
Iedere dag zetten 232 politieagenten en 41 administratieve medewer-
kers van de Lokale Politie Aalst zich 100% in voor de veiligheid van de 
Aalsterse burgers. Het Zonaal Veiligheidsplan vormt hierbij de leidraad, 
en brengt ook de veiligheids- en overlastsituatie in kaart.

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017
Het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 vormt voor de Lokale Politie Aalst het 
referentiekader dat de richting aangeeft en dat de inspanningen bundelt. 
Het baseert zich daarvoor op een grondige analyse waarin vooral rekening 
gehouden werd met de mening van onze 7 onmisbare partners. De federale 
overheid verplicht overigens alle politiezones om om de vier jaar een zonaal 
veiligheidsplan op te stellen.

Het zonaal veiligheidsplan is een ‘politioneel’ plan. Het schetst eerst en 
vooral de veiligheids- en overlastsituatie in de politiezone Aalst en stelt 
daarnaast wat de politie hieraan doet of zal doen.
Missie, visie en waarden

In het plan worden de visie, missie en waarden van het korps toegelicht. 
Centraal daarbij staat de kwalitatieve externe dienstverlening.

MISSIE: Wij zorgen, samen met onze partners, voor de veiligheid van de 
burgers in de stad Aalst. Het is onze opdracht om continu te verbeteren en 
zo een excellente politiezorg na te streven.
Onze missie beschrijft wat we doen en voor wie: de basispolitiezorg garande-
ren en gebeurtenissen die zich voordoen op ons grondgebied beheren.

Dat vertaalt zich in wijkwerking, onthaal, politionele slachtofferbejegening, 
interventie en algemeen toezicht, lokale opsporing en lokaal onderzoek, 
handhaving van de openbare orde, verkeer en verkeershandhaving.

Veiligheid is een zorg van iedereen, van elk individu en van elke organisatie 
in de samenleving. De politie draagt hieraan bij door het leveren van een 
‘excellente politiezorg’.

VISIE: Wij streven naar een optimale tevredenheid én het vertrouwen van de 
partners in onze organisatie, door te investeren in een correcte dienstverle-
ning, altijd en voor iedereen!

Onze visie beschrijft wat we in de toekomst willen bereiken: het vertrouwen 
van onze partners in ons politiekorps verdienen en hun overtuigen dat wij 
meewerken aan een veilige omgeving.

Vertrouwen verkrijgen we door dagelijks correct, onpartijdig en kwaliteitsvol 
op te treden, ongeacht wie een beroep doet op de politie. Het is belangrijk 
dat we ons kunnen verplaatsen in de positie van de klant, en ons afvragen of 
dit nu de manier is waarop wijzelf willen behandeld worden.

Op die manier realiseren we een optimale tevredenheid bij onze zeven on-
misbare partners: 
1.  de bevolking
2.  de eigen medewerkers en de collega’s van de andere politiediensten
3. de bestuurlijke overheden
4.  de gerechtelijke overheden
5.  de kleine en grote bedrijven
6.  de organisaties, verenigingen en instellingen
7.  de media.

Waarden
Om dit te realiseren, handelen wij in het bijzonder met
-  COLLEGIALITEIT – beste basis voor een goede werksfeer
-  KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING – hoeksteen voor vertrouwen 

en succes
-  INTEGRITEIT – staat borg voor het vertrouwen tussen burger en politie
-  LOYAUTEIT – het gevolg van dialoog, interactie, evenwaardigheid, ver-

trouwen en tevredenheid
-  BETROKKENHEID – maakt medewerkers enthousiast
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Alsof burgemeester Christoph D’Haese zijn handen nog niet 
vol genoeg heeft met het besturen van onze stad, staat hij 
ook nog aan het hoofd van de Lokale Politie Aalst. “Een zware 
verantwoordelijkheid, maar één die vlot verloopt dankzij de 
expertise van korpschef Dennis Bergmans en zijn team.” Een 
dubbelinterview.

Diefstal, inbraken, drugs, overlast… 
jullie gespreksonderwerpen zijn meestal niet de vrolijkste.
Burgemeester: “Tijdens onze overlegmomenten bespreken we 
wat er leeft bij onze bevolking en in de politiesector heeft dit 
vaak te maken met onrecht dat onze burgers is aangedaan. Samen 
met de korpschef zoek ik manieren om onze stad zo veilig mo-
gelijk te maken. Het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 is hierbij 
zowat onze bijbel.”

Korpschef: “Dit plan stippelt namelijk de strategische doelstel-
lingen van ons korps uit. Hoe zetten we onze mensen zo effi ciënt 
mogelijk in om de veiligheid en leefbaarheid van de burgers te 
garanderen.”

En wat zijn de prioriteiten van de politie?
Korpschef: “Inbraken in woningen of andere gebouwen staat 
hoog in de lijst. We binden ook resoluut de strijd aan tegen 
drugs en gaan voor een verkeersveilige stad.”

Burgemeester: “We zijn er van overtuigd dat we een aange-
namere leefomgeving creëren door allerlei vormen van overlast 
aan te pakken. Fietsdiefstallen krijgen ook prioriteit. Ten slotte 
werkt het politieteam hard om zinloos geweld te bestrijden.”

Zijn dit ook de thema’s die leven bij de burgers?
Korpschef: “Uit een bevraging bij de Aalstenaar blijkt dat wo-
ninginbraken voor de bevolking een aan te pakken prioriteit 
is. Dit is zeker nodig, want het aantal woninginbraken is de 
laatste twee jaar gestegen. Burgers hechten ook veel belang 
aan het aanpakken van onaangepaste snelheid in het verkeer. 
Deze ‘issues’ willen we aanpakken door in te zetten op ‘Intelle-
gence Led Policing’, het uitbouwen van een goede informatie-
doorstroming en een maximale samenwerking met de burgers.”

Wat houdt ‘Intelligence Led Policing’ precies in?
Korpschef: “Concreet betekent  ILP of ‘Intelligence Led Policing’ dat 
wij onze manschappen inzetten op basis van analyse van misdaadcijfers. 
Door gerichte controles en voortdurende analyses weten we bijvoorbeeld 
waar gemiddeld meer wordt ingebroken, op welke manier, op welke dagen 
en rond welke tijdstippen. Zo kunnen we doelgerichte acties ondernemen, 
met resultaat.”

Verkeersveiligheid blijft een grote uitdaging?
Burgemeester: “Absoluut. De verkeersdienst blijft accenten leggen 
op snelheid, sturen onder invloed van alcohol en drugs, zwaar vervoer, 
gsm’en achter het stuur of het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een 
nieuwe prioriteit is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de nabije 
omgeving van scholen, vooral tijdens de drukke ochtend- en avondspits. 
Gelukkig kunnen we hier rekenen op constructieve samenwerking met de 
scholen.”

Korpschef: “Onze verkeersafdeling zoekt ook naar manieren om jonge 
weggebruikers een beter verkeersinzicht te helpen ontwikkelen. We spe-
len ook informatie door aan de verantwoordelijken van het wegbeheer om 
kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fi etsers beter te bescher-
men.

Die fi etsers kunnen dan maar hopen dat hun tweewieler niet gestolen 
wordt…
Burgemeester: “In 2013 werden er 402 fi etsdiefstallen gemeld, maar 
de politie gaat ervan uit dat dit cijfer in realiteit hoger ligt. Burgers 
doen namelijk vaak geen aangifte, nochtans kan dit zeer makkelijk via 
www.police-on-web.be. Preventie speelt natuurlijk ook een belangrijke 
rol. Investeer in een degelijk fi etsslot en laat je fi ets ook registreren bij 
de gemeenschapswachten. Het team Integrale Veiligheid ondersteunt de 
burgers in dit proces.”

Burgemeester en korpschef   gaan voor ‘Safety fi rst’Burgemeester en korpschef   g
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Ook drugs is opgenomen als prioriteit in het veiligheidsplan. 
Kampt Aalst met een ernstig drugprobleem?
Korpschef: “Net zoals in andere steden en gemeenten hebben we in 
Aalst te kampen met recreatieve druggebruikers en zwaar verslaafden. Dit 
vereist dus een specifi eke aanpak, vooral voor diegenen die overlast ver-
oorzaken. De politie treedt repressief op tegen overlast door druggebruik 
of –handel.”

Wanneer treedt de politie op tegen overlast?
Burgemeester: “Voor de defi niëring van het begrip overlast richten we ons 
naar de krachtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Aalst. 
Hierin wordt de focus van de GAS gericht op 8 heel doelgerichte fenome-
nen: wildplakken, wildplassen, zwerfvuil, sluikstort en vervuiling, ophaling 
huisvuil en andere afvalfracties, (nacht)lawaai, overlast met dieren, nacht-
winkels, vandalisme. Dit thema wordt verder uitgewerkt zodra de GAS-regle-
mentering van de stad wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.”

Een laatste aan te pakken fenomeen is opzettelijke slagen en verwondin-
gen.
Burgemeester: “Hiermee doelen we specifi ek op zinloos geweld. Samen 
met verschillende partners willen we dit de kop in drukken via positief-
creatieve acties, preventie, uiteraard gekoppeld aan gepaste repressie.”
Jullie vragen ook de medewerking van de burgers?

Korpschef: “We willen een beroep doen op de 
burgers om problemen of mogelijk gevaarlijke situ-
aties te melden. Objectieve en correcte informatie 
helpt ons om problemen in kaart te brengen en ef-
fi ciënt te kunnen optreden.”
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Lokale Politie Aalst online
� www.lokalepolitieaalst.be: Surf naar de website van de Lokale Politie 
Aalst voor informatie over de diensten, organisatie en werking van de Lo-
kale Politie Aalst. Met een eenvoudige muisklik kom je bijvoorbeeld te we-
ten wie je wijkinspecteur is. Je vindt er ook de planning en de resultaten 
van de snelheidscontroles.

� www.facebook.com/LokalePolitieAalst: de berichten die op de faceboo-
kpagina van de Lokale Politie Aalst gepost worden, zijn kort en bondig 
en stimuleren de interactie tussen politie en burgers. Je vindt er nuttige 
weetjes, aankondigingen van acties en dringende informatie over eventuele 
rampen.

 �

 �

Dit is een publicatie van de lokale Politie Aalst
Verantwoordelijke uitgever: Christopf D’Haese, burgemeester p.a. stadhuis, Grote Markt 3 • 9300 Aalst, tel. 053 73 23 23
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