioriteit.
Onder het motto ‘Beter voorkomen dan genezen‘ zet de politiezone maximaal in op
preventie. Er zijn verschillende korpsleden opgeleid om een professioneel DPA te
verlenen aan de bevolking.
Er zal ook ingezet worden op de uitbreiding van het aantal BIN’s en het aantal BINleden. Het politiekorps realiseerde daartoe in 2019 een belangrijke aanzet door het
communicatieplatform van de BIN’s zelf te financieren, hetgeen ongetwijfeld
drempelverlagend zal werken voor potentiële BIN-leden. Het politiekorps neemt een
actieve rol op ter zake.
Daarnaast trachten wij de bevolking permanent te sensibiliseren via berichten op
onze sociale mediakanalen. Wij trachten de bevolking ook permanent aan te
sporen om verdachte handelingen onmiddellijk te melden via 101. Daartoe hebben
wij trouwens een campagne opgezet met cartoonist Quirit: “Horen, zien en 101
bellen”.
De inspanningen van onze politiezone met betrekking tot aanbod van
afwezigheidstoezicht en advies op gebied van diefstalpreventie zal worden
bestendigd.
In piekperiodes voorzien wij extra ploegen die wij oriënteren naar dit fenomeen. De
snelle ontplooiing van kleinschalige controleacties op plaatsen waar vermoedelijk
rondtrekkende dadergroepen actief zijn, wordt voorzien in het actieplan. Er wordt
maximaal gebruik gemaakt van de informatie die verkregen wordt via ons ANPRnetwerk.
7.2 Illegale wapenhandel
Dit is onderdeel van onze reguliere werking. Er zijn in onze politiezone drie mensen
aangesteld als aanspreekpunt voor het beheer van wapenvergunningen.
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8. Leefmilieu
Dit is een regulier aandachtspunt in onze zone. De opvolging gebeurt door onze
milieutoezichthouder die nauwe contacten onderhoudt met de gemeentelijke
milieudiensten en andere inspectiediensten.
Biodiversiteit en energiefraude zitten eveneens vervat in de reguliere werking. Twee
personen volgden een voortgezette opleiding in het kader van dierenwelzijn.
9. Verkeersveiligheid
De hoofddoelstelling is bijdragen aan de verkeersveiligheid door in te spelen op de
hoofdoorzaken van verkeersongevallen met lichamelijk letsel.
Verkeersveiligheid is niet enkel een bekommernis van de cel verkeer. Via de
wijkteamwerking trachten wij korpsbreed bij te dragen aan dit fenomeen.
Daarvoor voorzien wij een breed maatregelenpakket van proactie, preventie,
voorbereiding, reactie en nazorg en werken wij maximaal samen met externe
partners.
De hoofdkrachtinspanning wordt gelegd op 17 ‘zwarte punten’ in de politiezone. Op
deze plaatsen gebeuren meer dan de helft van de verkeersongevallen met
lichamelijk letsel in onze PZ.
Er zal jaarlijks een verkeersongevallenanalyse uitgevoerd worden. Het korps
engageert zich in de automatisering en de inzet van technologieën met het oog op
de verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie.
Bovendien maakt de zone gebruik van een vast- en mobiel netwerk van ANPRcamera’s. Op het vlak van verkeersveiligheid wordt dit maximaal gebruikt voor de
opsporing van voertuigen die niet ingeschreven of verzekerd zijn, of zonder geldig
keuringsbewijs rijden. Daarnaast vormen personen met een rijverbod een specifieke
op te volgen doelgroep.
Er zal deelgenomen worden aan de uitvoering van de provinciale
verkeershandhavingsplannen op de gewestwegen. Er wordt deelgenomen aan
suprazonale controleacties (alcoholcontrole, drugs in het verkeer, snelheidscontroles,
BOB-campagne, flitsmarathon, …).
De zone zal participeren aan de zomer- en eindejaarscampagnes, en aan de
verkeersveilige dag en -nacht.
Tenslotte zal in het nieuwe ZVP – op expliciete vraag van de bevolking – bijzondere
aandacht besteed worden aan hinderlijk parkeren.
10. Overlast
Binnen het fenomeen ‘overlast’ hebben wij bijzondere aandacht voor transmigratie
als actieve deelnemer aan lokale en supralokale acties.
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Voor de aanpak van ‘zwerfvuil en sluikstorten’ beogen wij een meer coördinerende
rol tussen de externe partners.
Er gaat vanuit de zone ook veel aandacht naar evenementenbeheer en het
genegotieerd beheer van de publieke ruimte (GBOR) op lokaal niveau en de zone
levert Hycap type B.
TRANSVERSALE THEMA’S
1. Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling
In het kader van de wijkteamwerking (gebiedsgebonden politiezorg) wordt de
nodige aandacht besteed aan informatie-uitwisseling en beeldvorming in verband
met kwetsbare personen of activiteiten van verdachte ondernemingen.
Onze zone zet in op het sensibiliseren en informeren van de bestuurlijke overheid en
neemt deel aan het netwerk bestuurlijke aanpak. Aan de drie burgemeesters zal
gevraagd worden om de bestuurlijke handhaving, die de laatste jaren al vaak
succesvol werd toegepast, te officialiseren via de ondertekening van het protocol
bestuurlijke handhaving dat is voorgesteld door de Procureur des Konings.
De
informatie-uitwisseling
wordt
nauw
opgevolgd
door
het
informatiekruispunt. Dit gebeurt zowel op bestuurlijk als gerechtelijk vlak.

lokaal

Er zal regelmatig overleg gepleegd worden met de gerechtelijke overheden om te
waken over een goede afstemming over de respectievelijk getroffen maatregelen
via contacten tussen de bevoorrechte vraagsteller en de zonemagistraat.
2. Internet en ICT als facilitator
veiligheidshandhaving en opsporing

voor

criminaliteit,

maar

ook

voor

Cybercrime en cybersecurity worden opgenomen als een prioriteit in onze zone. Een
HINP-BS-ICT werd aangeworven binnen de dienst Lokale Recherche.
Er zullen intern opleidingen georganiseerd worden zodat alle operationele
medewerkers zich de noodzakelijke kennis in deze materie kunnen eigen maken. Er
zal tevens ingegaan worden op het aanbod van opleidingen ter zake via de
federale politie.
Er zal worden ingezet op preventie via de sociale media. Er zullen regelmatig
preventieve boodschappen verspreid worden teneinde de burgers attent te maken
voor cyberdreigingen en -kwetsbaarheden, en voor potentieel gevaarlijk gedrag op
het internet.
De zone steunt nationale campagnes ter sensibilisering van dit fenomeen.
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3. Identiteitsbepaling, identiteitsfraude, domiciliefraude
De informatiepositie inzake gevallen van identiteitsfraude en domiciliefraude wordt
verbeterd door het gebruik van de applicatie ‘Burger@verhuizen’, die gebruikt wordt
door alle wijkinspecteurs bij woonstvaststellingen. Dit bevordert tevens de
samenwerking met de bevolkingsdienst van de gemeente.
De invoer van gestolen of verloren identiteits- en reisdocumenten in de ANG wordt
opgevolgd door het lokaal informatiekruispunt.
4. Buitgerichte aanpak
In onze zone voorziet de lokale recherche de nodige capaciteit bij onderzoeken van
dit type misdrijven, dit is dan ook geïntegreerd in de reguliere werking van de lokale
recherchedienst.
5. Internationale samenwerking tegen de veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en
strafrechtelijk vlak
Dit transversale thema wordt casusgericht aangepakt.
6. Recherchemanagement
De politiezone zal deelnemen aan het arrondissementeel recherchemanagement.
De zone maakt gebruik van de informaticatools (GES en Itinera) die worden
aangereikt om de dossiers op te volgen.
7. Dadergroepen als invalshoek van politieopdrachten
De politiezone heeft een methodologie ontwikkeld om dadergericht te werken. Via
de wijkteams worden veelplegers, personen vrij onder voorwaarden, potentiële
dealers, geradicaliseerden en personen met een rijverbod nauwgezet opgevolgd.
Dit transversale thema is geïntegreerd in de reguliere werking via wijkteams.
VERKEERS(ON)VEILIGHEID
Verdere uitwerking: zie actieplan “Verkeer”.

Fenomeen

Verkeers(on)veilig heid

Strategische
doelstelling

Regulier
aandachtspunt

Zie actieplan
“Verkeer”

x
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Motivatie

Opzetten van specifieke
acties: zowel preventie,
repressie als nazorg worden
voorzien.
Zie
ook jaarlijks
“Verkeersactieplan”.
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MODERNE EN KWALITEITSVOLLE POLITIE
Fenomeen

Moderne en
kwaliteitsvolle
politie

Strategische
doelstelling

Regulier
aandachtspunt

Zie actieplan
“optimaliseren
van de
bedrijfsvoering”

x

Motivatie

Aan
de
hand
van
projectmatige aanpak zal
de bedrijfsvoering verder
geoptimaliseerd worden,
uiteraard
rekening
houdend met de principes
van
EPZ
en
gebiedsgebonden
politiezorg met één doel
voor
ogen:
een
kwaliteitsvolle
dienstverlening.

Opdrachten en taken ten voordele van derden
Ingevolge de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de richtlijnen tot het
verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale
politie (B.S. 29 december 2006) stond de politie opdrachten af zoals bijvoorbeeld de
overname door de gemeenten van het gemeentelijk strafregister.
Volgende dossiers worden voorbereid door de politie maar vallen onder de
bevoegdheid van de burgemeester of de gemeentelijke diensten:
1)

Voorbereiden vergunning wegeniswerken

2)

Voorbereiden van dossiers over wielerwedstrijden

3)
Opmaken van adviezen voor de kansspelcommissie bij het plaatsen van
kansspelen in cafés
4)
Door de gemeente Wetteren wordt een belasting geheven voor tussenkomst
van de lokale politie in geval van:
-

nodeloos alarm van de politie d.m.v. inbraakalarminstallaties

-

stalling en bewaring van autovoertuigen en van moto’s en bromfietsen per
dag

overbrenging van aangehouden personen naar doorgangscellen in andere
politiezones zoals Aalst en Dendermonde.
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vervoer van dronken personen of personen die zich in soortgelijke toestand
bevinden door gebruik van verdovende of hallucinogene stoffen, naar huis, naar
een verpleeginstelling of naar het politiehuis
-

het vervoer van aangehouden personen naar het politiehuis.

Deze dossiers blijven behouden in het takenpakket van de lokale politie omdat zij
van belang zijn voor de organisatie en werking van de politie. Wat taksen en
retributie betreffen werd er een standaardformulier voorbereid waarin de politie het
te innen bedrag kan doorgeven aan de gemeentelijke financiële diensten.
2.6.2 De interne werking
Management van medewerkers
De
politieraad
keurde
op
30
september
2019
een
aangepast
personeelsbehoeftenplan en de daaraan gekoppelde personeelsformatie goed. Er
werd gestreefd naar een personeelsbehoefte die de verwachtingen van onze
belanghebbenden en de noden van de organisatie zo goed mogelijk zullen invullen.
De bestaande functieprofielen werden gecorrigeerd en aangepast.
De evaluatie van de medewerkers staat centraal. Samen met de generieke functies
uit de evaluatie verkrijgen we voor elke functie een nauwkeurige beschrijving van de
verwachte taken. Het doorvertalen van de doelstellingen van de organisatie
gekoppeld aan de waarden zal in de nabije toekomst verder uitgewerkt worden.
De herwerkte functieprofielen vormen ook de basis voor de aanwervingsprofielen
die gepubliceerd worden in de mobiliteit of op externe websites. De zoektocht naar
de juiste man of vrouw voor de job is van uiterst groot belang. De functies
wijkinspecteur en inspecteur verkeer werden aantrekkelijker gemaakt door deze
personeelsleden voorrang te geven in de uitvoering van Hycapdiensten en lokale
ordediensten. Daardoor beschikt de politiezone over een dynamische en vrij jonge
wijk- en verkeersdienst.
Om de bezoeker aan het zonaal onthaal beter te woord te staan, werden vanaf
2013 de diensten zonaal onthaal en interventie samengevoegd. De interventieinspecteurs krijgen op die manier nog meer voeling met de verwachtingen en
noden van de bevolking.
Goede medewerkers dienen ook permanent bijgeschoold te worden. Er wordt
hiertoe ruim voldoende capaciteit voorzien.
Zo volgde ieder operationeel personeelslid een opleiding over drugs, inbraken in
gebouwen en cybercriminaliteit. Ook de nieuwe wetgeving zoals Salduz werd in een
opleidingsreeks toegelicht. De GPI 48 wordt uitgevoerd en er worden opleidingen
georganiseerd als “verkeersdispositief”, “curvometer”, prioritair rijden…
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Medewerkers goed laten samenwerken kan enkel en alleen wanneer een collega
weet wat een andere collega doet. Daarom werden er in de zone 8 wijkteams
gevormd. Een wijkteam bestaat uit 1 hoofdinspecteur van interventie, 4 inspecteurs
interventie/onthaal, 1 tot 2 wijkinspecteurs, 1 lid van de verkeersdienst, 1 persoon uit
de sociale cel en 1 rechercheur. Samenwerken, uitwisselen van informatie en het
collegiaal aanpakken van lokale fenomenen is de hoofddoelstelling van dit
wijkteam. Jaarlijks zijn er per wijkteam 5 wijkteamvergaderingen. Daarin komen de
problemen en nieuwe fenomenen in de wijk aan bod en wordt een geïntegreerde
aanpak afgesproken. Een probleem in de wijk wordt niet opgelost door één dienst
maar wel door een hechte samenwerking van het wijkteam: streven naar een
gecoördineerde oplossing is een must.
Schriftelijke blijken van respect worden opgenomen in het persoonlijk dossier en
vermeld op Sharepoint.
De zone beschikt over een gestructureerde klachtenopvolging. Klachten kunnen via
de geijkte instanties ingegeven worden bijvoorbeeld via de burgemeester, de DIT,
de AIG of het Comité P.
De politiezone heeft oog voor de bescherming van zijn personeelsleden. Daarom zijn
er twee vertrouwenspersonen. Er is zowel een interne als externe dienst voor
preventie op het werk. De dienst HRM is de verantwoordelijke dienst voor
arbeidsongevallen en beroepsziekten. Ieder arbeidsongeval wordt besproken op het
directiecomité zodat de nodige preventieve maatregelen kunnen genomen
worden.
Management van middelen
Ons korps heeft ook oog voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Medewerkers worden gesensibiliseerd om milieuvriendelijk om te gaan met
materialen en er wordt uitgekeken naar ecologisch verantwoorde aankopen – cf.
milieuvriendelijke slogans als schermbeveiligers om de medewerkers te informeren en
te adviseren. Bij aankopen wordt geopteerd voor duurzame oplossingen. Ook het
nemen van de fiets wordt gepromoot bij de wijkinspecteurs.
In 2018 werden 5 extra elektrische fietsen aangekocht in samenwerking met FLUVIUS,
dit brengt het totaal op 8 elektrische fietsen.
We kochten eveneens een elektrische bromfiets voor de jongereninspecteur die
over het hele grondgebied van de politiezone wordt ingezet. Momenteel
beschikken we over 4 anonieme hybride (CNG/benzine) dienstvoertuigen en er is
een eerste hybride (elektrisch/benzine) voertuig in bestelling voor de sociale cel. We
blijven ter zake de markt opvolgen.
Om het fenomeen overlast te bestrijden sloten we een samenwerkingsovereenkomst
met VERKO die 10 camera’s aankocht.
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Het is de initiële bedoeling dat er 1 camera per gemeente ter beschikking gesteld
wordt en dat een ambtenaar van VERKO wordt aangesteld om GAS-boetes op te
maken. Een goede afstemming met externe partners in de aanpak van sluikstort
maakt deel uit van het zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025. Naast het meewerken met
het initiatief van VERKO, zoeken we aansluiting bij andere initiatieven en kunnen we
overwegen om extra te investeren in camera’s.
Dit kan helpen om fenomenen zoals sluikstorten en vandalisme efficiënter te
bestrijden. De hele politiezone werd daartoe eerder - na overleg met de
gemeentelijke diensten - op alle invalswegen met camerapictogrammen omzoomd.
Een uitbreiding van het bestaand sleutelbeheersysteem, een badgesysteem voor
toegangscontrole (politiehuis, parking en omgeving) en een vakkenkast met
elektrische oplaadpunten werden voorzien. Dit verhoogt het doeltreffend en
ordentelijk beheer van sleutels, de veiligheid van het personeel en de beveiliging
van het politiehuis.
Er wordt digitaal gearchiveerd zodat papier wordt bespaard en zodat opzoekingen
minder capaciteit vergen. Individuele printers met inktpatronen ruimen
mondjesmaat plaats voor centrale laserprinters, die goedkoper en milieuvriendelijker
zijn en bovendien onze mensen meer laten bewegen.
Interne en externe netwerken worden uitgebouwd en onderhouden: de functioneel
beheerders en de systeembeheerder volgen de nodige, interessante opleidingen,
nemen deel aan vergaderingen van het netwerk en begeleiden de medewerkers in
nieuwigheden o.a. inzake het ISLP-netwerk. De PZ tekende volop in op de vraag van
de Procureur des Konings om maximaal in te zetten op digitalisering, zoals hij
stipuleert in zijn Arrondissementeel Veiligheidsplan. Een aantal deskundige
medewerkers op het vlak van IT, ontwikkelden een app voor mobiel werken (intern
gebruik) werd vernieuwd en SharePoint uitgebouwd. Ook de toepassingen van
Office 365 krijgen de nodige aandacht. Voor de externe communicatie won het
politiekorps met de nieuw ontwikkelde politieapp eind 2017 de CPL-award voor
beste communicatieproject
Ons korps heeft ook een ambassadeur NWOW (New Way Of Working), een lokaal
aanspreekpunt dat meehelpt om de initiatieven van digitalisering binnen de
geïntegreerde politie uit te dragen.
‘Mobile office’ is ondertussen opgestart en wordt succesvol toegepast.
De technologie wordt ter beschikking gesteld van de betrokken medewerkers en
wordt met de nodige richtlijnen en informatie geïmplementeerd.
Twee mensen van het korps kregen de kans om zich te specialiseren in het
ontwikkelen van powerapps. Wegens de grote populariteit van deze ontwikkelingen,
organiseerden zij vanuit het korps drie opleidingsdagen voor een 120-tal leden van
de geïntegreerde politie.
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Een gespecialiseerd hoofdinspecteur op het vlak van IT werd voorzien in het
personeelsbehoeftenplan, hij zal o.a. instaan voor de inrichting van de technische
ruimte van de recherche en het is de bedoeling dat hij het niveau op het vlak van IT
van alle medewerkers opkrikt.
De technologische vooruitgang is groot en we volgen in het korps de toepassingen
op van relevante vernieuwingen.
Om het energieverbruik in te dijken, werden enkele belangrijke investeringen
gedaan. Alle verlichting in huis werd vervangen door Ledverlichting, de stookplaats
werd volledig gerenoveerd en sinds de zomer van 2019 liggen er een honderdtal
zonnepanelen op het dak van het Politiehuis.
Management van processen
In het kader van een verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering zullen alle lopende
processen grondig worden doorgelicht en zo LEAN mogelijk gemaakt worden. We
zullen ook volop op zoek gaan naar mogelijke synergiën.
2.7 Samenwerking.
2.7.1 Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking.
Domein van
samenwerking

de

interzonale/bovenlokale Zone – dienst waarmee
protocol werd afgesloten

het

Dispatching
Dispatching door CIC OVL
Laterale bijstand
Laterale bijstand bij uitvoeren van dringende PZ Berlare-Zele
interventies en het vaststellen van feiten
PZ Buggenhout-Lebbeke
waarin leden eigen zone betrokken zijn.
PZ Hamme-Waasmunster
PZ Dendermonde
PZ Lokeren
idem als hiervoor vermeld
Laterale bijstand in overeenstemming met de Opm.: wegens goed nabuurschap
wet op het politieambt
met de PZ Lede/Erpe-Mere en de
PZ Regio Rhode en Schelde en de
PZ Puyenbroeck wordt, evenwel
zonder
protocol,
frequent
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wederzijdse hulp geboden.

Politionele slachtofferbejegening
Surprazonaal netwerk in de Regio
Schelde: de PZ’s Dendermonde/
Permanentiedienst van 17.00u. tot 08.00u. in de
Lebbeke-Buggenhout/Berlare
regio Schelde (+)
Zele/Hamme-Waasmunster/Erpe –
Mere Lede
Videoverhoor
Supra zonaal netwerk in de PZ’s
die deel uit maken van de Regio
Dender Schelde Waas (afdeling
Dendermonde)
Opsluiting tijdens de nacht
Opsluiting van aangehouden personen tussen PZ Aalst en PZ Dendermonde of
22.00 en 07.00 u.
andere
Uitvoering van de COL 3/2001, van de MFO 3
en van de MFO 6
Gerechtelijke
en
informatiestromen naar het AIK

bestuurlijke

Overleg
functionele
beheerders

technische

Protocol tussen PdK, bestuurlijke
Deelname aan het arrondissementeel en overheid, federale politie (Dirco,
regionaal rechercheoverleg
Dirjud) en lokale politie
en

Protocol “Volgen”
Overeenkomst voor de coördinatie en het Protocol tussen het CIC OVL en de
aansturen van ploegen en middelen tijdens lokale en federale politiediensten
het volgen op het grondgebied van de van Oost-Vlaanderen
provincie Oost-Vlaanderen
Protocol: voertuig met bemande camera

Om de anonimiteit van de bemande Surprazonaal netwerk in de Regio
snelheidscontroles te bevorderen, kan de Schelde: de PZ’s Dendermonde/
politiezone het flitsvoertuig van één van de Lebbeke-Buggenhout/Zele-
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deelnemers lenen.

Berlare/Hamme-Waasmunster/
eigen zone

Samenwerkingsovereenkomst politiealarm

Bijzondere
samenwerkingsovereenkomst
inzake de afkondiging en de organisatie van
het politiealarm binnen het Gerechtelijk
Arrondissement Oost – Vlaanderen

Protocol tussen de politiezones van
het
arrondissement
Oost
–
Vlaanderen en de bevoegde
federale politiediensten.

Samenwerkingsverband inzake HYCAP

Het bijstaan van andere zones bij het uitvoeren PZ Erpe-Mere/ Lede
van opdrachten van bestuurlijke politie

2.7.2 Andere protocollen of samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners
en derden.


“Implementatieplan Politie en schoolveiligheid” in het kader van de PLP41



Protocol inzake de verlichting en vereenvoudiging van sommige
administratieve taken van de politie: protocol tussen de magistratuur
Dendermonde, de federale politie – bestuurlijke zuil, de federale politie –
gerechtelijke zuil en de politiezones van het arrondissement Dendermonde.



Protocol inzake de samenwerking tussen de politie en de gerechtelijke
deurwaarders werkzaam binnen het gerechtelijk arrondissement Oost –
Vlaanderen.



Buurtinformatienetwerken
In Laarne: BIN Warande, BIN De Heide, BIN Het ROT en BIN Het Rot.
In Wetteren: BIN ‘Den Blakken’
In Wichelen: BIN Pareuvel, BIN Briel en BIN Billegem
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HOOFDSTUK III
DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
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3.1 De vorige strategische doelstellingen: evaluatie en te trekken lessen
3.1.1 Prioriteiten en aandachtspunten zonaal veiligheidsplan 2014 – 2017: veiligheid
en leefbaarheid
1. Reflectie over de prioriteiten en aandachtspunten in het ZVP 2014 – 2017 en
addendum 2018 - 2019
Prioriteit 1 Inbraken in gebouwen en woningen

Uitgevoerde activiteiten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Diefstalpreventief advies
Vakantietoezicht (door wijkteams)
Begeleiden BIN’s
Ontradingsacties door interventie-patrouilles
Speciale ‘argus’-acties
Deelname recherche-overleg
‘hercosi’
Deelname FIPA en andere bovenlokale acties
Interceptiedispositieven interventieploegen
Gecoördineerde wijkteamacties
Patrouilles georiënteerd naar inbraakgevoelige wijken
ANPR – camera’s zijn in plaats gesteld.
Opleiding inbraak in gebouwen voor iedere operationele
samenwerking met de CSD

in

Prioriteit 2 Drugs
Uitgevoerde activiteiten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Permanent aandacht via interne vormingssessies
Tweedaagse opleiding voor alle Ops inzake cannabisplantages!
Toezicht op pleisterplaatsen
Toezicht scholen
Toezicht fuiven
5 grootschalige Ctls HORECA samen met externe partners!
Hercontactname en doorverwijzing minderjarigen
Afsprakennota met parket gemaakt voor uitbreiding Ctl acties, gelinkt
aan TOP 80
i. Kleinschalige acties georiënteerd naar TOP 80 van grootste criminelen
in PZ
j. MEGA - project sinds 2011 gerealiseerd in lagere scholen
k. Financiering van de werking van VZW De Kiem, Drugpunt Wetteren –
Laarne – Wichelen (evolutie van 0,5 FTE naar 0,8 FTE in 2019)
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Prioriteit 3 Overlast
Uitgevoerde activiteiten
a. Contacten en afspraken met externe partners
b. Specifieke controles door eigen diensten
c. Permanente inzet van eigen mensen, indien noodzakelijk was er
regelmatig versterking beschikbaar van GIS (vooral op warme dagen)
d. Goede opvolging en registratie
Opmaak van administratieve maatregelen (permanente ID, Ctrl
shortverbod om hygiënische redenen – inzet camera’s)
e. Het overlastfenomeen vergt bijna geen politie-inzet meer, lokale
bevolking vindt haar weg terug naar de recreatiegebieden

Prioriteit 4 Verkeers(on)veiligheid
Uitgevoerde activiteiten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Coherent verkeersactieplan werd opgemaakt en uitgevoerd!
Wekelijkse snelheidscontroles
Sensibiliseringsacties via pers
Preventie door middel van 25 preventieve snelheidsmeters en
boodschappen op Led- signalisatiebord.
Optimalisatie inzet LED bord
Controles door interventie en verkeersdienst
BOB-campagnes en speciale ‘argus’-acties
Doorverwijzen: nazorg bij rijden onder invloed
Preventieve controles in scholen
Verkeersvormingsklassen
Zeer uitgebreide info- en ontradingscampagne via alle sociale media!

3.1.2 Prioriteiten en aandachtspunten
dienstverlening en werking

zonaal

veiligheidsplan

2014

–

2017:

Prioriteit 5 Streven naar excellente politiezorg
Uitgevoerde activiteiten
In elke activiteit en partnerschap dat we uitvoeren passen we de principes uit de
excellente politiezorg toe. Deze is dan ook steeds aanwezig bij het plannen, uitvoeren
en evalueren van de acties.
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Prioriteit 6 Toepassing CP 3 op veilig rijden met prioritaire voertuigen
Uitgevoerde activiteiten

De meeste operationele medewerkers volgden een tweedaagse opleiding prioritair
rijden.
2. Evaluatie – te trekken lessen uit het vorig zonaal veiligheidsplan
Prioriteit 1 Inbraken in gebouwen en woningen

Op het vlak van raadgeven:
Via onze sociale media, maar ook via meer vertrouwde kanalen zoals de gemeentelijke
infobladen, proberen we de bevolking alerter te maken voor verdachte handelingen
en hen te overtuigen om in dringende gevallen de 101 te bellen. Dat lukt aardig want
we merken een aanzienlijke stijging van het aantal spontane oproepen ter zake.
Op het vlak van diefstalpreventie kunnen we stellen dat een goed functionerende
preventiedienst binnen onze politiezone een blijvende noodzaak is. De zelfredzaamheid
van de bevolking moet blijvend aangewakkerd worden door een permanent aanbod
van de diefstalpreventie advies.

Op het vlak van ontraden:
Het systeem vakantietoezicht, waarbij inwoners van de zone die met vakantie
vertrekken, vragen om hun woning in het oog te houden, functioneert goed. Zowel de
interventie- als wijkinspecteurs voeren deze taak uit. Door het verminderen van
inbraakgolven is er minder vraag vanuit de buurt naar overlegmomenten over het BIN.
Ondanks het stabiliseren van de inbraken dient er vooralsnog veel capaciteit besteed
te worden en dienen de preventieve patrouilles het volledige grondgebied te
bedekken.
De PZ werd omzoomd met pictogrammen die de mogelijke inzet van camera’s
aankondigt. De finaliteit behelst de bestrijding van overlast, maar toch kunnen de
pictogrammen een ontradend effect hebben op woninginbraken.
Op het vlak van registreren en reguleren:
Medewerkers met bijzondere talenten worden gewaardeerd. Eén medewerker heeft
het gebruik van de VIEW volledig gedigitaliseerd. De VIEW is opgenomen in de reguliere
werking en iedere inbraak wordt volgens deze procedure afgehandeld. Er dient blijvend
controle uitgeoefend te worden op het goed invullen en tijdig doorsturen van de VIEW.
Er worden door de interventieploegen dagelijks interceptiedispositieven opgeworpen
op de voornaamste invalsassen van de PZ.
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Eén interventievoertuig is uitgerust met ANPR-technologie, die vaak een interessant
middel vormt om de interventies informatiegericht te ondersteunen.
De wijkteamwerking legt ook op dat àlle operationele personeelsleden binnen hun wijk
oog hebben voor inbraakgevoelige plaatsen.
Op het vlak van onderzoek:
Onze lokale opsporingsdienst kan op basis van de opgestelde VIEW’s op kwalitatieve
wijze de inbraken onderzoeken.
De interventieploegen verzorgen het buurtonderzoek en ook de sociale media worden
ingezet om extra informatie te verspreiden en met wisselend succes te vergaren.
Op het vlak van nazorg:
Aan ieder slachtoffer van een inbraak wordt een herbezoek aangeboden.
Prioriteit 2 Drugs

Op het vlak van raadgeven:
De personeelsleden worden op regelmatige tijdstippen ingelicht over dit fenomeen. Het
MEGA - project zal opnieuw opgestart worden door een intergemeentelijke
preventiedienst. Er werden op vraag ook voordrachten gegeven aan groepen die met
verdovende middelen in aanraking kunnen komen (zoals onderwijzend personeel bv.)
Sinds 2011 bieden we het MEGA - project aan bij de basisscholen. Het aanbod werd
gedaan aan alle basisscholen. 100% van de lagere scholen stapt mee in dit verhaal.
Op het vlak van ontraden:
Er wordt zowel discreet toegezien op pleisterplaatsen en in de buurt van scholen als
controle uitgeoefend op personen die zich op voornoemde plaatsen bevinden.
Per wijkteam – er zijn 8 geografische gebieden afgebakend waarbinnen specifieke
fenomenen korpsbreed worden aangepakt – werden een aantal overlastplaatsen in
kaart gebracht (die kunnen evolueren) en worden per wijkteam de 10 zwaarste
criminelen opgevolgd. Voor de volledige zone levert dat dus een TOP 80 op die zeer
goed gekend is bij de politiemensen. Uiteraard zitten daar ook criminelen uit het
drugsmilieu bij.
Aan de pleisterplaatsen en deze personen worden te nemen maatregelen gekoppeld.
Jaarlijks oriënteren wij enkele opvallende grootschalige acties naar gevoelige
Horecazaken.
Op het vlak van registreren en reguleren:
Via interne en externe opleidingen verkrijgen de “operationele” personeelsleden de
laatste nieuwe informatie zodat met kennis van zaken kan geregistreerd worden.
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Permanente vorming blijkt een must. Zo volgde iedereen een tweedaagse opleiding om
de aanpak van cannabisplantages te professionaliseren (organisatie FGP).
Wijkteams mogen het initiatief nemen om – in overleg met de korpsleiding – op
bepaalde ‘targets’ te werken.
Jonge niet-problematische gebruikers (tot 26 jaar) worden doorverwezen naar VZW
Drugpunt in het kader van vroeginterventie.
Op het vlak van onderzoek:
Binnen de recherche is een team van 4 mensen gespecialiseerd in drugszaken zodat
het onderzoek op een kwalitatieve manier kan uitgevoerd worden. Evenwel blijven alle
rechercheurs polyvalent inzetbaar.
Op het vlak van nazorg:
Hercontactname gebeurt n.a.v. kantschriften.
Jonge niet-problematische gebruikers (tot 26 jaar) worden in het kader van vroeg
interventie doorverwezen naar de VZW Drugpunt, waarvan de werking wordt
gefinancierd door de politiezone met een subsidietussenkomst van de provincie OostVlaanderen.
Prioriteit 3 Overlast
Op het vlak van raadgeven:
In het verleden lag de focus voornamelijk op de overlast in het recreatiedomein de
Warande. Goede afspraken met externe partners waren daarbij een absolute
noodzaak.
Steevast
wordt
vòòr
de
aanvang
van
het
seizoen
een
coördinatievergadering voorzien met de verschillende partners.
In een werkgroep werden diverse maatregelen uitgedacht om de overlast in de
recreatiedomeinen in te perken. Zo werd een verplichte ID-controle ingevoerd, met
digitale registratie van de gegevens en werd een maatregelenpakket uitgewerkt om de
hygiënische omstandigheden te verbeteren. Alle voorstellen werden verwerkt in het
algemeen politiereglement.
Op het vlak van ontraden:
De laatste jaren hebben wij dankzij goede afspraken met externe partners het
politiedispositief sterk kunnen afbouwen. Toch was er steeds duidelijk politie in uniform
aanwezig.
Bijkomend werd een privébewakingsfirma ingeschakeld om toezicht te houden in het
domein en in de onmiddellijke omgeving.
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Op het vlak van registreren en reguleren:
Steevast organiseert de cel verkeer verkeerscontroles aan de ingang van het domein of
in de onmiddellijke omgeving.
De directeur van het domein kan in overleg met de lokale politie amokmakers de
toegang tot het domein ontzeggen.

Op het vlak van onderzoek:
Indien noodzakelijk treedt de lokale recherche op.

Op het vlak van nazorg:
Rapportering maakt de omvang van het probleem duidelijk.
In het recreatiedomein zijn er nog geen misdrijven gepleegd waarvoor de
slachtofferbejegenaar diende ingezet te worden.

Prioriteit 4 Verkeers(on)veiligheid
In 2015 bleek uit de resultaten van de preventieve snelheidsmeters, die regelmatig op
de 17 zwarte punten van de PZ worden geplaatst, dat 19,77% van alle chauffeurs te snel
reed. In 2016 daalde het percentage TOT 18.77%. In 2018 reed 19.37% van de voertuigen
te snel.
Dit alles had ongetwijfeld ook zijn invloed op het aantal VOLL: een betekenisvolle daling
van 215 in 2015 naar 190 in 2018!
De bevolking wordt via sociale media en de vernieuwde website ingelicht van het
aantal snelheidsovertredingen dat werd vastgesteld.
Prioriteit 5 Streven naar excellente politiezorg
De voorbije jaren werd volop gestreefd naar het aanbieden van EPZ. Diverse initiatieven
werden daartoe genomen. Invoering van gebiedsgebonden politiezorg via de
wijkteamwerking. Het grondgebied van de politiezone werd opgesplitst in acht kleinere
deelgebieden: vier in Wetteren (Noord Oost Zuid West) twee in Laarne (Laarne en
Kalken) en twee in Wichelen (Wichelen/ Schellebelle en Serskamp). Aan elk deelgebied
is een wijkteam gekoppeld, zodat de eilandcultuur tussen verschillende diensten
doorbroken werd en bijzondere fenomenen korpsbreed kunnen aangepakt worden. Elk
wijkteam bestaat uit een HINP-interventie en vier inspecteurs van de dienst
interventie/onthaal, één à twee wijkinspecteurs, een rechercheur, een lid van de cel
verkeer en iemand van de sociale cel. Er worden verschillende initiatieven genomen om
de samenhang van de wijkteams te stimuleren (interne opleiding samen, samen
geweldsbeheersing, teambuilding, fenomeengerichte acties binnen de omschrijving
van de wijk, tweemaandelijkse wijkteamvergadering).
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Er werd geïnvesteerd in een nieuw intranet, ‘Infonet’, om de communicatie en interne
informatiedoorstroming te optimaliseren, dit werd gebruikt tot november 2018. Onze
nieuwe SharePoint omgeving werd gelanceerd in diezelfde maand.
Er werd sterk geïnvesteerd in externe communicatie. Zowel de nieuwe sociale media als
de traditionelere kanalen werden gebruikt om nuttige info te delen met onze
belanghebbenden. (Zie meer in hoofdstuk 4). Daarnaast werd er ook geïnvesteerd in de
politieapp.
In 2011 en 2012 werd een Balanced Scorecard ontwikkeld in samenwerking met de CSD
Dendermonde. Het resultaat is een interessant beleidsinstrument dat ons toelaat om de
prioriteiten van het ZVP minutieus op te volgen. Het systeem wordt ‘gevoed’ door
verschillende medewerkers op verschillende niveaus en van verschillende diensten. Het
kan ook maandelijks gebruikt worden als verantwoordingstool op het politiecollege.

Prioriteit 6 Toepassing CP 3 op veilig rijden met prioritaire voertuigen
Er heerst algemene tevredenheid bij de medewerkers. Nieuwe medewerkers mogen de
cursus volgen. Het is aan te raden om regelmatige recyclages te voorzien.
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3.2 De strategische doelstellingen 2020 – 2025
3.2.1 Synthese van de argumentatie
De argumentatiematrix vindt u terug als bijlage F. Vooreerst de matrix die, vóór de
vergadering, werd aangeboden aan de leden van de zonale Veiligheidsraad
Vervolgens bundelden we de ingevulde matrices en kwamen we tenslotte tot een
volledig ingevulde argumentatiematrix. Aan de hand hiervan bepaalden we de
strategische doelstellingen. Het verslag is terug te vinden als bijlage G.
Op het vlak van veiligheid en leefbaarheid wordt prioritair aan 6 fenomenen
gewerkt:
1.

Inbraken

2.

Drugshandel en – bezit

3.

Overlast
3.1 Sluikstorten
3.2 Transmigratie

4.

Verkeersveiligheid

5.

Radicalisme, extremisme en terrorisme

6.

Cybercrime en -security

Op het vlak van interne werking wordt de focus gelegd op de optimalisering van de
bedrijfsvoering:
1.

Werken aan feedbackcultuur

2.

Verantwoord omgaan met middelen

3.

Doorlichting van alle processen

4.

Tevreden werknemers

Deze zijn samengevat weergegeven in bijlage H.
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3.2.2 De strategische doelstellingen

Strategische doelstelling 1: Bijdragen aan de aanpak van INBRAKEN

Probleemomschrijving

De politiezone is enorm “inbraakgevoelig” (inbraak in
gebouwen en woningen) en “diefstalgevoelig” (diefstal uit
voertuigen) omdat ze geprangd is tussen de E17, de E40 en de
R4.

Algemeen doel

Wij willen bijdragen tot het beheersen en terugdringen van het
fenomeen diefstallen in onze politiezone. Hierbij leggen we de
focus op inbraak in gebouwen.

Partnerschap



gemeenten: ondersteunen van preventieve campagnes



bevolking: sensibiliseren voor DPA en gebruik 101



parket: vervolgingsbeleid



FGP



CSD



SICAD



CIK voor FIPA’s



Aangrenzende PZ en WPR voor RIA’s (regionale
inbraakactie)



Fed Pol voor AMS (ANPR Management System) en
aansturing ANPR-hits

Evaluatiecriteria

INDICATOREN
Het aantal inbraken (inclusief pogingen), vastgesteld op het
grondbied van de PZ (exclusief het grondgebied PVE OVI) in
woningen en aanhorigheden (ruim), bedrijven en openbare
instellingen.
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Zie PAB als bijlage E.
De bestaande indicatoren worden in de loop van het nieuw
ZVP voortdurend geëvalueerd.

Strategische doelstelling 2: Bijdragen aan het terugdringen van de productie en handel
van DRUGS

Probleemomschrijving

Het gebruik, bezit, produceren en dealen van zowel soft- als
harddrugs is een zeer ernstig maatschappelijk probleem.

Algemeen doel

Een breed maatregelenpakket voorstellen door:
1.

2.

gebruikers door te verwijzen naar de VZW Drugpunt voor
vroeg interventie

3.

overlastplaatsen regelmatig te controleren (TOP 24 in PZ)

4.

gekende gebruikers regelmatig te controleren

5.

Dealers zo efficiënt mogelijk aan te pakken

6.

Partnerschap

in te zetten op preventiecampagnes, o.a. via het MEGAproject in de basisscholen

Samen te werken
organisaties

met

FGP

in

dossiers

criminele

Met:



schooldirecties: bespreekbaarheid op school vergroten,
taboes doorbreken en preventieve campagnes lanceren
Opleidingen MEGA verzorgen voor de leerlingen van de
derde graad in het basisonderwijs



bestuurlijke overheid



doorverwijzen naar VZW Drugpunt



CGGZ en (para)medische dienstverleners: nazorg



bevolking: signaalfunctie
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politie: toezicht, controle, preventieve samenwerking met
partners



parket (afsprakennota werd opgemaakt om
politiecapaciteit zo van de lokale politie zo efficiënt
mogelijk te benutten)



FGP



CSD



SICAD



Gemeentelijke diensten
INDICATOREN

Evaluatiecriteria

Aantal opgestelde RIR’s en PV’s, aantal dealers en
aanhoudingen, aantal inbeslagnames en hoeveelheden, aantal
doorverwijzingen naar hulpverlening, aantal afgenomen
drugtesten in het verkeer

Zie PAB als bijlage E
De bestaande indicatoren worden in de periode 2020-25
voortdurend geëvalueerd.

Strategische doelstelling 3: OVERLAST – Bijdragen aan de aanpak van
TRANSMIGRATIE en SLUIKSTORTEN
Probleemomschrijving

Periodieke problemen van overlast op en rond recreatieve
openbare ruimtes: rondhangende, samentroepende jongeren
vergroten het onveiligheidsgevoel door het plegen van kleine
criminaliteit. Dergelijke fenomenen worden aangepakt via de
reguliere werking. Nu en dan kan het systeem van bestuurlijke
handhaving toegepast worden.
De toestand in het recreatiepark Warande is onder controle en
politionele tussenkomsten worden opgevangen met de reguliere
werking.
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Op het vlak van evenementenbeheer worden grot inspanningen
geleverd om het beheer van de openbare ruimte in een breed
partnerschap goed te negotiëren.
Een fenomeen waar de bevolking van wakker ligt is rommel op
straat, sluikstort en zwerfvuil. Ook geluidshinder is een vaak
gehoorde klacht. De bestuurlijke overheden willen daar dan ook
op inzetten.
De wijkteams brengen de overlastplaatsen in hun wijk in beeld
zodat we de interventie- en wijkpatrouilles naar deze plaatsen
kunnen oriënteren.
TRANSMIGRATIE
Onze politiezone heeft twee snelwegparkings op haar
grondgebied waardoor zij hier regelmatig mee wordt
geconfronteerd.
Algemeen doel

Wij willen bijdragen tot het beheersen van het fenomeen overlast
door in te zoomen op transmigratie en sluikstorten in
samenwerking met interne en externe partners zodat het
veiligheidsgevoel van de inwoner kan verhogen.

Partnerschap

Met:
-

Gemeentebesturen

-

Evenementencellen (multidisciplinair)

-

Intercommunale Verco (voor sluikstorten)

-

bewakingsfirma: in te zetten bij de bewaking van de
snelwegparkings

-

parket: voor het afstemmen van het vervolgingsbeleid

-

WPR en andere diensten van de federale politie

-

Aangrenzende politiezones.

Evaluatiecriteria
INDICATOREN
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Zie PAB als bijlage E

De bestaande indicatoren worden in de loop van het nieuw ZVP
geëvalueerd.

Strategische doelstelling 4: Bijdragen aan de VERKEERSVEILIGHEID

Probleemomschrijving

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema binnen
maatschappelijke veiligheid. Als politiekorps proberen
oorzaakgericht probleemoplossend te werken en focussen wij
onze
verkeersacties
op
de
hoofdoorzaken
verkeersongevallen.

de
wij
met
van

Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd in de gemeentelijke
verkeerscommissie en mobiliteitsraden en verlenen wij advies aan
de
gemeentelijke
overheden
inzake
mobiliteit
en
infrastructuurbeleid.

Algemeen doel

Wij willen bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid (in
het bijzonder voor de zwakke weggebruiker) en het beperken van
het aantal verkeersslachtoffers. We focussen volledig op VOLL. De
18 ‘zwarte’ punten. In de PZ worden in kaart gebracht en de
belangrijkste oorzaken van VOLL worden aangepakt (snelheid,
drugs en alcohol, gordeldracht, GSM achter het stuur. Er wordt
steeds rekening gehouden met de aandachtspunten van de
Staten-Generaal.

Daarbij wordt gestreefd naar een gezonde mix van preventieve
en repressieve acties.
Partnerschap

Met:
-

gemeentebesturen. In de drie gemeenten werd het
SAVE-charter ondertekend (initiatief OVK)

-

OVK

-

wegbeheerders: infrastructurele verbeteringen

-

schooldirecties: aandacht hebben voor verkeersvorming

-

ouders: goede technisch uitgeruste (brom)fietsen van de
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kinderen

-

parket

-

CSD

-

VIAS

-

provincie Oost-Vlaanderen

-

Gewestelijk verwerkingscentrum Oost-Vlaanderen

-

Uitwisselingsprotocol flitswagens met andere PZ

Evaluatiecriteria
INDICATOREN
Aantal ongevallen met lichamelijk letsel en doden, aantal
controles, gecontroleerde voertuigen en overtredingen inzake
snelheid en alcohol/drugs, aantal inbreuken GSM – gebruik,
analyse schooltoezicht en aantal inbreuken inzake parkeren.

Zie PAB als bijlage E
De bestaande indicatoren worden in de loop van het nieuw ZVP
geëvalueerd.

Strategische doelstelling 5: Bijdragen aan de aanpak van RADICALISME, EXTREMISME EN
TERRORISME

Probleemomschrijving

Radicalisme, extremisme en terrorisme voorkomen en bestrijden
door vroegdetectie en ketengerichte aanpak.

Algemeen doel

Sensibilisering van het personeel om opmerkzaam te zijn voor
signalen die wijzen op een radicaliseringsproces.
o Optimaliseren van de informatieflux.
o Implementatie van een triage/orïenteringstool radicalisering
(Kompas).
o Ondersteuning van de coördinerende rol van de Information
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Officer door deelname aan opleidingen/training.
o Inzetten op een ketengerichte aanpak door maximale
actieve deelname aan overlegstructuren en netwerken.
Partnerschap



Referentiemagistraat Terro.




Information Officers politiezones van het arrondissement.
AIK.



FGP Terro.



DJSOC Terro.





OCAD.



ADIV.



Dienst Vreemdelingenzaken.



FOD Binnenlandse Zaken – Mobiel Team.



Partners zonaal LIVC.



Gemeentelijke diensten

Veiligheid van de Staat.

Evaluatiecriteria
INDICATOREN
Aantal opgestelde informatierapporten, aantal ingevulde
oriënteringstools, overzicht opleidingen/ trainingen/
studiedagen, overzicht deelname overlegstructuren en
netwerken.
Zie PAB als bijlage E
De bestaande indicatoren worden in de loop van het nieuw
ZVP geëvalueerd.
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Strategische doelstelling 6: Bijdragen aan de GERICHTE AANPAK VAN CYBERCRIME – en
SECURITY
Probleemomschrijving

Cybercrime is een fenomeen dat de laatste jaren een ware
opmars kende. Dit is ook te zien in de cijfers met betrekking tot
cybercriminaliteit en internetfraude.

Algemeen doel

Na de aanwerving van een HINP met bijzondere specialisatie
willen we proactief werken en het algemene ICT – kennisniveau
van het korps opkrikken. De uitdaging ligt in het afbakenen van
de problematiek rond cybercrime.

Partnerschap

-

FGP

-

PAULO (gerichte opleidingen)

-

Parket, onderzoeksrechter

-

Lokale politiezones in de regio

-

FOD Binnenlandse zaken

-

Algemene directie veiligheid en preventie

-

Provinciaal Commissie criminaliteitspreventie

Evaluatiecriteria

INDICATOREN
Aantal aangiftes, kwaliteitscontrole opgestelde Pv’s, overzicht
opleidingen/ trainingen/ studiedagen, overzicht deelname
overlegstructuren en netwerken, overzicht preventie –
initiatieven gericht aan burgers.
Zie PAB als bijlage E
De bestaande indicatoren worden in de loop van het nieuw
ZVP geëvalueerd
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handhaving als transversaal thema

voor de

strategische

Om de bestuurlijke handhaving binnen de politiezone te realiseren, zijn volgende
aspecten van essentieel belang.
1) Afsluiten van een Protocolakkoord op basis van de ressortelijke omzendbrief R. nr.
11/2017, zodat er vlot informatie kan worden uitgewisseld tussen de gerechtelijke en
de bestuurlijke overheid.
2) Er werd een single point of contact (SPOC) aangesteld.
3) Ontwerpen van een werkproces voor de redactie van bestuurlijke verslagen.
Om dit te realiseren wordt het volgende stappenplan geïmplementeerd:
▪ Sensibiliseren van de burgemeesters over de mogelijkheden van de bestuurlijke
handhaving.
▪ Overtuigen algemeen directeur van de gemeente om te investeren in bestuurlijke
handhaving.
▪ Algemeen Politiereglement en specifieke politiereglementen/verordeningen
helpen voorbereiden voor de verschillende gemeenteraden.
▪ Best practices uitwisselen met andere politiediensten.
▪ Deel uitmaken van het netwerk bestuurlijke handhaving (coördinatie Fed Pol)
▪ Interne procedure ontwikkelen om bestuurlijke problemen te detecteren en op te
volgen.
▪ Georganiseerde opleidingen door VVSG en PAULO te voorzien.
▪ Protocol afsluiten met de Procureur des Konings.
▪ In overleg met het parket gerechtelijke dossiers bepalen waarin een bestuurlijke
aanpak nuttig kan zijn en haalbaar lijkt.
▪ Andere controlediensten
organiseren.

contacteren

3.2.5 Internet en ICT als facilitator
veiligheidshandhaving en opsporing

en

voor

betrekken,

gezamenlijke

criminaliteit,

maar

ook

acties

voor

Cybercrime en cybersecurity wordt opgenomen als een prioriteit in onze zone. Een
HINP-BS-ICT werd aangeworven binnen de dienst Lokale Recherche. Deze zal ook
actief zijn in het domein van internetpatrouille en internetrecherche.
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Er zullen intern opleidingen georganiseerd worden. Er zal tevens ingegaan worden
op elk interessant aanbod van opleiding via de federale politie.
Er zal worden ingezet op preventie via de sociale media. Er zullen regelmatig
preventieve boodschappen verspreid worden teneinde de bevolking attent te
maken voor cyberdreigingen en -kwetsbaarheden, en voor potentieel gevaarlijk
gedrag op het internet.
Deelname aan de uitbouw van het arrondissementeel project ‘internet en ICT als
facilitator’, waarbij op een geïntegreerde wijze dient gestreefd te worden naar het
implementeren van moderne en innovatieve technologieën.
Deelname aan de gespecialiseerde werkgroepen in het kader van nieuwe en
innovatieve uitdagingen, de zogenaamde ‘innovation groups’.
3.2.6 Dadergerichte aanpak
In het kader van informatiegestuurde politiezorg zal de zone opmerkzaam zijn voor
het aantreffen van daders die kunnen deel uitmaken van een polycriminele groep.
De informatie hierover zal doorgegeven worden aan de federale politie via de
geëigende kanalen.
De Dir Ops heeft een systeem uitgewerkt om dadergericht werken in de praktijk te
brengen. Via de wijkteamwerking worden de veelplegers, personen VOV
(I+Belgium), geradicaliseerden, personen met een rijverbod en potentiële dealers
nauwgezet opgevolgd.
Deze goede praktijk zal op vraag van de werkgroep ‘Arrondissementeel
Veiligheidsplan’ onder leiding van de Procureur des Konings ook gedeeld worden
met de andere Oost-Vlaamse politiediensten.
3.2.7 Optimalisering van de bedrijfsvoering
Om de bedrijfsvoering te optimaliseren werd er een strategisch seminarie gehouden
op van 7 maart 2019, dit in het kader van het stellen van prioriteiten en de opmaak
van het zonaal veiligheidsplan (ZVP). Er werden diverse discussies gevoerd waaruit
we de belangrijkste prioriteiten hebben gehaald.
Er werden diverse categorieën besproken: (1) leiderschap, (2) middelen, (3) strategie
en beleid, (4) medewerkers en (5) processen.
Samengevat werden de volgende prioriteiten weerhouden.
1.
2.
3.
4.

Werken aan feedbackcultuur, zowel intern als extern
Streven naar tevreden medewerkers
Verantwoord omgaan met middelen
Doorlichting van processen met aandacht voor de eindgebruiker en focus op
een kwaliteitsvolle dienstverlening.
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Doelstelling 1: FEEDBACK
Probleemomschrijving

Binnen deze categorie is het belangrijk, bij het later uitschrijven
van de actieplannen, om een onderscheid te maken tussen
interne en externe feedbackmechanismen. Het werd al snel
duidelijk dat hiervoor een andere toenadering nodig is. Dit zal
zich ook uiten in de uitwerking.

Algemeen doel

De feedbackcultuur verder uitbreiden en initialiseren in de zone.

Doelstelling 2: VERANTWOORD OMGAAN MET MIDDELEN
Probleemomschrijving

Bij nieuwe aankopen houden wij rekening met de principes van
MVO.
De ons toevertrouwde middelen met zorg behandelen, zoals
een goede huisvader, moet een bekommernis zijn van
iedereen.
Het korps wil innovatief zijn en investeert daarom in nieuwe
technieken en technologieën en houdt de kennis van de
medewerkers op niveau.

Algemeen doel

De zone stelt voldoende sociale voorzieningen ter beschikking
van de teamleden. Het beleid neemt de nodige maatregelen
zodat het domein, de gebouwen en de lokalen waarin de
teamleden zich bevinden, worden schoongemaakt en
onderhouden.

Doelstelling 3: DOORLICHTING VAN ALLE PROCESSEN
Probleemomschrijving

Met de toenemende evoluties in de digitale wereld en de
toepassing hiervan in de werkprocessen binnen de zone is het
belangrijk onze processen voortdurend te evalueren.

Algemeen doel

Een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de inwoners van de
politiezone waarbij we de huidige processen optimaliseren en
op zoek gaan naar mogelijke synergiën.
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Doelstelling 4: TEVREDEN MEDEWERKERS
Probleemomschrijving

Tevreden medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een
bedrijf en dus ook van onze politiezone. Het is dan ook
belangrijk om hier steeds in te blijven investeren.

Algemeen doel

Wij streven in het algemeen een gezond evenwicht na tussen
taak- en mensgerichtheid. Tevreden medewerkers dragen bij
tot een positieve werksfeer en een professionele dienstverlening.
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HOOFDSTUK IV
HET COMMUNICATIEBELEID
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4.1 Externe communicatie
4.1.1 Te trekken lessen over de externe communicatie 2015 – 2019
Gebruik van sociale media:
Sociale media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en vormen ook in
onze organisatie een belangrijke bron van inspraak en informatie.
Op 1 september 2018 veranderde de federale politie het platform voor de website
van alle lokale politiezones. De belangrijkste berichtgeving wordt integraal
overgenomen door enkele grote kranten zoals Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad
en plaatselijke magazines. Zo komen ook de inwoners aan hun trekken die minder
internet-minded zijn.
Op 1 augustus 2011 werd onze twitteraccount
Ondertussen tellen wij al 4.021 volgers (dd. 12/04/2019).

@PZWLW

geïntroduceerd.

Op 14 februari 2012 werd het facebookaccount ‘Politiezone Wetteren Laarne
Wichelen’ online gezet. Facebook bleek van grote waarde in de communicatie
naar de bevolking toe tijdens de treinramp dd. 4/5/13 als ondersteuning van
discipline 5. Op 12 april 2019 telde onze facebookaccount 10.449 volgers. Daarmee
staan wij op de 10de plaats in Vlaanderen na grotere korpsen als Leuven, Brugge,
Mechelen... die een veel groter potentieel hebben.
Via FACEBOOK werden al verschillende zaken opgelost, zoals het teruggeven van
verloren voorwerpen, oplossen van een autodiefstal, verkeersongeval met vlucht,
doorslaggevende tip inzake een diefstal enz. Tijdens piekmomenten (zoals tijdens de
treinramp in 2013) bereikten we daarmee 50% van de gezinnen in de politiezone.
Facebook is voor ons vandaag nog steeds het kanaal met het meeste potentieel,
maar morgen kan dit een ander medium zijn. We stellen vast dat jongeren
momenteel vooral via ‘INSTAGRAM’ communiceren. Ook hierop willen we inzetten
maar dit goed opvolgen vergt extra capaciteit. Het creëren van een functie
‘externe communicatieambtenaar’ zou hier een meerwaarde betekenen. Dit is een
idee naar de toekomst toe.
Op 16 november 2012 werd ‘depolitieapp’ geïntroduceerd. De politie-app
verenigt al onze informatiekanalen onder één tik met de vinger op de
smartphone. Zowel onze website, twitter als facebook-account zijn
daaronder terug te vinden, alsook verschillende extra features waaronder
een groepering van alle inbraken, fietsdiefstallen en gevonden voorwerpen. De app
kan gedownload worden door het inscannen van de QR-code die is aangebracht
op onze politievoertuigen (dit was een nationale primeur). Ondertussen werd onze
politie-app volledig vernieuwd in 2017. Onze nieuwe app is gebruiksvriendelijker, kan
ook buiten onze politiezone gebruikt worden (grensoverschrijdend) en kan in
principe nationaal uitgerold worden. Ondertussen hebben al 7.247 mensen de
nieuwe app gedownload (d.d. 12/04/2019). Eind 2017 ontving ons korps trouwens
met deze veelbelovende app de CPL-award voor beste communicatieproject.
76

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Via onze app communiceren wij in twee richtingen. Wij sturen actief boodschappen
naar onze volgers maar ook de bevolking kan heel makkelijk en laagdrempelig
sommige zaken melden of afwezigheidstoezicht aanvragen. Hij is te vinden in de
Appstore (IOS) en de Playstore (Android).
Niettemin wordt de burger zo veel mogelijk gesensibiliseerd om bij verdachte
toestanden steeds 101 te contacteren! Op de achterruit van onze combi’s hebben
we bv. een sticker aangebracht met een cartoon van ‘QUIRIT’ met de tekst: ‘horen,
zien en 101 bellen!’
Aan meldingen van de bevolking met een operationele waarde wordt een passend
gevolg gegeven. De OBP met dienst zorgt voor de dagelijkse opvolging met als doel
een gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg te bieden.
Maar wij dienen ook oog te hebben voor onze inwoners die geen toegang hebben
tot online informatie. Denk maar aan een aanzienlijk deel van de senioren dat (nog)
niet thuis is in deze digitale wereld. Om ook deze doelgroepen te bereiken, gingen
we een engagement aan met de gemeenten van onze politiezone en wordt in de
gemeentelijke infobladen en nieuwsbrieven ruimte gecreëerd om onze informatie te
publiceren. De teksten worden geschreven door medewerkers van onze politiezone
die deskundig zijn in de aangeboden materie.
Elk jaar wordt een jaarrapport opgesteld over de werking van ons korps m.b.t. het
voorgaande jaar. In het kader van transparantie, wordt dit verslag kenbaar
gemaakt aan de politieraadsleden en is dit rapport integraal te consulteren via de
website. Een samenvatting van dit document wordt aangereikt via de
gemeentelijke informatiekanalen. Het jaarrapport 2018 staken we in een nieuw jasje.
Om aan een kwaliteitsvolle dienstverlening tegemoet te komen, om de bevolking
wegwijs te maken in de structuur van onze organisatie en om de wijkinspecteur in de
kijker te zetten, werd een wijkfolder uitgegeven: UW WIJK, ONZE ZORG. Ondertussen
werden er in onze wijkwerking verschillende wissels doorgevoerd en is de wijkfolder
aan vernieuwing toe. We brengen binnenkort een nieuwe flyer uit met alle
coördinaten van onze organisatie en met informatie over de functie van de
wijkinspecteur. Dit komt ongetwijfeld de aanspreekbaarheid ten goede. De
wijkinspecteur dichter bij zijn doelpubliek brengen, vormt een aandachtspunt. In
2019 wordt een actieplan opgesteld om dit via alle beschikbare kanalen te
communiceren naar de bevolking.
Via gemeentelijke infobladen reiken we artikels aan die interessant zijn voor onze
burgers. Deze artikels worden opgefleurd met passende foto’s.
Ook een opiniepeiling als bron voor het ZVP werd uitgevoerd aan de hand van een
bevolkingsbevraging i.s.m. de Federale Politie.
Er worden op vraag infoavonden georganiseerd i.v.m. het oprichten van
buurtinformatienetwerken (BIN’s). Dergelijke initiatieven worden gestimuleerd via
externe communicatie. We schakelden begin 2019 over van E-noxus (een
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communicatiemiddel via sms voor de BIN’s) naar Alarmtilt. Met deze overschakeling
zal het oprichten van BIN’s opnieuw onder de aandacht gebracht worden en extra
in de kijker gezet worden.
Ook over preventiemaatregelen tegen inbraken en druggebruik
informatiesessies georganiseerd en boodschappen de wereld ingestuurd.

worden

Het kenbaar maken van jaarrapporten, ZVP, acties, enz.… via website, pers en
gemeentelijke informatiekanalen, zorgt voor een grote transparantie van onze
organisatie.
Inwoners kunnen steeds terecht met ideeën, suggesties en klachten. Intern en extern
klachtenbeheer worden georganiseerd en opgevolgd.
De wijkinspecteurs trachten aanwezig te zijn bij de verwelkoming van de nieuwe
inwoners.
Relatie met de pers:
De korpschef is persverantwoordelijke voor onderwerpen van strategische aard.
Voor operationele items wordt de OBP van dienst aangeduid om de pers te woord
te staan.
4.1.2 Intenties betreffende de externe communi catie van het politiebeleid
2020 – 2025
Intenties betreffende de externe communicatie – ZVP 2020 – 2025
Belanghebbenden
Gebruikers sociale media

Bevolking

Overheden

Intenties
Uitbouwen, up-to-date houden van de
online platformen (Facebook, Twitter,
Instagram…)
Inspelen op nieuwe ontwikkelingen ter
zake.
DePolitieApp blijven promoten via
allerhande kanalen.
 Oog blijven hebben voor
traditionele
communicatiemiddelen en deze
innovatief blijven gebruiken:
wijkfolder verspreiden en
aanpassen indien nodig.
 Via de klassieke
communicatiemiddelen het
gebruik van sociale media en de
politie app blijven promoten.
 Blijvend aandacht besteden aan
het verspreiden van informatie via
gemeentelijke infobladen.
 Jaarrapport aanpassen aan de
noden en evolutie van de tijd.
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Balanced Scorecard evalueren
en criteria, normen, indicatoren
aanpassen aan de behoeften.
Structureel blijven communiceren met
de pers.
Constructief blijven deelnemen aan
werkgroepen en overlegmomenten met
externe partners.
Zie interne communicatie


Pers/ media
Externe partners

Personeel/ korpsleiding

4.2 Interne communicatie
4.2.1 Te trekken lessen over de interne communicatie 2015 – 2019
In 2011 constateerden wij de noodzaak om een lokaal intranet (INFONET) uit te
bouwen, zodat de informatiegestuurde politiezorg verder kon geoptimaliseerd
worden. Een greep uit de mogelijkheden van het systeem: evenementen- en
activiteitenkalender,
patrouilleschema’
per
wijkteam
met
belangrijkste
overlastplaatsen, hotspots, TOP 80 van zwaarste criminelen in de PZ, dagelijkse
briefing, rapporteringstool van acties en toezicht, operatieorders, chatplatform,
belangrijke algemene boodschappen (om mailsysteem te ontlasten), verslagen van
het tweewekelijkse kernoverleg, de tweemaandelijkse wijkteamvergaderingen en de
tweewekelijkse directiecomités. Ons lokaal intranet (INFONET) werd op 1/11/2018
afgesloten en de belangrijkste items werden overgenomen in de SharePointomgeving. De ontwikkeling van de SharePoint (SP)-omgeving heeft veel tijd, energie
en capaciteit gekost. Gelukkig hebben wij enkele mensen met bijzondere talenten
op het vlak van ICT in huis, die de digitale kar getrokken hebben in het korps. Een
persoon is ambassadeur NWOW (New Way of Working) en gaf vorm aan ons lokaal
SP-verhaal. Anderen besteedden dan weer veel tijd aan de ontwikkeling van
nieuwe digital tool om de interne communicatie te verbeteren en sommige
processen te vereenvoudigen. Zo kunnen onze klanten bv. nu al buitenshuis
verhoord worden en hun verklaringen digitaal ondertekenen. Daarnaast hebben
andere bollebozen ‘in house’ verschillende powerapps ontwikkeld die processen
hebben gedigitaliseerd waardoor er tijd wordt gewonnen en veel administratie
wordt bespaard. De expertise in het vlak van de powerapps werd trouwens via
verschillende opleidingsdagen gedeeld met de collega’s van andere lokale korpsen
en diensten van de federale politie.
4.2.2 Intenties betreffende de interne communicatie 2020 – 2025.
De grote uitdaging voor de komende vijf jaar blijft het project I-Police en de
integratie van Focus. Verder blijven wij aan boord van de digitale trein met steevast
twee zaken voor ogen houden: het gebruiksgemak voor onze eindgebruikers en een
kwaliteitsvolle dienstverlening voor al onze stakeholders.
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HOOFDSTUK V
BELEID EN BEHEER

80

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

5.1 Aanpak van de strategische prioriteiten: van actiepl an naar wendbare
beleidsvoering
5.1.1 Monitoring van de beleidsuitvoering
De monitoring van de beleidsuitvoering (PDCA) zal gebeuren aan de hand van
verschillende methodieken: de BSC, Orbit, Agile, SharePoint en de resultaten
geregistreerd in de powerapps. Er werd reeds gewerkt met het programma Orbit,
dat de gegevens in ISLP reeds omzette op kaart, maar er zal een extra pakket
worden aangekocht waardoor nog meer geavanceerde analyses mogelijk worden.
De Agile methodiek is nieuw en zal met dit ZVP geïntroduceerd worden. Op zeer
korte termijn de organisatie bijsturen in functie van de lokale fenomeenopvolging
wordt een hele uitdaging. Er zullen frequente overlegmomenten worden
georganiseerd om de prioriteiten van het ZVP, de transversale thema’s en de
aandachtspunten op korte termijn af te toetsen en van nabij op te volgen. Een
selecte kerngroep zal instaan voor deze opvolging en daarbij gebruik maken van de
ontwikkelde beleidsinstrumenten. Dit zal toelaten om heel lokale problematieken tot
op wijkteamniveau in beeld te brengen, op te volgen en doelgerichte acties te
plannen.
5.1.2 Tool voor opvolging en rapportering van de beleidsuitvoering
Belangrijkste opvolgingsinstrument zijn de zelf ontwikkelde Balanced Scorecard en
de door de CSD aangereikte cijfers van het PAB (politioneel arrondissementeel
beeld). Nieuwe interessante tools op de markt kunnen in de monitoring worden
geïntegreerd.
5.2 Beheer van mensen en middelen
5.2.1 Beheer van de personeelscapaciteit
De personeelsformatie mag geen strak en star gegeven zijn. Een moderne
organisatie moet op korte termijn kunnen inspelen op nieuwe behoeften en in staat
zijn om formatie vlot bij te sturen.
De politieraad keurde op 2 juli 2018 en 30 september 2019 een aanpassing van het
personeelsbehoeftenplan en de daaraan gekoppelde personeelsformatie goed. Er
werd gestreefd naar een organisatie die de verwachtingen en noden van de
organisatie zullen invullen. De bestaande functieprofielen werden gecorrigeerd en
aangepast.
De evaluatie van de medewerkers staat centraal. Samen met de generieke functies
uit de evaluatie verkrijgen we voor elke functie een nauwkeurige beschrijving van de
verwachte taken. Het doorvertalen van de doelstellingen van de organisatie naar
individuele doelstellingen, gekoppeld aan de waarden van het korps, zal in de
nabije toekomst verder uitgewerkt worden.
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De herwerkte functieprofielen vormen ook de basis voor de aanwervingsprofielen
die gepubliceerd worden in de mobiliteit of op externe websites. De zoektocht naar
de juiste man of vrouw voor de job is van uiterst groot belang. De functies
wijkinspecteur en inspecteur verkeer werden aantrekkelijker gemaakt door deze
personeelsleden voorrang te geven bij Hycapdiensten, verkeersacties... Zo beschikt
de politiezone over een dynamische en jonge wijk- en verkeersdienst.
Om de bezoeker in het zonaal onthaal beter te woord te staan, werden vanaf 2013
de diensten zonaal onthaal en interventie samengevoegd. De interventie-inspecteur
krijgt zo nog meer voeling met de verwachtingen en noden van de bevolking.
Goede medewerkers dienen ook permanent bijgeschoold te worden. De politiezone
stapte met volle overgave in het opleidingstraject georganiseerd door de FGP
Dendermonde. Zo volgde ieder operationeel personeelslid een opleiding over drugs,
inbraken in gebouwen en cybercriminaliteit. Ook de nieuwe wetgeving zoals Salduz
werd in een opleidingsreeks toegelicht en komt aan bod tijdens de interne
opleidingsmomenten. De GPI 48 wordt uitgevoerd en er worden tal van andere
opleidingen
georganiseerd
zoals
“verkeersdispositief”,
“curvometer”,
basisverhoortechnieken, leugendetectie… Elke referentieperiode wordt een
opleidingsperiode van twee uur voorzien om de laatste wijzigingen in wetgeving,
nieuwe operationele richtlijnen en andere relevante issues mee te geven aan onze
medewerkers. Deze opleiding voorzien we vier keer zodat al onze medewerkers
ruimschoots de kans krijgen om mee te zijn met de laatste nieuwe operationele
instructies en op die manier voldoende gewapend zijn om bij te dragen tot een
kwaliteitsvolle dienstverlening.
Medewerkers goed laten samenwerken, kan enkel en alleen wanneer een collega
weet wat een andere collega doet. Daarom werden er in de zone 8 wijkteams
gevormd. Een wijkteam bestaat uit 1 hoofdinspecteur van interventie, 4 inspecteurs
interventie, 1 of 2 wijkinspecteurs, 1 lid van de cel verkeer, 1 persoon uit de sociale
cel en 1 recherchelid. Uitwisselen van informatie en het samen verwezenlijken van
doelstellingen is het hoofddoel van dit wijkteam. Jaarlijks zijn er per wijkteam 5
wijkteamvergaderingen. Daarin worden de problemen of nieuwe fenomenen in hun
wijk besproken. Problemen in de wijk wordt niet opgelost door één dienst maar wel
door een hechte samenwerking van het wijkteam: streven naar een
gecoördineerde oplossing is een must.
Schriftelijke blijken van respect worden opgenomen in het persoonlijk dossier en
vermeld op Sharepoint. De zone beschikt over een gestructureerde
klachtenopvolging. Klachten kunnen via de geijkte instanties ingegeven worden
bijvoorbeeld via de burgemeester, de AIG of het Comité P.
De politiezone heeft oog voor de bescherming van zijn personeelsleden. Daarom zijn
er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Er is zowel een interne als externe dienst
voor preventie op het werk. De dienst HRM is de verantwoordelijke dienst voor
arbeidsongevallen en beroepsziekten.

82

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Ieder arbeidsongeval wordt besproken op het directiecomité zodat de nodige
preventieve maatregelen kunnen getroffen worden.
5.2.2 Beheer van de financiële middelen
Bijna 87% van de begroting gaat naar personeelskosten, werkingskosten bedrag ruim
11% en ongeveer 2% gaat naar overdrachten en aflossing van de schuld.
Ons korps heeft oog voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Medewerkers worden gesensibiliseerd om milieuvriendelijk om te gaan met
materialen. Met milieuvriendelijke slogans als schermbeveiligers sporen wij onze
medewerkers aan om zuinig met energie om te springen. Bij aankopen opteren wij
voor
duurzame
oplossingen
en dragen wij
maximaal bij
tot het
burgemeestersconvenant waarin de lokale overheden zich engageren om de
energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun
grondgebied te verhogen.
In 2018 werden 5 extra elektrische fietsen aangekocht in samenwerking met EANDIS,
dit brengt het totaal op 8 elektrische fietsen.
We kochten eveneens een elektrische bromfiets voor de jongereninspecteur die
over het hele grondgebied van de politiezone wordt ingezet. Momenteel
beschikken we over 5 hybride anonieme dienstvoertuigen op CNG/benzine en één
nieuw hybride voertuig (Elek/benzine) is in bestelling. We blijven ter zake de markt
opvolgen.
Om het fenomeen overlast te bestrijden sloten we een samenwerkingsovereenkomst
met VERKO die 10 camera’s aankocht. VERKO stelt 1 camera per gemeente ter
beschikking heeft een ambtenaar opgeleid om GAS-boetes op te maken. Een
goede afstemming met externe partners in de aanpak van sluikstort maakt deel uit
van het zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025. Naast het meewerken met het initiatief
van VERKO, zoeken we aansluiting bij andere initiatieven van de gemeente en
kunnen we overwegen om extra te investeren in camera’s.
Dit kan helpen om fenomenen zoals sluikstorten en vandalisme efficiënter te
bestrijden. De hele politiezone werd daartoe eerder - na overleg met de
gemeentelijke diensten - op alle invalswegen met camerapictogrammen omzoomd.
Een uitbreiding van het bestaand sleutelbeheersysteem, een badgesysteem voor
toegangscontrole (politiehuis, parking en omgeving) en een vakkenkast met
elektrische oplaadpunten werden voorzien. Dit verhoogt het doeltreffend en
ordentelijk beheer van sleutels, de veiligheid van het personeel en de beveiliging
van het politiehuis.
Er wordt digitaal gearchiveerd zodat papier wordt bespaard en zodat opzoekingen
minder capaciteit vergen. Individuele printers met inktpatronen ruimen
mondjesmaat plaats voor centrale laserprinters, die goedkoper en milieuvriendelijker
zijn.
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Interne en externe netwerken worden uitgebouwd en onderhouden: de functioneel
beheerders en de systeembeheerder volgen de nodige, interessante opleidingen,
nemen deel aan vergaderingen van het netwerk en begeleiden de medewerkers in
nieuwigheden o.a. inzake het ISLP-netwerk. De PZ tekende volop in op de vraag van
de Procureur des Konings om maximaal in te zetten op digitalisering, zoals hij
stipuleert in zijn Arrondissementeel Veiligheidsplan. Een aantal deskundige
medewerkers op het vlak van IT, ontwikkelden een app voor mobiel werken, de
politie-app werd vernieuwd en sharepoint uitgebouwd. Ook de toepassingen van
Office 365 krijgen de nodige aandacht.
Ons korps heeft ook een ambassadeur NWOW (New Way Of Working), een lokaal
aanspreekpunt dat meehelpt om de initiatieven van digitalisering binnen de
geïntegreerde politie uit te dragen.
‘Mobile office’ is ondertussen opgestart en wordt succesvol toegepast.
De technologie wordt ter beschikking gesteld van de betrokken medewerkers en
wordt met de nodige richtlijnen en informatie geïmplementeerd.
Twee mensen van het korps kregen de kans om zich te specialiseren in het
ontwikkelen van powerapps. Wegens de grote populariteit van deze ontwikkelingen,
organiseerden zij vanuit het korps drie opleidingsdagen voor een 120-tal leden van
de geïntegreerde politie.
Een gespecialiseerd hoofdinspecteur op het vlak van IT werd voorzien in het
personeelsbehoeftenplan, hij zal o.a. instaan voor de inrichting van de technische
ruimte van de recherche en het is de bedoeling dat hij het niveau op het vlak van IT
van alle medewerkers opkrikt.
De technologische vooruitgang is groot en we volgen in het korps de toepassingen
op van relevante vernieuwingen.
Voor het voertuigenpark en IT-materiaal werd een evenwichtig afschrijvingsplan
uitgewerkt, waardoor het jaarlijkse investeringsbudget gelijkmatig in de tijd wordt
verspreid.
Wanneer de budgettaire context het toelaat kunnen in de periode 2020-25 in
volgende prioritaire orde bijkomende infrastructuurwerken uitgevoerd worden:

1. de herinrichting van de gelijkvloerse verdieping volgens de nieuwe normen
voorgeschreven in de omzendbrief GPI 91 van 30 april 2019 die de minimale nomen
vastlegt voor de beveiliging van het onthaal. Er zal daarbij bijzondere aandacht
besteed worden aan de beveiliging van het Politiehuis met een duidelijke scheiding
tussen ruimtes toegankelijk voor het publiek en compartimenten enkel toegankelijk
voor politiepersoneel en politionele afhandeling.
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2. Vervanging van de ramen op de eerste en tweede verdieping. Dit gedeelte van
het Politiehuis dateert van 1994.
3. Isolatie van de buitenschil op de eerste en tweede verdieping in het kader van
energie-efficiëntie.
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HOOFDSTUK VI
GOEDKEURING VAN HET PLAN
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6.1 Goedkeuring
Voor kennisname van het bovenstaande & voor akkoord over het huidige zonaal
veiligheidsplan 2020-25
Leden van de Zonale Veiligheidsraad

HANDTEKENING

Dhr. Alain Pardaen
Burgemeester Wetteren

Dhr. Ignace De Baerdemaeker
Burgemeester Laarne

Drh Kenneth Taylor
Burgemeester Wichelen

Dhr. Johan Sabbe
Procureur des Konings Oost-Vlaanderen

1HCP Rudi Vervaet
Directeur Coördinator

1HCP Luc Cap
Gerechtelijk directeur

HCP Gerritjan Maes
Korpschef Gerritjan Maes
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VERSPREIDINGSLIJST
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Het Zonaal Veiligheidsplan wordt toegestuurd aan de leden van de Zonale
Veiligheidsraad:
1.

Dhr. Alain Pardaen, Burgemeester van Wetteren

2.

Dhr. I. De Baerdemaeker, Burgemeester van Laarne

3.

Dhr. Kenneth Taylor, Burgemeester van Wichelen

4.

Dhr. Johan Sabbe, Procureur des Konings Oost-Vlaanderen

5.

Dhr. Bart Van Den Brande, Afdelingsprocureur Dendermonde

4.

Dhr. R. Vervaet, Directeur-coördinator Oost-Vlaanderen

5.

Dhr. Luc Cap, Gerechtelijk Directeur Oost-Vlaanderen

5.

Dhr. G. Maes, Korpschef PZ Wetteren - Laarne - Wichelen

De hogere overheden
1.

FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie
Lokale integrale Veiligheid

2.

FOD Justitie, Dienst strafrechtelijk beleid

3.

Gouverneur

Het Zonaal Veiligheidsplan is te consulteren op de website van de politiezone
www.lokalepolitie.be/5438
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Bijlage A Het omgevingsdossier
Bijlage B De veiligheidsmonitor
Bijlage C Interne bevraging
Bijlage D Statistieken uit de ZVR
Bijlage E Het Politioneel arrondissementeel beeld
Bijlage F Argumentatiematrix
Bijlage G Verslag ZVR
Bijlage H Overzicht prioriteiten ZVP 2020 - 25
Bijlage I Checklist PdK
Bijlage J Analysefiche ZVP
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BIJLAGE A
HET OMGEVINGSDOSSIER
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LAARNE
Oppervlakte
Aantal inwoners (1/1/2018)
Bevolkingsdichtheid
Aantal huishoudens (1/1/2018)
Werkloosheidgraad (2016)

3 207 ha
12.487
389 inw./km²
5 289
4,6%

WICHELEN
Oppervlakte
Aantal inwoners (1/1/2018)
Bevolkingsdichtheid
Aantal huishoudens (1/1/2018)
Werkloosheidsgraad (2016)

WETTEREN
Oppervlakte
Aantal inwoners (1/1/2018)
Bevolkingsdichtheid
Aantal huishoudens (1/1/2018)
Werkloosheidsgraad (2016)

3 668 ha
25.477
699 inw./km²
11.278
7,0 %

2 287 ha
11.578
507 inw./km²
4 992
5,1 %

De politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen bevindt zich langs
twee grote snelwegen: de E40 en de E17 en is gelegen binnen
de Vlaamse ruit, gevormd door de grootstedelijke gebieden
Antwerpen-Brussel-Gent en een aantal kleinstedelijke
gebieden Lokeren-Asse-Dendermonde-Vilvoorde).
De zone is gelegen in het centrale gedeelte van de provincie
Oost-Vlaanderen en strekt zich uit langs de beide oevers van
de Schelde. Deze snijdt het grondgebied in twee. De
politiezone ligt bij benadering in het centrum van een
gelijkzijdige driehoek, gevormd door de steden Gent,
Dendermonde en Aalst.
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BIJLAGE B
DE VEILIGHEIDSMONITOR
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OVERZICHT SLACHTOFFERSCHAP OP PERSOONLIJK NIVEAU NAAR TYPE DELICT

Tabel: sla A.3.
Diefstal terwijl de dief daarbij gebruik
maakte van geweld
Diefstal zonder dat de dief daarbij gebruik
maakte van geweld

Ja, in mijn
eigen
politiezone

Nee

Ja, in een
andere
politiezone

Totale freq.
(=100%)

99,07

0,56

0,37

1554

95,87

2,32

1,81

1528

Lichamelijk geweld

98,30

0,93

0,78

1544

Bedreiging (niet via internet)

96,70

2,48

0,82

1541

Vluchtmisdrijf in het verkeer

94,23

4,17

1,60

1538

Zedenfeiten

98,61

0,84

0,55

1542

Oplichting (niet via internet)

98,23

1,49

0,28

1539

Andere

95,32

4,22

0,46

814

OVERZICHT AANGIFTE NAAR TYPE DELICT OP PERSOONLIJK NIVEAU

Tabel: aang A.2.
Diefstal met geweld

Ja

Totale freq.
(=100%)

Nee
71,49

28,51

11

Diefstal zonder geweld

70,99

29,01

54

Vluchtmisdrijf in het verkeer

56,63

43,37

84

Andere

39,96

60,04

33

Oplichting (niet via internet)

38,39

61,61

27

Bedreiging (niet via internet)

33,87

66,13

47

Oplichting via internet

33,73

66,27

109

Zedenfeiten

31,96

68,04

19

Lichamelijk geweld

28,20

71,80

25

Intimidatie, belaging en pesten via internet

22,68

77,32

42

Inbraak in computer / smartphone

17,57

82,43

76
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POLITIEWERKING VAN DE EIGEN POLITIEZONE

Tabel: pol A.1.
Houding en gedrag
Algemene tevredenheid
Het goede voorbeeld dat de
politiemensen
geven
Iedereen op gelijke voet behandelen
Informatie over de activiteiten
Aanwezigheid in de straat

Heel tevreden
14,24
8,54

Tevreden
60,10
65,03

Noch
tevreden,
noch
ontevreden
22,04
22,22

7,06
6,87
4,28
4,17

49,38
50,39
39,17
39,23

33,81
36,07
46,93
39,38

7,49
4,26
8,46
13,34

2,26
2,40
1,15
3,89

Ja, ik heb er
soms
/regelmatig
contact mee

Neen

Totale freq.
(=100%)

Ontevreden
2,74
2,65

Helemaal
ontevreden
0,87
1,56

Totale freq.
(=100%)
1566
1568

1557
1554
1557
1560

ALGEMEEN

Tabel: pol E.1.
Rijpercentages

Ja, maar
enkel
van naam of
van gezicht

Ja, ik heb er
eenmaal
contact mee
gehad

14,71

21,36

97

4,22

59,70

1554
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DIRECT PERSOONLIJK CONTACT

Tabel: pol E.2.1
Rijpercentages
Jaar

Nee

Totale freq.
(=100%)

Ja

2011

64,21

35,79

270

2018

39,04

60,96

626

ALGEMENE TEVREDENHEID OVER HET LAATSTE CONTACT

Tabel: ctc E.1.
Rijpercentages

Heel
tevreden
28,69

Noch
tevreden,
Geen
noch
Helemaal
antwoord Totale freq.
Tevreden ontevreden Ontevreden ontevreden /Onbekend
(=100%)
44,89
13,22
8,63
2,24
2,32
461

98

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

TEVREDENHEID VOLGENS ACHTERGRONDKENMERKEN

Tabel: ctc F.1.1.
Rijpercentages
Leeftijd
15-24 jaar
25-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
65 jaar of ouder
Totaal

Heel
tevreden
16,19
32,00
34,16
30,25
18,67
28,69

Tevreden

Noch
tevreden,
Geen
noch
Helemaal
antwoord
ontevreden Ontevreden ontevreden /Onbekend

58,05
43,87
36,34
47,52
49,39
44,89

15,64
11,08
15,42
12,56
10,38
13,22

99

6,68
9,35
11,71
5,50
9,38
8,63

2,30
0,61
2,37
1,61
5,15
2,24

1,13
3,10
0
2,56
7,03
2,32

Totale freq.
(=100%)
47
71
140
140
63
461

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

BIJLAGE C
INTERNE BEVRAGING
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INTERNE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2019
De volgende problemen zijn de meest relevante criminaliteitsvormen uit het 'Zonaal
Politioneel Veiligheidsbeeld'. Duid aan hoe sterk u deze fenomenen als een werkelijk
probleem en daarbij als prioriteit ervaart in onze politiezone.
U kan antwoorden met:
1= Prioriteit
2= Sterk
3= Neutraal
4= Niet
5= Geen prioriteit
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Prioriteiten
1.
2.
3.
4.
5.
Prioriteiten
1.
2.
3.
4.
5.

Prioriteiten
1.
2.
3.
4.
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Criminaliteitsfenomenen
Illegale productie en handel in
drugs
Drugsbezit/ gebruik
Informaticacriminaliteit/
internetfraude
IFG
Illegale transmigratie
Verkeer
Sturen onder invloed van drugs,
alcohol
Onveilige schoolomgeving
Niet - verzekering
Vluchtmisdrijf
Gebruik van GSM en kinderzitjes

Overlast
Sluikstorten
Loslopende dieren
Hangjongeren
Geluidsoverlast
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Totaal aantal inbreuken
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Geselecteerde inbreuken
Fietsdiefstal
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Inbraak in gebouwen (totaal)
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Diefstal uit of aan een voertuig
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Winkeldiefstal
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Intrafamiliaal geweld
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Opzettelijke slagen en verwondingen
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Drugsverkoop

132

PZ Wetteren – Laarne - Wichelen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Drugs
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Vandalisme
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Illegale transmigratie
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Mensensmokkel
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Terrorisme, extremisme en radicalisme
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Informaticacriminaliteit
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Internetfraude
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HET PAB
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Provincie

Politiezone

Oost-Vlaanderen

Wetteren-Laarne-Wichelen
ZONALE VEILIGHEIDSRAAD VAN 22 MEI 2019

Aanwezig:

Alain Pardaen,
voorzitter;
Ignace De Baerdemaeker, Kenneth Taylor, burgemeesters;
Johan Sabbe, Procureur des Konings van Oost-Vlaanderen;
Bart Van Den Branden, Procureur des Konings, afdeling
Dendermonde;
Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur van OostVlaanderen;
Ann Soenens, zonemagistraat - eerste substituut;
Rudi Vervaet,
bestuurlijk
directeur;
Luc Cap,
gerechtelijk
directeur;
Gerritjan Maes,
korpschef;
Vic De Loof, Liesbeth Sedeyn, Stefan Schamp, Paul De Jaeger,
Sertan Içten, commissarissen;
Murielle Solemé, vervangend diensthoofd HRM;
Tineke
Gordebeke,
vervangend
diensthoofd
Beleid;
Brigitte De Moor, secretaris

Verontschuldigd:
De vergadering wordt geopend om 14.00 u.

1.

Inleiding

De voorzitter opent de vergadering om 14 uur en verwelkomt de genodigden.
Hij geeft het woord aan de korpschef die op zijn beurt iedereen van harte welkom
heet op deze zonale veiligheidsraad. De korpschef overloopt de agenda via een
power-point-presentatie.
Samengevat:
◊ Deel 1 betreft een evaluatie van het voorbije jaar.
◊ Deel 2 schetst de toekomstplannen met het oog op de opmaak van het nieuw
zonaal veiligheidsplan met inbreng van de deelnemers aan de ZVR.
Vorige jaren werden de actieplannen voorgesteld rond de krachtlijnen van het
zonaal veiligheidsplan.
Dit jaar gaan we voor een nieuw concept en zal een voorstelling gegeven worden
van alle activiteiten van elke dienst.
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2.

Jaarrapport 2018

De korpschef geeft het woord aan Tineke Gordebeke die het jaarrapport 2018
voorstelt aan de hand van een power-point-voorstelling. De aanwezigen krijgen alle
presentaties in een bundel. Het volledige jaarrapport 2018 is hierin opgenomen.
De belangrijkste jaarcijfers worden overlopen en de fenomenen met stijgende en
dalende tendens worden aangekaart.
De korpschef voegt hieraan toe dat de verschillende fenomenen hernomen worden
in de scanning en de analyse tijdens deel 2.
Er zijn geen bijkomende vragen / opmerkingen over het jaarrapport 2018.

3.

Voorstelling activiteitenverslag verschillende diensten

CP De Jaeger geeft een presentatie van de activiteiten van de dienst interventie en
onthaal.
Een opvallend gegeven is dat er in 2018 tijdens de late dienst in het weekend
gemiddeld 29,1 oproepen/meldingen waren.
Burgemeester Taylor stelt de vraag of dit allemaal oproepen betreffen voor de
interventieploegen of ook oproepen betreft van mensen die gaan werken en tijdens
het weekend oproepen. CP De Jaeger nuanceert dat het gaat om ‘gedispatchte’
noodoproepen van CICOV.
Op jaarbasis zijn er zo’n 800 meldingen van loslopende dieren.
Burgemeester Taylor vraagt of dit probleem ook door de politie als overlast wordt
ervaren waarop CP De Jaeger bevestigend antwoordt.
Burgemeester Taylor vraagt zich af of dit probleem niet door externe partners kan
uitgevoerd
worden.
Hij
zoekt
met
de
intercommunale
bepaalde
samenwerkingsvormen. Misschien zou het vangen van dieren een optie zijn.
CP Sertan Içten verduidelijkt dat deze optie niet altijd mogelijk is. Bij een tweede feit,
maakt de politie een GAS-pv. CP De Jaeger voegt hieraan toe dat er wel een
convenant bestaat met ‘Animal Trust’ en het ‘dierenasiel van Gent’ maar soms zijn
de dieren al uren opgesloten vooraleer het asiel langskomt.
CP Sertan Içten merkt op dat het ook moeilijker wordt om de eigenaar van de
dieren te achterhalen: met de nieuwe GDPR-wetgeving kan de politie de chipgegevens niet meer rechtstreeks verkrijgen via ‘DOG-ID’. Dit dient nu te gebeuren
via een veearts.
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De KC besluit dat loslopende dieren ook een ‘veiligheidsprobleem’ inhouden.
CP De Jaeger overloopt de toekomstige innovatieve aankopen waaronder een
drone (incl. de opleiding van twee dronepiloten) EN de aankoop van bodycams.
Uit studies blijkt dat het dragen van bodycams een meerwaarde betekent voor de
veiligheid. De korpschef voegt hieraan toe dat het wetenschappelijk bewezen is dat
het dragen van bodycams de geweldsincidenten tot 70 % verlaagt. De aankoop
van bodycams is een goede investering om arbeidsongevallen te voorkomen.
De heer Procureur des Konings Johan Sabbe vraagt of dit dossier vastzit op het
niveau van de Vaste Commissie.
De korpschef legt uit dat het dragen van bodycams perfect mogelijk is. In onze
politiezone hebben we een testfase ingevoerd in de loop van de maand september
2018 met positieve resultaten. Binnen het college van korpschefs van OostVlaanderen werd de afspraak gemaakt om gemeenschappelijk de markt ter zake te
consulteren en om gezamenlijke inzetmodaliteiten te bepalen die kunnen
voorgelegd worden aan het BOC. Zodra dit kader er is, kunnen we de opdracht
lanceren (= vermoedelijk in het najaar 2019).
CP De Loof voegt hieraan toe dat de wet hierover ook geen beperkingen meer
inhoudt. Het gebruik van de bodycam is in de wet op het politieambt verwerkt. Er
dient evenwel een registratieprocedure gevolgd te worden.
Sowieso heeft het dragen van bodycams een ontradend effect.
Burgemeester Taylor vraagt hoe lang de beelden bewaard worden. CP Sertan Içten
geeft een nadere toelichting: de beelden worden gedurende 30 dagen bewaard
maar kunnen gedurende 12 maanden opgevraagd worden via een opdracht van
het parket.
CP Sedeyn geeft een voorstelling van de activiteiten van de diensten wijkwerking en
verkeer.
We stellen vast dat het aantal fietsers stijgt bij verkeersongevallen met lichamelijk
letsel. Er zijn ook meer fietsen in het verkeer.
Deze trend manifesteert zich overal, aldus de heer Procureur des Konings Van Den
Branden.
De heer waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere feliciteert de politiezone voor
haar maximale inzet bij deelnames aan georganiseerde acties zoals snelheid en/of
alcohol/drugs in het verkeer.
Hij dankt onze politiezone om zo sterk begaan te zijn met deze problematieken.
CP Sedeyn stelt de
gerechtsdeurwaarders.

GDW-APP

voor,

171

een

app

voor

bijstand

aan

De heer Detollenaere vraagt of bijstand aan deurwaarders consequent gebeurt
omdat er ter zake commotie bestaat over het feit of dit al dan niet een taak van de
politie is.
CP Sedeyn stelt dat de bijstand gebeurt na een risicoanalyse, bij adressen waar de
gerechtsdeurwaarder problemen verwacht. In dit geval is het begrijpelijk dat de
gerechtsdeurwaarder bijstand vraagt. Het gaat in onze politiezone dus om een
selectief gebeuren.
De heer Detollenaere vraagt of het ANPR-systeem in eigen beheer gebeurt, hoeveel
voertuigen hiermee zijn uitgerust en hoe ver men hierin gaat (hits bij openstaande
boetes? Sturen zonder rijbewijs? Geen keuring? Geen verzekering?).
CP Içten verwijst naar zijn presentatie die later aan bod komt en waarin deze zaken
verwerkt zijn (activering van databanken).
De korpschef legt uit dat het ANPR-systeem in voege is sinds 1 juni 2016. Alle info
werd in een lokale back-office bewaard. Ondertussen werden op nationaal vlak
initiatieven genomen. De nationale server is nog niet klaar maar het is de bedoeling
om met ons systeem op korte termijn aan te sluiten op de nationale server.
Het voordeel bestaat erin dat elke politiezone via de nationale server gegevens van
over het hele land zal kunnen opvragen via een eenmalige bevraging.
De heer Procureur des Konings vraagt of er sinds de wijziging van de ‘speekseltesten’
een ander beleid werd uitgestippeld en of de politiezone van plan is om dit uit te
diepen. De discussie bestond vroeger altijd dat ‘drugs in het verkeer’ zeer veel
capaciteit opslorpte. De vaststelling dat 1 op 3 positief test, is een zeer hoog cijfer ter
zake.
CP Sedeyn licht toe dat bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel, systematisch
een alcoholtest wordt afgenomen. Naar de toekomst toe zullen wij de drugtesten zo
veel mogelijk gebruiken: sinds 1 april 2019 levert de speekselanalyse immers een
grote capaciteitswinst waardoor we het beleid ter zake zouden kunnen bijsturen.
De korpschef vult aan dat dit enkel mogelijk is op voorwaarde dat de testen
voldoende beschikbaar zijn. Hij besluit eveneens dat het inbouwen van drugtesten
bij VOLL overwogen wordt.
Ook Procureur des Konings Van Den Branden oordeelt dat het ideaal zou zijn als een
alcoholtest samen met een speekseltest zou worden afgenomen. De korpschef
refereert hierbij naar de PZ Vlaamse Ardennen die ter zake een ‘positieve testfase’
uitvoerden.
CP Schamp geeft een voorstelling van de activiteiten van de lokale recherchedienst
en de sociale cel.
Burgemeester Taylor stelt vast dat er meer drugplantages naar kleinere gemeenten
komen en hij vraagt zich af of dit een algemene trend vormt.
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CP Schamp verduidelijkt dat de laatste maand een achttal drugplantages werden
vastgesteld in Oost-Vlaanderen. De maand daarvoor waren er zo’n 15 tot 20 in onze
provincie. Het zouden vooral Albanezen zijn die te maken hebben met dit
fenomeen.
De gerechtelijk directeur Luc Cap voegt hieraan toe dat het probleem aan het
‘boomen’ is en er een verschuiving merkbaar is. Veel drugplantages worden
verplaatst naar de Vlaamse Ardennen.
De groeperingen zoeken betere locaties waar men vermoedt minder lastig te
worden gevallen door de politie en men zoekt ook plaatsen waar de nodige ruimte
is.
Voorzitter Alain Pardaen oordeelt dat een capaciteitsbesteding van 40,6 % aan
druggerelateerde feiten inclusief een besteding van 20 % aan drugplantages hoog
is. Hij vraagt zich af of de lokale politie dit allemaal zelf dient af te handelen en of dit
geen taak is voor de Federale Politie.
De heer Luc Cap legt uit dat de lokale politie plaatselijke dealers aanpakt en dat de
taak van de Federale Politie erin bestaat om de ‘bovenbouw’ te onderzoeken.
De voorzitter oordeelt dat de inzet van personeel groot is. De heer Cap beaamt dit
en ook CP De Loof stelt dat dit een serieuze hap betekent uit de lokale
recherchecapaciteit. CP De Loof pleit voor een eenvoudigere afhandeling ter zake.
De korpschef heeft begrip voor het tekort aan capaciteit op federaal niveau maar
we dienen de capaciteit te bewaken, het is niet de taak van de lokale politie om
gespecialiseerd onderzoek te voeren.
De heer Cap voegt hieraan toe dat voor het in beeld brengen van bovenlokale
structuren, de medewerking van de Federale Politie kan gevraagd worden. Hij
vermeldt dat er wel 70 plantages per jaar vastgesteld worden en er bijgevolg geen
doorgedreven onderzoek kan gevoerd worden. Ook andere items zoals cybercrime
en mensensmokkel behoren tot het takenpakket van de Federale en er is te weinig
capaciteit.
Maar ook de lokale politie heeft onvoldoende capaciteit om de tekorten van de
Federale Politie en de gespecialiseerde opdrachten uit te voeren , aldus CP Schamp
en de korpschef.
TO DO: de dossiers dienen afgebakend te worden i.s.m. het parket.
De heer Luc Cap stelt dat ‘phishing’ ook een fenomeen is dat ‘boomt’ waarop
burgemeester Taylor repliceert of dit inhoudt dat dit dweilen is met de kraan open.
CP Schamp legt uit dat plantages opdoeken en personen oppakken door de lokale
politie gebeuren maar dat bovenlokale structuren onder de bevoegdheid van de
Federale Politie vallen. Men zou een dossier vlugger moeten kunnen afronden.
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Burgemeester De Baerdemaeker is verontwaardigd over het percentage capaciteit
dat besteed wordt aan drugs. Op die manier kan minder capaciteit naar lokale
fenomenen zoals ‘inbraken’ gaan.

Burgemeester Taylor verlaat de vergadering.

TO DO: er dienen goede afspraken gemaakt te worden, aldus CP Schamp. Voor
‘cybercrime’ kan de lokale politie gaan tot het niveau van ‘money mules’ maar niet
verder zodat ruimte vrijkomt voor onderzoek bij inbraken.
De heer Procureur des Konings Johan Sabbe verwijst naar de Col 2/2 waarin de
taken FGP of Lokale Politie werden afgesproken. Hij vraagt zich ook af wat de lokale
politie dan niet kan uitvoeren wat inbraken betreft.
CP Schamp vermeldt dat we absoluut meer willen inzetten op inbraken door o.a.:
laborapporten meer te exploiteren (meer verspreiden van bv. voetafdrukken,..),
meer aandacht besteden aan verdachte handelingen met onderschepping,..)
optimaliseren van het ANPR-systeem (patroonherkenning, konvooi-analyse,..).
Hoe meer technische hulpmiddelen er zijn, hoe meer capaciteit je kan gebruiken.
Het zou positief zijn als we meer resultaten konden boeken zowel wat rondtrekkende
dadergroeperingen betreft als plaatselijke inbrekers.
De heer Luc Cap meent dat de perceptie dat op inbraken niet gewerkt wordt, niet
juist is: Oost-Vlaanderen heeft de hoogste ophelderingsgraad (enkel dossiers die
onderzoekwaardig zijn). Vanuit de Federale politie wordt veel gewerkt op inbraken
(recherche / labo). Er zijn altijd verbeterpunten maar het is belangrijk om zo veel
mogelijk informatie te sprokkelen zodat je van feiten naar daders kan gaan en dit
geldt zowel voor de lokale recherche als voor de FGP, aldus de heer Cap.
CP De Loof is ervan overtuigd dat we te weinig capaciteit kunnen besteden aan
‘veelplegers’.
De oplossing bestaat in een doorgedreven rationalisatie en een optimalisering van
FGP / parket / LRD.
CP Schamp pleit voor een uniform en performant registratiesysteem.
De heer Procureur des Konings Johan Sabbe stelt dat het bewaken van capaciteit
een taak is van iedereen. Er zijn overal gespecialiseerde mensen in bepaalde
fenomenen.
Hij is verwonderd dat er zoveel maanden gewerkt wordt aan 1 drugplantage en hij
oordeelt dat dit niet ideaal is voor een lokale recherchedienst. Hij geeft dan ook de
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boodschap mee om dit met z’n allen te bewaken en recht naar het doel te gaan.
Hierin is ook de rol van de onderzoeksrechter belangrijk. Het is trouwens aan ALLE
leidinggevenden (politie, lokale teams, Pdk, parketmagistraten, onderzoeksrechter)
om mekaar te bewaken en ev. terug te fluiten. Hij stelt voor om te starten met een
onderzoeksplan: ‘waar willen we naartoe?’ en om er een timing aan te koppelen.
Een goede bepaling van de finaliteit van het onderzoek, dit aflijnen en bewaken
gedurende het hele onderzoek is belangrijk. De heer Procureur pleit voor overleg
tussen de leidinggevenden EN hij pleit voor het ‘durven afbakenen’ van de taken en
‘durven stellen dat er geen capaciteit is op elk niveau’.
De heer Luc Cap verwijst naar het recherchemanagement en duidt op het belang
ervan.
Hij stelt ook dat we de visie moeten afbakenen. CP Schamp is het hiermee eens wat
betreft drugplantages maar wat cybercrime betreft, zijn er slachtoffers die veel geld
kwijtspelen en daar dienen we op in te zetten.
Onze politiezone zal hierbij blijven inzetten op cyberpreventie maar als mensen toch
in de val lopen, dient het onderzoek verdergezet te worden, aldus CP Schamp.
De heer Procureur des Konings Bart Van Den Branden besluit dat de ‘tricks’ steeds
professioneler worden. Er zijn nog altijd mensen die zich laten vangen. Hij is van
mening dat het belangrijk is om de bovenbouw in beeld te brengen.
CP Sertan Içten geeft een presentatie over het LIK (analyse en functioneel beheer)
en informatiegestuurde politiezorg.
CP Içten verduidelijkt de term ‘prescriptive policing’. Burgemeester De
Baerdemaeker vraagt of het mogelijk is om door patroonherkenning bijna te
voorspellen waar criminaliteit zal plaatsvinden, waardoor je beter kan anticiperen.
CP Içten beaamt dit. Hij verwijst naar algoritmen uit het ISLP)systeem zoals ORBIT die
hierbij kunnen helpen maar hij duidt ook op het belang van ‘menselijke
beoordelingen’ die hierbij moeten primeren.
CP De Loof geeft een presentatie als directeur operaties.
Hij bespreekt hoe de politiezone dadergericht werkt met een lijst van potentiële
dealers. Met onze beperkte lokale recherchecapaciteit zullen we ons in de toekomst
concentreren op de top van die lijst die regelmatig wordt geactualiseerd.
Op de vraag van burgemeester De Baerdemaeker of deze lijst gedeeld wordt met
andere politiezones, wordt ontkennend geantwoord. We capteren wel gegevens uit
informatierapporten, pv’s zijn gekend en de info uit de ANG (algemene nationale
gegevensbank). Die gegevens zijn voor alle politiediensten beschikbaar.
De lijst van potentiële dealers is vooral ontstaan om onze interne werking te bepalen.
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Naar de toekomst toe willen we nog meer inzetten op dadergericht werken, aldus
CP De Loof. De eerste aanzet is al gegeven en we koppelen altijd terug naar onze
wijkteamwerking.
Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere kaart het probleem aan van
‘transmigratie’. Hij had maanden geleden met de Federale Politie geregeld
vergaderingen over de capaciteit. Goed werk leveren in deze materie is niet enkel
de verantwoordelijkheid van de Federale Politie maar er is hierbij ook ondersteuning
nodig van de lokale politie. In Oost-Vlaanderen zijn er 6 parkings en 27 politiezones.
Niet elke politiezone is rechtstreeks betrokken en de werklast is niet evenredig
verdeeld. De vraag is of we kunnen rekenen op de solidariteit van alle zones.
De heer Detollenaere stelt dat op de ZVR van PZ Herzele/St-LievensHoutem/Zottegem werd gemeld dat zij geen probleem hebben met dit
solidariteitsprincipe.
De PZ Wetteren-Laarne-Wichelen is rechtstreekse partij in deze materie.
Op het provinciaal veiligheidsoverleg was de heer waarnemend gouverneur verrast
te vernemen van een korpschef dat solidariteit ter zake niet meer nodig is. Deze
korpschef beweerde dat het solidariteitsmechanisme overbodig is en dat dit zou
besproken zijn met het college van korpschefs. De heer Detollenaere vraagt of dit
verhaal klopt. Hij heeft immers, samen met de heer Procureur des Konings, een
meeting gepland over dit solidariteitsprincipe op 18 juni 2019 met de burgemeesters
en de korpschefs.
De korpschef antwoordt dat solidariteit wel degelijk noodzakelijk is.
Hij geeft een nadere toelichting: we nemen deel aan verschillende acties (transpark,
geplande wekelijkse operaties o.l.v. wegenpolitie waarbij betrokken zones
aansluiten). Tijdens de gecoördineerde acties op provinciaal vlak een bijdrage van
iedereen krijgen, zou een goede zaak zijn. Bij niet-geplande organisaties heeft het
aantreffen van transmigranten een enorme impact op de interventiedruk. Op dat
moment is de interventieploeg niet beschikbaar voor noodoproepen. Er werd
aanvankelijk een oplossing gezocht naar een permanentiesysteem waarbij een
politiezone georiënteerd werd naar de problematiek maar dit voorstel had
onvoldoende draagvlak.
Het opzet van CSD om de administratieve afhandeling te laten gebeuren in de
Groendreef werd nog niet gevalideerd door de commissaris-generaal.
De directeur-coördinator Rudi Vervaet merkt op dat de methodiek is uitgewerkt en
klaar is om structureel over te nemen op voorwaarde dat de bevoegde minister de
opvang sluit in Steenokkerzeel. Het is wachten op het standpunt van de Minister van
Binnenlandse Zaken. De Dirco investeerde hierin om een methodiek uit te werken.
Het opvangcentrum IMLADRIS voldoet niet echt aan de normen van een
cellencomplex maar het Comité P voerde een onderzoek ter zake en heeft er geen
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bezwaar tegen. IMLADRIS is beperkt tot een 20-tal mensen en kan enkel worden
aangewend op vrijwillige basis.
De korpschef en de heer Rudi Vervaet beamen wel degelijk de noodzaak te voelen
voor onderlinge steun in deze problematiek.

4.

Scanning en analyse ter voorbereiding van het ZVP 2020 - 2025

De korpschef licht de belangrijkste criminaliteitscijfers toe en overloopt de resultaten
van de veiligheidsmonitor waarin onaangepaste snelheid, zwerfvuil en sluikstort, fout
parkeren, geluid in het verkeer en inbraken de top 5 uitmaken.
De leden van de zonale veiligheidsraad krijgen een argumentatiematrix (aangereikt
door het CSD).
Er wordt gepeild naar hun voorstellen.

5.

Keuze van de prioriteiten ZVP 2020 - 2025

De korpschef formuleert volgend voorstel voor de externe prioriteiten van het ZVP en
hij peilt naar de mening van de deelnemers:
DRUGS
VERKEER
INBRAKEN
OVERLAST (transmigratie enerzijds en sluikstort – en zwerfvuil anderzijds i.s.m.
intercommunale en op aangeven van de uitgevoerde veiligheidsmonitor)
RADICALISME (cfr. NVP)
CYBERCRIME.
Er zullen strategische doelstellingen geformuleerd worden en daaraan zullen
actieplannen gekoppeld worden voor de periode 2020 – 2025.
De heer Procureur des Konings Johan Sabbe kan zich vinden in deze externe
prioriteiten.
Hij stelt voor om in alle zonale veiligheidsplannen op 1 of andere manier een
engagement te nemen i.v.m. bestuurlijke handhaving, ev. door het ondertekenen
van het protocol of een ander model. Hij voegt hieraan toe dat de PZ Wetteren –
Laarne – Wichelen al ver staat in deze materie.
Het doel bestaat erin om in alle zones het zaadje te planten en een ‘bestuurlijke
handhaving / aanpak’ op te starten.
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Het is belangrijk om met z’n allen aan kennisbeheer te doen en de bestuurlijke
overheden te ondersteunen.
De korpschef voegt hieraan toe dat, wat dadergerichte aanpak betreft, CP Vic De
Loof een tool ontwikkelde om dit in beeld te brengen en dat deze tool ter
beschikking wordt gesteld van andere korpsen of diensten. De korpschef stelde deze
tool voor op het vorig BO2-netwerk.
De heer gerechtelijk directeur Luc Cap is tevreden over de externe prioriteiten. Hij
duidt op het belang van transversale thema’s en ICT, hetgeen ontegensprekelijk
gekoppeld is aan ‘cybercrime’. Hij mist evenwel ‘internet en ICT als facilitator’ als
transversaal thema in het ZVP. De korpschef repliceert hierop dat dit thema zelfs in
de visie van de korpschef is opgenomen: ons politiekorps wil bovendien innovatief
zijn en investeert daarom in nieuwe technieken en technologieën en houdt de
kennis van de medewerkers op niveau.
De heer Procureur des Konings Johan Sabbe stelt dat dit te koppelen is aan de
externe prioriteit ‘cybercrime’. Het is belangrijk om alert te blijven voor innovatie en
om de kennis die in een korps aanwezig is, ter beschikking te stellen van de
provincie.
De heer Luc Cap zal opleidingen aanbieden voor alle personeelsleden (van BASIC
tot EXPERT – op internet actief).
De heer Luc Cap is van mening dat recherchemanagement dé tool is die op veel
plaatsen niet wordt weerhouden. Hij pleit voor recherchemanagement.
De heer directeur-coördinator Rudi Vervaet oordeelt dat zes externe prioriteiten vrij
veel is. Het is belangrijk om deze af te bakenen en na te gaan wat je ‘vernieuwend’
kan doen.
Dadergerichte aanpak en bestuurlijke aanpak kunnen in deze fenomenen
uitgewerkt worden.
Je kan niet alles als prioriteit behandelen.
Tot slot bespreekt de korpschef de interne prioriteit met als doel ‘een globale betere
bedrijfsvoering’.
Het ZVP zal aangegrepen worden om zuurstof in de organisatie te blazen.
Volgende thema’s zullen aan bod komen:
Leiderschap (werken aan feedback)
(interne) processen (kwaliteitsvolle dienstverlening met aandacht voor uitvoerders)
Middelen (zorg voor duurzame middelen)
Medewerkers (gelukkige medewerkers).
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6.

Ondertekenen protocol LIVC-R

Door een bijsturing van de problematiek via een wet, is de heer Procureur des
Konings geen partij meer in de ondertekening van het protocol LIVC-R.
In het protocol zal § 7 gewist worden en dit item zal herzien worden op het niveau
van het politiecollege.

7.

Bespreken protocol bestuurlijke handhaving

Het protocol bestuurlijke handhaving wordt niet expliciet besproken.
Het item ‘bestuurlijke handhaving’ is evenwel aan bod gekomen doorheen de
vergadering van de zonale veiligheidsraad.

8.

Varia

Er zijn geen variapunten.
De vergadering wordt gesloten om 17.45 u.

Brigitte De Moor

Alain Pardaen

secretaris

voorzitter
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ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2020 – 2025

CHECKLIST VOOR DE PROCUREUR DES KONINGS

Checklist voor de zone

Gerechtelijk arrondissement

PZ Wetteren Laarne Wichelen

Oost-Vlaanderen

1. Vertaalslag van de prioriteiten van de procureur des Konings in het zonaal veiligheidsplan
(ZVP)
1.1. Welke prioriteiten/strategische doelstellingen heeft u voor dit ZVP vastgelegd in het kader
van uw opsporings- en vervolgingsbeleid ? (opsomming)

Deze werden vastgelegd in OBOV2019004:
In aanloop op de zonale veiligheidsplanning 2020-2025 is het directiecomité van het parket OostVlaanderen overgegaan tot de bepaling van de prioriteiten op parketniveau, vertrekkende vanuit
de elementen van het arrondissementeel veiligheidsplan (hierna AVP) en vanuit de
criminaliteitscijfers PAB 2018. De prioriteiten AVP werden concreet beschreven in de
situeringstekst AVP, en voorts werden voor 2020-2025 alle prioriteiten en aandachtspunten
visueel geconcretiseerd in het schema, gevoegd aan de situeringstekst AVP.
Op basis van de bepalingen van de Wet op de geïntegreerde politie (art. 4 en 37) dienen de lokale
zones rekening te houden met/ondersteuning te verlenen aan de prioriteiten.
Wat betreft de criminaliteitsbestrijding op het niveau van de lokale politie, en de invulling ervan
via de te realiseren zonale veiligheidsplannen, zal u vaststellen dat mijn ambt een onderscheid
maakt tussen prioriteiten AVP, zijnde deze die in alle politiezones zouden dienen opgenomen te
worden in het toekomstig zonaal veiligheidsplan, en aandachtspunten, zijnde de prioriteiten die
enkel in de zonale veiligheidsplannen van de zones dienen te worden opgenomen voor zover deze
fenomenen er veelvuldig en/of problematisch voorkomen.
1. Prioriteiten AVP
A) Criminaliteitsfenomenen
 Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme;
 Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale handel in goederen;
 Cybercrime en cybersecurity;
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B) Transversale thema's
 Bestuurlijke handhaving;
 Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit, maar ook voor veiligheidshandhaving en
opsporing.
2. Aandachtspunten
 Mensenhandel en mensensmokkel;
 Georganiseerde handel en productie van verdovende middelen;
 Geweldsdelicten
 IFG
 Verkeersveiligheid
 Witwas/fraude ecofinfisc (o.a. project FIGARO)
Het komt me voor dat aldus, en mits goede afspraken binnen een integrale en geïntegreerde
aanpak, wordt tegemoet gekomen aan de termen van het NVP enerzijds, en de criminogene
realiteit op het terrein en binnen ons arrondissement anderzijds.

1.2. Is er overeenstemming tussen uw prioriteiten/strategische doelstellingen en de
prioriteiten/doelstellingen van het ZVP ?

X

Ja

□

Neen

Zo ja, welke prioriteiten/strategische doelstellingen zijn in het ZVP opgenomen ? (opsomming)








Bijdragen aan de aanpak van RADICALISERING, TERRORISME en EXTREMISME
Bijdragen aan de aanpak van INBRAKEN
Bijdragen aan de gerichte aanpak van CYBERCRIME
Bijdragen aan de VERKEERSVEILIGHEID
Bijdragen aan het terugdringen van handel en productie van VERDOVENDE MIDDELEN
Bijdragen aan de aanpak van transmigratie als deelaspect van overlast en mensensmokkel




Bestuurlijke handhaving als transversaal thema
Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit, maar ook voor veiligheidshandhaving en
opsporing als transversaal thema
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Zo neen, waarom zijn er bepaalde prioriteiten/strategische doelstellingen niet weerhouden in
het ZVP ?




Alle prioriteiten van het AVP vinden we terug in het ZVP van de PZ Wetteren Laarne
Wichelen.
De aandachtspunten ‘Geweldsdelicten’, ‘IFG’ en ‘Witwas/fraude, Ecofin’ en het project
‘Figaro’ zijn opgenomen in de reguliere werking

2. Basisfunctionaliteit lokale opsporing en lokaal onderzoek
2.1. Welke is de norm (in procent) voor de basisfunctionaliteit lokale opsporing en lokaal
onderzoek in dit ZVP ?



12,1 %

2.2. Voldoet de lokale politie aan de minimale norm voor de basisfunctionaliteit lokale opsporing
en lokaal onderzoek voor dit ZVP ?

X

Ja

□

Neen

In ruime mate!

Zo neen, waarom niet ? Hoe wordt er geremedieerd ?



……

3. Andere inbreng van de procureur des Konings in het ZVP
3.1 Welke akkoorden/afspraken zijn er in het kader van het opsporings- en vervolgingsbeleid in
het ZVP vastgelegd ?

Vanaf het najaar 2016 werd vanuit het parket Oost-Vlaanderen afspraak gemaakt met zowel
lokale- als federale politiediensten binnen het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen om
een arrondissementeel veiligheidsplan uit te bouwen. De bepalingen daarin dienden gedragen te
zijn door alle betrokken partners. Naast het afstemmen van het strafrechtelijk beleid op de
administratieve werklast van de politiediensten (doelstelling 2), en absolute prioriteit aan
digitalisering (doelstelling 3), werden door alle partners samen de prioriteiten vastgelegd op het
vlak van fenomeenbeheersing en transversale thema’s. De bepaling van de prioriteiten uit het
arrondissementeel veiligheidsplan worden hernomen in de OBOV2019004, die de prioriteiten van
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de procureur voor de zonale veiligheidsplannen vervat en dienen dus ook terug te vinden te zijn in
elk zonaal veiligheidsplan. In het bijzonder gaat het dan om:








A) Criminaliteitsfenomenen
Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme;
Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale handel in goederen;
Cybercrime en cybersecurity;

B) Transversale thema's
Bestuurlijke handhaving;
Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit, maar ook voor veiligheidshandhaving en
opsporing.

De huidige zone voldoet aan het opnemen van dit akkoord in haar ZVP.

3.2. Is er afstemming tussen de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, zoals bepaald door de
Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal, en het zonale veiligheidsplan ?
x Ja

□

Neen

Zo ja, hoe krijgt deze afstemming vorm ?
Het zonaal veiligheidsplan verwijst, waar nodig naar hogere regelgeving (kadernota integrale
veiligheid, nationaal veiligheidsplan, richtlijnen College procureurs-generaal, strafrechtelijk beleid,
…)

Zo neen, waarom niet ?
/
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3.3. Op welke andere vlakken heeft u bijgedragen tot de opmaak van het ZVP ?

Zie 3.1.

4. Aanvullingen/bedenkingen van de procureur des Konings
(Hier kunt u eventuele opmerkingen, aanvullingen of bedenkingen formuleren).

- Het evolutief en gespecialiseerd karakter van de criminaliteit noodzaakt dat veiligheidsplanning
in het algemeen, en zonale veiligheidsplannen in het bijzonder, op geregelde tijdstippen wordt
doorgelicht zodat kan worden afgetoetst of ze nog volledig voldoet aan de noden.
- Algemeen kan worden vastgesteld dat de prioriteiten uit het verleden, die steevast
terugkwamen in de zonale veiligheidsplanning (voorbeeld: woninginbraken, verdovende
middelen, terrorisme, …), ondertussen worden beschouwd als geborgd.
Veelal worden ze in de actuele zonale veiligheidsplanning opgenomen in de routine of reguliere
werking of als permanente prioriteiten of prioriteiten in voortzetting.
- Het parket Oost-Vlaanderen bekwam graag, ten behoeve van de strikte opvolging, een
schematisch overzicht van de prioriteiten en doelstellingen van alle zones binnen het gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen.
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BIJLAGE J
ANALYSEFICHE ZVP
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Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Lokale Integrale Veiligheid

Analysefiche van het Zonale
Veiligheidsplan (PZS)
Naam van de
Poliltiezone

N° :

Wetteren – Laarne – Wichelen

5438

Deze fiche wordt door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie gebruikt als instrument om het ingediend
zonaal veiligheidsplan te analyseren. Bedoeling van deze fiche is tendensen te identificeren, opportuniteiten
van bijstand aan de politiezones naar voren te brengen, te beschikken over een overzicht van de politionele
aanpak van de criminaliteit op lokaal niveau.
De resultaten van deze fiche zullen immers worden aangewend tijdens de analysefase voor de uitwerking van
de volgende kadernota integrale veiligheid en het volgend nationaal plan. De fiche streeft ernaar de
strategische prioriteiten en doelstellingen van het lokaal niveau onder de aandacht te brengen en ze wil dit
«bottom-up» doen. In dit opzicht wordt u met name gevraagd om voor elke strategische doelstelling van uw
zvp de oorzaken te vermelden die u zou willen aanpakken.
Er worden u ook vragen gesteld over het ontwerp en de opvolging van uw zvp; zij zijn bedoeld om de
veiligheidscultuur op lokaal niveau te evalueren.
Wij vragen u om de gevraagde informatie correct en bondig in te vullen. De Algemene Directie Veiligheid en Preventie kan contact met
u opnemen voor toelichting of bijkomende informatie.

Ontwerp van het ZVP - Welke informatie werd geanalyseerd om de doelstellingen te
bepalen?
Objectieve gegevens
Politiele criminaliteitsstatistieken van de federale politie?
Politiele criminaliteitsstatistieken van de zone ?

☐
☐

Lokale veiligheidsdiagnostiek (indien voorhanden)

☐

Verkeersbarometer

☐

Lokale gemeentelijke profielschets (indien beschikbaar)
Andere?

☐
Geef kort aan

Subjectieve gegevens

Veiligheidsmonitor georganiseerd door de federale politie?
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☐

Veiligheidsmonitor georganiseerd door de zone?

☐

Veiligheidsmonitor georganiseerd door de provincie?

☐

Bevolkingsbevraging / wijkbevraging / …?

☐

Bevraging van lokale sleutelfiguren?

☐

Medewerkerstevredenheidsonderzoek of andere interne bevragingen
☐
om de interne context in beeld te brengen?
Andere?

Indiquez succinctement

Noden en verwachtingen van overheden en partners tav de lokale politie

Prioriteiten van de burgemeester(s)

☐

Prioriteiten van het parket van de Procureur des Konings
Prioriteiten van de gouverneur

☐
☐

Prioriteiten van de federale politie (DirCo en DirJud)

☐

Evaluatie van het huidige ZVP

☐

Strategische veiligheids- en preventieplannen

☐

Prioriteiten van het Gewest ?

☐

BESCHRIJVING - WELKE OORZAAK VAN STRAFBAARHEID IS HET ZVP
BEOOGD OM EEN ANTWOORD TE MAKEN?
In te vullen PER strategische prioriteit::
Strategische prioriteit (fenomeen, thema) 1

Inbraken

Verwacht doel:

Bijdragen tot het beheersen en terugdringen van het
fenomeen diefstallen in onze politiezone.

Oorzaak (en) of Misdaadfactor - Meerdere antwoorden mogelijk:

Opportuniteit

☐

(kansen verminderen om misdaden en misdaden te plegen – techno preventie, patrouilles,
enz.)?
Kenmerken

☐

(samenwerken met partners om positieve kenmerken en weerbaarheid van 'doelwit' te
ontwikkelen)?
Winst

☐

(het business model van criminelen aanvallen) ?
Effectiviteit van het repressieve systeem

☐
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(het politiestelsel een effectiever afschrikmiddel voor potentiële overtreders maken,,
capaciteit opbouwen voor repressie en detectie)
Andere

☐

Indicatoren voor opvolging en evaluatie?

Procesindicatoren?

☐

Prestatie-indicatoren?

☐

Effectindicatoren?

☐

Geïntegreerde aanpak in samenwerking met partners?
☐Procureur

Partners intern politie

☐Federale politie
☐Private bewaking

Partners extern politie

☐Middelveld sector
☐Gemeente(n)
☐Groep van burgers

Strategische prioriteit (fenomeen, thema) 2

Drugs

Verwacht doel:

Een breed maatregelenpakket voorstellen en dit fenomeen
beheersen door sensibilisering, repressie en doorverwijzing
naar hulpverlening.

Oorzaak (en) of Misdaadfactor - Meerdere antwoorden mogelijk:

Opportuniteit

☐

(kansen verminderen om misdaden en misdaden te plegen – techno preventie, patrouilles,
enz.)?
Kenmerken

☐

(samenwerken met partners om positieve kenmerken en weerbaarheid van 'doelwit' te
ontwikkelen)?
Winst

☐

(het business model van criminelen aanvallen) ?
Drugverslaving

☐

(een nieuwe aanpak definiëren op basis van betere lokale intelligentie, effectieve lokale
partnerschappen) ?
Effectiviteit van het repressieve systeem

☐

(het politiestelsel een effectiever afschrikmiddel voor potentiële overtreders maken,,
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capaciteit opbouwen voor repressie en detectie)
Andere

☐

Indicatoren voor opvolging en evaluatie?

Procesindicatoren?

☐

Prestatie-indicatoren?

☐

Effectindicatoren?

☐

Geïntegreerde aanpak in samenwerking met partners?
☐Procureur

Partners intern politie

☐Federale politie
☐Private bewaking

Partners extern politie

☐Middelveld sector
☐Gemeente(n)
☐Groep van burgers

Strategische prioriteit (fenomeen, thema) 3

Overlast

Verwacht doel:

Bijdragen aan de aanpak van sluikstorten in eerste instantie
en in tweede instantie transmigratie

Oorzaak (en) of Misdaadfactor - Meerdere antwoorden mogelijk:

Opportuniteit

☐

(kansen verminderen om misdaden en misdaden te plegen – techno preventie, patrouilles,
enz.)?
Kenmerken

☐

(samenwerken met partners om positieve kenmerken en weerbaarheid van 'doelwit' te
ontwikkelen)?
Winst

☐

(het business model van criminelen aanvallen) ?
Effectiviteit van het repressieve systeem

☐

(het politiestelsel een effectiever afschrikmiddel voor potentiële overtreders maken,,
capaciteit opbouwen voor repressie en detectie)
Andere

☐
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Indicatoren voor opvolging en evaluatie?

Procesindicatoren?

☐

Prestatie-indicatoren?

☐

Effectindicatoren?

☐

Geïntegreerde aanpak in samenwerking met partners?
☐Procureur

Partners intern politie

☐Federale politie
☐Private bewaking

Partners extern politie

☐Middelveld sector
☐Gemeente(n)
☐Groep van burgers

Strategische prioriteit (fenomeen, thema) 4

Verkeersveiligheid

Verwacht doel:

Bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid en het
beperken van de verkeersslachtoffers.

Oorzaak (en) of Misdaadfactor - Meerdere antwoorden mogelijk:

Opptuniteit

☐

(kansen verminderen om misdaden en misdaden te plegen – techno preventie, patrouilles,
enz.)?
Kenmerken

☐

(samenwerken met partners om positieve kenmerken en weerbaarheid van 'doelwit' te
ontwikkelen)?
Winst

☐

(het business model van criminelen aanvallen) ?
Effectiviteit van het repressieve systeem

☐

(het politiestelsel een effectiever afschrikmiddel voor potentiële overtreders maken,,
capaciteit opbouwen voor repressie en detectie)
Andere

☐

Indicatoren voor opvolging en evaluatie?

Procesindicatoren?

☐

Prestatie-indicatoren?

☐

193

Effectindicatoren?

☐

Geïntegreerde aanpak in samenwerking met partners?
☐Procureur

Partners intern politie

☐Federale politie
☐Private bewaking

Partners extern politie

☐Middelveld sector
☐Gemeente(n)
☐Groep van burgers

Strategische prioriteit (fenomeen, thema) 5

Radicalisme, extremisme en terrorisme

Verwacht doel:

Radicalisme, extremisme en terrorisme voorkomen en
bestrijden door vroegdetectie en ketengerichte aanpak

Oorzaak (en) of Misdaadfactor - Meerdere antwoorden mogelijk:

Opportuniteit

☐

(kansen verminderen om misdaden en misdaden te plegen – techno preventie, patrouilles,
enz.)?
Kenmerken

☐

(samenwerken met partners om positieve kenmerken en weerbaarheid van 'doelwit' te
ontwikkelen)?
Winst

☐

(het business model van criminelen aanvallen) ?
Effectiviteit van het repressieve systeem

☐

(het politiestelsel een effectiever afschrikmiddel voor potentiële overtreders maken,,
capaciteit opbouwen voor repressie en detectie)
Andere

☐

Indicatoren voor opvolging en evaluatie?

Procesindicatoren?

☐

Prestatie-indicatoren?

☐

Effectindicatoren?

☐

Geïntegreerde aanpak in samenwerking met partners?
☐Procureur

Partners intern politie

☐Federale politie
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☐Private bewaking

Partners extern politie

☐Middelveld sector
☐Gemeente(n)
☐Groep van burgers

Strategische prioriteit (fenomeen, thema) 6

Cybercrime en cybersecurity

Verwacht doel:

Proactief werken nog deze problematiek

Oorzaak (en) of Misdaadfactor - Meerdere antwoorden mogelijk:

Opportuniteit

☐

(kansen verminderen om misdaden en misdaden te plegen – techno preventie, patrouilles,
enz.)?
Kenmerken

☐

(samenwerken met partners om positieve kenmerken en weerbaarheid van 'doelwit' te
ontwikkelen)?
Winst

☐

(het business model van criminelen aanvallen) ?
Effectiviteit van het repressieve systeem

☐

(het politiestelsel een effectiever afschrikmiddel voor potentiële overtreders maken,,
capaciteit opbouwen voor repressie en detectie)
Andere

☐

Indicatoren voor opvolging en evaluatie?

Procesindicatoren?

☐

Prestatie-indicatoren?

☐

Effectindicatoren?

☐
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Geïntegreerde aanpak in samenwerking met partners?
☐Procureur

Partners intern politie

☐Federale politie
☐Private bewaking

Partners extern politie

☐Middelveld sector
☐Gemeente(n)
☐Groep van burgers

Question supplémentaires

Heeft u een information officer aangeduid voor het werken in lokale taskforces?

☐

Participeert uw PZ in een lokale integrale veiligheidscel?

☐

Draagt uw PZ bij tot het ondersteunen van de burgemeester(s) in het tot stand brengen
van een bestuurlijke aanpak? (= geheel van maatregelen die moeten verhinderen dat
men gebruik maakt van legale of administratieve voorzieningen voor criminele
doeleinden)

☐

Bevat uw ZVP een specifieke actie gevraagd door één gemeente, waarvoor een extra
financiële bijdrage wordt geleverd bovenop de normale dotatie?

☐

Heeft uw PZ diefstal preventie adviseurs? Zo ja, hoeveel?

☐

Heeft u een dienstverleningsovereenkomst met een private veiligheidsonderneming om
taken zoals het onthaal, de beveiliging van het gebouw, enz. te beheren. ?

☐

Ontvangt uw zone extra financiering van de federale overheid, van uw regio of van uw ☐
provincie? Zo ja, voor welke thematiek (en)?

6

☐Federal
☐Gewest
☐Provincie

VZW Drugpunt

Plan u een fusie met een andere zone?

☐

Is uw zone actief op sociale netwerken?

☐

Welke veilighiedsprioriteiten zijn volgens u belangrijk om terug te nemen in het nationale veiligheidsplan?

1. Inbraken
2. Productie en handel drugs
3. Overlast: sluikstorten en transmigratie
4. Verkeersveiligheid
5. Cybercrime en – security
6. Radicalisme, extremisme en terrorisme
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7. Dadergericht werken
8. Buitgericht werken
9. Bestuurlijke handhaving

Korpschef

Datum

07/10/19

Handtekening:

Te verzenden voltooid en ondertekend per mail: SLIV@ibz.fgov.be
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