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Voorwoord 
 

 
 
 
 
Eindelijk is het zover. Het Zonaal Veiligheidsplan is klaar. Het is hét document waarin staat op welke 

manier de politiezone een bijdrage kan leveren aan de integrale en geïntegreerde veiligheid in ons land. 

De Lokale Politie van Ninove is slechts één schakel uit de veiligheidsketen. Het Nationaal Veiligheidsplan 

2012-2015 werd in juni 2012 gepubliceerd. Een plan dat een belangrijke rol speelt als bron voor het 

Zonaal Veiligheidsplan voor zover de prioritaire fenomenen voorkomen binnen de omschrijving van de 

politiezone. Een samenwerking tussen beide politieniveaus is onontbeerlijk om de veiligheid en 

leefbaarheid in België te verhogen als geïntegreerde politie, een bevoorrechte partner in het 

veiligheidsgebeuren. 

Op het jaar voorafgaand aan de start van de nieuwe beleidsperiode wordt normaal gezien teruggekeken 

als het voorbereidende jaar. Enige nuance is hier op zijn plaats. De onwetendheid over de startdatum van 

het nieuw Zonaal Veiligheidsplan en over de looptijd van de beleidscyclus zorgde in de tweede helft van 

2012 voor de start van de scanning om een zicht te krijgen op de veiligheid en de leefbaarheid. Via een 

persbericht kon op 29 november 2012 echter vernomen worden dat het plan vermoedelijk met één jaar 

wordt uitgesteld. Geduld, kalmte, inspiratie en planning zijn de kernwoorden om te komen tot hetgeen u 

in uw handen heeft. Niet alleen actie met de grote A is hetgeen wat van politie wordt verwacht. 

Bovendien was 2012 het jaar van inzichten, veranderingen, wijsheden, … op weg naar transformatie. 

Met dit plan hoop ik als beleidsmedewerker een product af te leveren dat zal leiden tot het enthousiast 

uitschrijven van de actieplannen en het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. 

 

Ter inspiratie eindig ik het voorwoord met volgende positieve noot: 
“Ofwel is het leuk, ofwel loopt het goed af”. 
 

 

Virginia Lippens 
Beleidsmedewerker 
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Leeswijzer 
 

 

 

 

 

 

Het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017 bestaat uit zes hoofdstukken.  

In hoofdstuk 1 staan de missie, visie en waarden van de Lokale Politie Ninove uitgeschreven. Evenals de 
vertaling van de waarden in een gedragscode. 

Hoofdstuk 2 met als titel “scanning en analyse” geeft een beeld van de veiligheid en leefbaarheid, de 
inrichting van het korps en de dienstverlening en werking. Tevens worden samenwerking en netwerking 
in kaart gebracht. 

In hoofdstuk 3 wordt enerzijds teruggeblikt op vier jaar politiewerking. Anderzijds leest u welke de 
strategische doelstellingen zijn voor de komende vier jaar.  

Hoofdstuk 4 is het hoofdstuk met betrekking tot communicatie. 

In hoofdstuk 5 worden de startblokken klaargezet om in hoofdstuk 6 de geplande acties tot in detail uit te 
werken. 

 

 

Veel leesplezier! 
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1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
 

In 2008 werd, naar aanleiding van de getrokken lessen uit het Zonaal Veiligheidsplan 2005 – 2008, 
een volledige dag gespendeerd aan het opstellen van de missie, de visie en de waarden van de lokale 
politie van Ninove. Er werden zo veel mogelijk belanghebbenden, partijen zoals bedoeld in het EFQM 
managementmodel, bij betrokken. In punt 1.2. kan u lezen hoe onze medewerkers samen met 
vertegenwoordigers van de maatschappij, partners, overheden en klanten er in geslaagd zijn de 
missie, visie en waarden voor de komende jaren vorm te geven. 
In de looptijd van het Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012 hebben wij intern de politiezone verder 
gewerkt aan deze missie, visie en waarden. De waarden werden vertaald naar een gedragscode. 
Deze gedragscode is opgenomen in het nieuw Zonaal Veiligheidsplan. 
 
Aangezien de missie, de visie, de waarden en de gedragscode ambitieus zijn neergeschreven, werd 
beslist om in het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017 verder te werken rond de tekst die u terugvindt 
in de punten 1.3 en 1.4. 

 
 
 

1.2. Onze belanghebbenden & hun 
verwachtingen 

 
De MISSIE komt overeen met WAT: Wat is onze bestaansreden?, Wat zijn onze taken?, Wat is de rol 
van de politie?, … 
Bij de VISIE stellen we ons de vraag: Waar willen we binnen 5 jaar staan als organisatie? Zowel 
extern als intern. 
En tot slot de WAARDEN: Welke waarden hebben we nodig om onze missie en visie te kunnen 
realiseren? 
 
Op vrijdag 7 maart 2008 voorzagen we op de planning zoveel mogelijk politieambtenaren van ons 
korps. Tevens nodigden wij een aantal externe partners uit die die dag mee de missie, visie en 
waarden van de lokale politie van Ninove bepaalden.  
Volgende externe partners werkten mee: 
- de burgemeester van Ninove,  
- een oppositielid van het Vlaams Belang,   
- een oppositielid van de partij PRO (SP.a),  
- een lid van de Federaal Gerechtelijke Politie (FGP),  
- de voorzitter van de seniorenraad van Ninove,  
- een onderwijzeres uit de scholengroep van Ninove, 
- de ambtenaar van de stad Ninove belast met de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). 
Een belangrijke externe partner, zijnde het parket, belde op het laatste ogenblik af en was dus 
jammer genoeg niet vertegenwoordigd bij het vastleggen van onze missie, visie en waarden. 
 
We vonden het belangrijk om met zoveel mogelijk mensen na te denken over dezelfde toekomst. We 
werkten in 7 groepen van een 6 à 7 personen rond missie, visie en waarden. Elke werkgroep bestond 
uit vrouwen, mannen, inspecteurs, hoofdinspecteurs, officieren, rechercheleden, wijkagenten, 
calog’ers, … en uiteraard één van bovengenoemde externe partners. Per werkgroep was er een 
tafelbegeleider die drie keer per dag zijn/haar werkgroep begeleidde door het bepalen van 
sleutelbegrippen rond ten eerste de missie, ten tweede de visie en ten derde de waarden.  
Een eerste opdracht voor de tafelbegeleiders bestond eruit om elk lid van zijn/haar werkgroep 
individueel te laten nadenken over de taken, bestaansreden, rol, … van de politie. Na het 
inventariseren van de gedachten van de werkgroep en na de nodige discussie maakte elke 
tafelbegeleider de vijf belangrijkste begrippen, die betrekking hadden op de missie, bekend voor de 
voltallige groep. Vijf begrippen per groep X 7 groepen kon ons maximaal 35 kernwoorden geven die 
allen zouden weerhouden worden voor het verwoorden van onze missie. Gelukkig overlapten een 
aantal begrippen elkaar, waardoor onze missie kort maar krachtig is. Onze missie wordt weliswaar 
versterkt door een voetnoot die dieper ingaat op de sleutelbegrippen die terug te vinden zijn in de 
mission statement. 
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De 7 werkgroepen kwamen een tweede maal samen om elk individueel na te denken en in groep te 
discussiëren over zes kernwoorden die de visie van de lokale politie van Ninove weergeven. Drie 
begrippen die het externe toekomstbeeld schetsen en drie begrippen die de interne toekomstige 
werking verwoorden. Zes begrippen per groep X 7 groepen, een uitdaging om maximaal 42 
begrippen neer te pennen in één tekst die de visie van de lokale politie van Ninove verwoordt. Onze 
visie bestaat uit twee paragrafen. De ene is extern gericht, de andere geeft de koers aan die we 
intern willen volgen. 
De derde samenkomst van de werkgroepen was vergelijkbaar met de eerste twee samenkomsten 
eerder die dag. Het was de bedoeling met de werkgroep te komen tot de vier belangrijkste waarden, 
ingesteldheden die het Ninoofse politiekorps nodig heeft om de missie en visie die eerder die dag tot 
stand kwamen te kunnen realiseren. Vier waarden per groep X 7 groepen gaf 28 waarden waaruit 
eenieder van ons inclusief de aanwezige partners de voor hem/haar belangrijkste waarde moest 
bekendmaken. De vijf meest genoemde waarden zijn door ons weerhouden. 
 
De vertaling van de waarden naar een gedragscode gebeurde op een halve dag. Opnieuw werden er 
zo veel mogelijk personeelsleden van het korps betrokken bij het tot stand komen van de 
gedragscode. De benodigdheden die dag beperkten zich tot vijf tafels – waarden – met telkens een 
tafelbegeleider. Via een doordraaisysteem kwamen alle personeelsleden bij de vijf waarden terecht 
en konden op die manier meewerken aan de vertaling van de waarden in de dagelijkse 
dienstuitvoering. 

 
 
 

1.3. Missie – Visie – Waarden 
 

• -Onze missie: 

In de politiezone Ninove leveren wij een bijdrage tot het verhogen 
van de veiligheid en het veiligheidsgevoel. 

Onze sleutelbegrippen hierbij zijn helpen, beschermen en dienen. 
 
- Onder helpen verstaan we bijvoorbeeld slachtoffers opvangen, klachten en aangiften 

acteren, nazorg verlenen, informatie verstrekken, … 
- Beschermen omvat onder meer de wetten doen naleven, investeren in 

verkeersveiligheid, lokale criminaliteitsvormen aanpakken, de openbare orde 
verzekeren bij onze lokale evenementen zoals carnaval, fuiven, wielerwedstrijden, … 

- Tenslotte staan we als politiedienst ten dienste van de bevolking. 

 
 

• -Onze visie: 
Samen met onze partners bouwen we aan een veilige en leefbare 

stad. We pakken op een correcte en kordate manier de criminaliteit 
en overlast aan, we verhogen onze aanwezigheid op 

probleemlocaties, we detecteren maatschappelijke problemen en 
zoeken naar oplossingen. We communiceren open omtrent onze 

dienstverlening, besluitvorming en resultaten. Dit zorgt voor een 
wederzijds respect tussen de politie en een tevreden bevolking. 

In een organisatie die geleid wordt met lef, gaan gemotiveerde en 

professionele medewerkers in een open sfeer met waardering en 
respect met elkaar om. Dankzij een goede communicatie en 

beroepsernst staat de kwaliteit van onze dienstverlening op een 
hoog peil. 

 
 

 
 



PZ Ninove                                                                                                  Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

 9  

 

• -Onze waarden: wij hechten een bijzonder belang aan: 
- Onpartijdigheid 

- Verantwoordelijkheidszin 

- Integriteit 
- Respectvol handelen 

- Sociale ingesteldheid 
 

 
 

1.4. Gedragscode 
 

• -De waarden vertaald naar een gedragscode: 

- Zonder vooroordelen behandelen we iedereen gelijk op een 
objectieve, neutrale en professionele manier. 

- We voeren onze opdrachten plichtsbewust uit. Dit begint 
door onszelf in vraag te stellen en naar anderen te luisteren. 

- We nemen initiatief en leggen de nodige assertiviteit aan de 
dag. Beroepsernst vormt de basis van ons kwaliteitsvol 

handelen. Dit laat ons toe te anticiperen om de oorzaken 

van problemen aan te pakken. 
- We handelen loyaal naar eer en geweten zonder misbruik te 

maken van onze functie. 
- We behandelen mensen zoals we zelf willen behandeld 

worden op alle niveaus, zowel intern als extern. We hebben 
eveneens respect voor uniform en materiaal. 

- Door zichtbaar aanwezig te zijn, kunnen we met respect en 
vertrouwen een meelevende dienstverlening uitbouwen. 
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Hoofdstuk 2 

 Scanning & Analyse 

 

 

 

 



PZ Ninove                                                                                                  Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

 11  

 

2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
 
Er kan opgemerkt worden dat in het vorige plan voor de weergave van de veiligheid en de leefbaarheid 
het standpunt van de sleutelfiguren minder aan bod kwam. In het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017 
hebben we gepoogd om de mening van deze belanghebbenden uit het EFQM managementmodel op een 
andere manier te weten te komen door een grotere groep vertegenwoordigers uit de maatschappij erbij 
te betrekken. Er werd gevraagd naar de mate waarin 17 situaties (fenomenen), die zouden kunnen 
voorkomen in Ninove, als een probleem worden ervaren door de sleutelfiguren. Daarnaast konden zij hun 
mening ook kwijt over de belangrijkheid of onbelangrijkheid van de taken die uitgevoerd worden door de 
politie. 

 

2.2. Socio-economische en demografische 
beschrijving van de zone 
 
2.2.1. Demografische en geografische beschrijving 
 

• Lokale Politie Ninove 
 

De politiezone Ninove is een ééngemeentezone van categorie 2. De politiezone ligt in de 
provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde. 
Het werkingsgebied van de politiezone situeert zich in de stad Ninove bestaande uit 12 
deelgemeenten zijnde: Denderwindeke, Lieferinge, Neigem, Meerbeke, Pollare, Outer, 
Nederhasselt, Voorde, Appelterre–Eichem, Aspelare, Okegem en Ninove. 

 
• Demografie 

 
Op 31/12/2012 steeg het bevolkingsaantal tot 37.432 inwoners, waarbij het aantal 
vreemdelingen sedert het vorige Zonaal Veiligheidsplan is gestegen van 913 naar 1444 
personen. 
Uit het Ninoofs bevolkingsregister blijkt dat binnen de EU-onderdanen Nederlanders en  
Roemenen de grootste groep emigranten vormen, gevolgd door Italianen, Fransen, Polen 
en Spanjaarden. 
De niet-EU-landen zijn in Ninove vooral vertegenwoordigd door Marokkanen en 
Congolezen, gevolgd door Kameroenezen en Turken. 
De wachtlijst vluchtelingen bedroeg op 31/12/2012 47. 

 
• Geografie 

 
De stad Ninove ligt ten zuiden van de provincie Oost–Vlaanderen.  
De zone ligt op een twintigtal kilometer van de hoofdstad Brussel. 
Ninove heeft verbindingswegen met Brussel, Aalst, Gent (E40), Henegouwen en de Vlaamse 
Ardennen en vormt als het ware een kruispunt voor de verschillende richtingen. 
Door de rechtstreekse verbinding tussen Ninove en Brussel via de N8 wordt de zone regelmatig 
aangedaan door daders die kunnen verdwijnen in of via de anonimiteit van de hoofdstad.  
De totale oppervlakte van de stad Ninove bedraagt nog steeds 7.314 Ha. 
Het aantal huizen in Ninove is sedert het vorig Zonaal Veiligheidsplan gestegen van 16.973 
naar 17.921. Een stijging van bijna 1000 huizen. 7.266 huizen staan in het centrum van 
Ninove. 

 
De aangrenzende politiezones zijn : 
 

- PZ PAJOTTENLAND (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen) 
- PZ GERAARDSBERGEN–LIERDE  
- PZ HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM 
- PZ DENDERLEEUW/HAALTERT 
- PZ TARL (Affligem, Liedekerke, Roosdaal, Ternat) 

 
De aangrenzende gemeenten zijn :  
Geraardsbergen, Herzele, Haaltert, Denderleeuw en de Brabantse gemeenten Liedekerke, 
Roosdaal, Galmaarden en Gooik. 
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2.2.2. Socio-economische beschrijving 

 
• Economische toestand 

 
Er zijn twee industriezones, waarin meerdere toeleveringsbedrijven gevestigd zijn waaronder een 
groot drank- en distributiecentrum van “Delhaize”. In het centrum van de stad zijn een aantal 
belangrijke bedrijven gevestigd met name “La Lorraine” en het warenhuis “Carrefour”.  
In het centrum van Ninove bevindt zich een vrij groot indoor-shoppingcentrum: “NINIA”. 

 
 

• Aspecten van mobiliteit 
 

Door zijn centrale ligging op een kruispunt van drukbereden gewestwegen zoals N8, N255, N45, 
N28, N460 en N405 heeft de politiezone Ninove ideale verbindingen met Brussel, Aalst, Gent 
(E40), Henegouwen en de Vlaamse Ardennen. De totale afstand van het wegennet bedraagt 450 
km waarvan 45 km gewestweg. 
Ninove ligt op de as Brakel–Brussel (N8) en verwerkt dagelijks een groot deel van het 
pendelverkeer van en naar Brussel hetgeen tijdens de spitsuren filevorming tot gevolg heeft. 
Ook in het centrum is de verkeersdrukte toegenomen ingevolge de aanwezigheid van voornoemd 
winkelcentrum. 
Omliggende steden en gemeenten alsmede Brussel zijn gemakkelijk bereikbaar vanuit Ninove 
met het openbaar vervoer met name door de aanwezigheid van een station van de NMBS 
alsmede een stelplaats van De Lijn.  

 
• Uitgaansleven 

 
Op het grondgebied bevinden zich momenteel geen megadancings. 
Er bevinden zich wel enkele danscafés met een iets oudere doelgroep op het grondgebied van de 
zone waaronder de “Victory” gelegen op het kruispunt van de N28 met het Hemelrijk, de 
“Blackout” in de Pamelstraat en de “Talkie’s” op de Albertlaan. Daarnaast zijn de “Route 66” en 
“Den Dollar” die zich bevinden op het kruispunt van de Brakelsesteenweg zeker het vermelden 
waard. Deze etablissementen kenmerken zich door een grote volkstoeloop tijdens het weekend 
en vragen regelmatig om politionele tussenkomsten. 
 
Jongeren kunnen hun gading vinden op het Dokter Hemmeryckxplein in jeugdcentrum “De Kuip”. 
Dit gebouw staat ter beschikking van (jeugd)verenigingen die op zoek zijn naar een 
vergaderlokaal, een repetitieruimte of een fuifzaal. Andere horecazaken die jongeren aantrekken 
zijn “Den Blompot”, “Den Drippel”, de “Gonzo” en de “Nostalgie”, waarbij de cafés in het centrum 
af en toe voor geluidsoverlast zorgen. Verder is het centrum van Ninove dik bezaaid met cafés, 
restaurants, tavernes en eethuizen van vreemde origine die zelden of nooit politie-interventies 
noodzaken. 
Door de aanwezigheid van het cultureel centrum “DE PLOMBLOM” is de culturele belangstelling 
gestegen en trekt Ninove veel publiek aan van buiten de stadsgrenzen. 
Het theatercafé van cc “DE PLOMBLOM”, dat zeer goed gekend stond bij onze interventieteams, is 
nu al geruime tijd gesloten. 

 
• Toeristische – recreatieve elementen 

 
Ninove stond tot voor kort altijd bekend als de aankomstplaats van de Ronde Van Vlaanderen 
voor eliterenners die in Meerbeke plaatsvond, maar ook nu nog worden de straten van Ninove 
druk bereden door wielertoeristen die allen de Vlaamse heuveltjes willen aandoen alsmede de 
nabijgelegen “Muur van Geraardsbergen”. Door het heuvelachtig landschap kennen Ninove en zijn 
deelgemeenten veel wielerwedstrijden. Tot voor kort werd in Ninove ook de start en aankomst 
georganiseerd van de “Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen” (zaterdag voor de Ronde van 
Vlaanderen). Sedert 2012 kent de Ronde van Vlaanderen geen passage door Ninove meer. Op 
zondag 29 juli 2012 vond echter wel voor de eerste keer een natourcriterium plaats. 
In 2013 komt er met de “Baloise Belgium Tour” (Ronde van België) een andere grote 
wielerwedstrijd naar Ninove. Daarnaast kan de “Andrea Tafi Classic”, een bekende 
fietshappening, ook steeds op veel meeval rekenen bij de wielertoeristen. Ten slotte brengt het 
“Belgisch Kampioenschap voor Nieuwelingen” in Pollare ook altijd de nodige organisatorische 
maatregelen met zich mee. 

 
Jaarlijks organiseert de stad in samenwerking met de carnavalraad een groots carnavalsfeest dat 
gespreid ligt over een verlengd weekend. Dit evenement vergt een intensieve personeelsinzet van 
de zone. 



PZ Ninove                                                                                                  Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

 13  

 
Het stadsbestuur van Ninove heeft zich in de winter van 2012 voor het eerst gewaagd aan een 
ijspiste. Met “Ninove on ice” kon het publiek gedurende 3 weken genieten van een ijspiste die in 
het centrum van de stad werd opgesteld. 
 
Een andere trekpleister voor jong en oud is het zwembad “De Kleine Dender” gelegen vlakbij 
jeugdcentrum “De Kuip”. Verschillende zwemclubs zijn daar actief. Er zijn extra inspanningen 
geleverd aan de infrastructuur om ook minder-validen toegang te verschaffen. 
 
Sporthal “’t Sportstekske” is eveneens een verzamelplaats voor sportbeoefenaars. 

 
• Scholen 
 
 In Ninove zijn verscheidene scholen gevestigd waar kleuter-, lager-, basis- en secundair 

onderwijs wordt aangeboden. Hoger onderwijs wordt in Ninove niet aangeboden, wel 
volwassenenonderwijs en ook kunstonderwijs heeft zijn plaats binnen het grondgebied van 
Ninove. Een overzicht van de scholen vindt u hieronder: 
 
Kleuteronderwijs: 
Stedelijke kleuterschool  

“Ikke”: Parklaan 11, Ninove 
“Windekind”: Edingsesteenweg 344, Denderwindeke 

 
Lager onderwijs: 
Stedelijke lagere school “Windekind”: Edingsesteenweg 344, Denderwindeke 

 
Basisonderwijs: 
Stedelijke basisschool “De Oogappel” 

Vestiging 1: Geraardbergsesteenweg 609, Voorde 
Vestiging 2: Appelterre-Dorp 13a, Appelterre 
Vestiging 3: Appelterre-Dorp 48, Appelterre 

Stedelijke basisschool 
“De Lettertuin”: Seringenstraat 22, Ninove 
“De Hazelaar”: Geraardbergsesteenweg 184, Nederhasselt 

Vrije basisschool H.H. Harten: Onderwijslaan 8, Ninove 
Vrije basisschool St. Aloysiuscollege: Weggevoerdenstraat 55, Ninove 
Sint-Jorisschool - Bijzonder lager onderwijs: St. Jorisstraat 45, Ninove 
Vrije basisschool Meerbeke 
  Vestiging 1: Nieuwstraat 2, Meerbeke 
  Vestiging 2: Donkerstraat, Meerbeke 
  Vestiging 3: Pastorijstraat 1, Neigem 
Vrije basisschool Aspelare: Plekkerstraat 4, Aspelare 
Vrije basisschool Okegem: Okegem-Dorp 2, Okegem 
Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs “De Kameleon”:  

Kleuterschool: Dreefstraat 31, Ninove 
Basisschool: Kaaischoolstraat 4, Ninove 

Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs “De Wonderwijzer”: Kapellestraat 2, Meerbeke 
 
Secundair onderwijs: 
H.H. Harten Secundair: Onderwijslaan 4, Ninove 
St. Aloysiuscollege: Weggevoerdenstraat 55, Ninove 
Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs: Astridlaan 33/39, Ninove 
Koninklijk Atheneum: Dreefstraat 31, Ninove 
Provinciaal Technisch Instituut: Centrumlaan 160, Ninove 
 
Volwassenenonderwijs: 
Provinciaal Centrum Volwassenenonderwijs Dender en Schelde: Centrumlaan 160, Ninove 
Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen: Graanmarkt 42, Ninove 
 
Kunstonderwijs: 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: Parklaan 13, Ninove 
Academie voor Beeldende Kunst: Parklaan 1, Ninove 
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2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid  
 
Het beeld van de veiligheid en de leefbaarheid hebben we weergegeven in een matrix die terug te vinden 
is in bijlage 1. In de matrix zijn alle fenomenen die terug te vinden zijn in één of meerdere bronnen 
opgesomd en aangeduid. Zowel de objectieve als de subjectieve bronnen zijn opgenomen in het 
overzicht.  
In 2.3.1. en 2.3.2. wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van de relevante en belangrijkste 
fenomenen. 
In bijlage 1 vindt u ook de matrix terug die betrekking heeft op de dienstverlening en de werking.  

 
 

2.3.1. Objectieve gegevens 

 
2.3.1.1. Hierna vindt u een opsomming van de geraadpleegde bronnen: 
 
Objectieve bronnen 

- Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS) en –barometers van 2008 tot en met 2012 
- ISLP-cijfers van 2005 tot en met 2012 
- Verkeersveiligheidsbarometer van 2009 tot en met 2012 (CGOP/B) inclusief verkeersveiligheidsindex 
van 2012 (CSD Dendermonde) 
- Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld (ZPVB) 2012 
 
2.3.1.2. Samenvatting van de objectieve bronnen: 
 
Elk van de objectieve gegevens vindt u uitgebreid terug in bijlage 2. Hierna vindt u een samenvatting van 
bovenvermelde bronnen. U vindt ze in gesynthetiseerde vorm terug in de argumentatiematrix “Beeld van 
veiligheid en leefbaarheid”.  
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2.3.1.3. Politionele Criminaliteitsstatistieken 

 

> STATUSQUO: FEITENREGISTRATIE 2008 T.O.V. 2012 IDEM 
 

Tabel met het aantal feiten (per hoofdrubriek) – Vergelijking 2008 - 2012 in absolute cijfers en 
procentueel 

 

NINOVE 2008 2012 Verschil Verschil in % 

Diefstal en afpersing 788 793 5 0,63 

Beschadigen van eigendom 378 317 -61 -16,14 

Misdr. tg. de lichamelijke integriteit 229 223 -6 -2,62 

Drugs 135 129 -6 -4,44 

Bevolkingsregister 121 144 23 19,01 

Misdr. tg. and. mor. waarden en gevoelens 137 102 -35 -25,55 

Misdr. tg. de openbare veiligheid 103 107 4 3,88 

Dronkenschap en alcohol 110 72 -38 -34,55 

Bedrog 91 95 4 4,40 

Milieu 54 50 -4 -7,41 

Vreemdelingenwetgeving 39 78 39 100,00 

Misdrijven tegen de familie 55 61 6 10,91 

Misdrijven tegen gezag van de overheid 42 52 10 23,81 

Misdrijven tegen de openbare trouw 51 59 8 15,69 

Jeugdbescherming 17 66 49 288,24 

Wapens en springstoffen 42 36 -6 -14,29 

Zedenmisdrijven 32 24 -8 -25,00 

Informaticacriminaliteit 8 45 37 462,50 

Arbeid 10 10 0 0,00 

Bescherming personen 5 2 -3 -60,00 

Overige (< 10 in alle jaren) 26 25 -1 -3,85 

TOTAAL 2473 2490 17 0,69 

 
Het totaal aantal geregistreerde feiten is van 2473 in 2008 licht gestegen naar 2490 in 2012. Dit is een 
toename van 17 processen-verbaal. Wat overeenkomt met een stijging van de feitenregistratie met 
minder dan 1%. 
 
De criminaliteitsstatistieken stellen de geregistreerde criminaliteit voor die door de politiediensten is 
vastgesteld. Het feit dat deze gegevens kunnen stijgen of dalen, betekent niet noodzakelijk dat het 
aantal feiten van een bepaald fenomeen ook daadwerkelijk stijgt of daalt. Het is één van de 
mogelijkheden, maar er zijn ook andere elementen die de statistieken kunnen beïnvloeden: 
1/ De bereidheid van de bevolking om een feit aan te geven of om een klacht neer te leggen. 

Wanneer een misdrijf niet aangeven wordt, zal het ook niet opgenomen worden in de 
criminaliteitsstatistieken. Misdrijven waarvan de politiediensten geen kennis hebben, “dark 
number”, is verborgen criminaliteit. Een hogere aangiftebereidheid kan de registratiecijfers 
omhoog duwen en het “dark number” verkleinen zonder dat de objectieve criminaliteitsomvang 
stijgt. Er is evenwel geen rechtstreekse evenredigheid tussen een hogere registratie van de feiten 
en een gestegen criminaliteit en dit maakt een juiste interpretatie precies zo moeilijk en precair. 

2/ De invoering van nieuwe strafwettelijke bepalingen of het bepalen van nieuwe prioriteiten door de 
politie. Zo is er bijvoorbeeld in 2006 de nieuwe wetgeving rond wapens en de wetgeving rond 
schijnhuwelijken vastgelegd. Ook het voeren van specifieke acties kunnen sommige 
schommelingen veroorzaken. Dit brengt ons bij het volgende punt. 

3/ Het verschil tussen ‘proactieve’ en ‘reactieve’ misdrijven. 
Bij proactieve misdrijven is er een link tussen de geregistreerde feiten en de inspanningen die 
door de politiedienst geleverd worden. M.a.w. hoe meer men actief op zoek gaat (door 
politieacties), hoe meer feiten men vaststelt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor drugsinbreuken, 
illegalen, schijnhuwelijken, verboden wapendracht, financiële en economische misdrijven, … 
Andere categorieën van misdrijven zijn minder gevoelig voor politieactiviteiten, de reactieve 
misdrijven. Zoals inbraken, diefstal gewapenderhand, geweld tegen personen, …  
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Het poces-verbaal wordt opgemaakt naar aanleiding van een klacht (neergelegd door het 
slachtoffer) of een verklaring (van een derde) bij de politiediensten. 

4/ Het moment van afsluiten van de gegevensbank en de volledigheid van de gegevens. 
 
 
> TWEE HOOFDRUBRIEKEN ZORGEN SAMEN VOOR BIJNA DE HELFT VAN DE GEREGISTREERDE 
CRIMINALITEIT 
 

Grafiek van de 8 misdrijfvormen die hetzij in 2008 hetzij in 2012 boven de 4%-drempel uitkwamen 
 

Procentuele vergelijking hoogste misdrijfvormen 2008 - 2012
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Voor het jaar 2008 merken we op dat de rubrieken ‘diefstal en afpersing’ en ‘beschadigen van eigendom’ 
samen meer dan 47 % van het totaal aantal gepleegde misdrijven uitmaken. Dezelfde rubrieken zorgen 
in 2012 voor bijna 45% van het aantal geregistreerde feiten. Deze twee hoofdrubrieken staan m.a.w. in 
voor bijna de helft van de geregistreerde misdrijven in onze politiezone. 
 

 

> CRIMINALITEITSGRAAD 
 

De dienst van de federale politie die de politionele statistieken beheert (CGOP), spoort aan om bij het 
gebruik van de criminaliteitscijfers heel voorzichtig te zijn. Zij zijn geen voorstander van “hitparades” 
waarin gemeenten en/of politiezones onderling vergeleken worden op vlak van criminaliteit. Een vaak 
voorkomende fout zou zijn dat die vergelijkingen enkel gebaseerd zijn op de criminaliteitsgraad, namelijk 
het aantal vastgestelde feiten ten opzichte van het aantal inwoners. Dit zou onvoldoende zijn, omdat de 
gemeenten en/of politiezones op andere criteria sterk van elkaar kunnen verschillen. Sommige steden of 
gemeenten krijgen dagelijks of tijdens een bepaald seizoen, veel meer personen over de vloer dan dat er 
officieel inwoners zijn ingeschreven. Om vergelijkingen te maken moet volgens de dienst CGOP gebruik 
gemaakt worden van de typologie van de gemeenten die de gemeenten onderling indeelt in vergelijkbare 
categorieën (grootte van de stad, sterk morfologisch verstedelijkte gemeente, …). De typologie die 
momenteel beschikbaar is, dateert van 1991 en is niet meer precies. 
 
Aangezien het klassement zou kunnen leiden tot verkeerde besluiten, wordt in dit Zonaal Veiligheidsplan 
de algemene criminaliteitsgraad van de politiezones niet met elkaar vergeleken noch afgetoetst t.o.v. de 
nationale, de gewestelijke, de provinciale en de arrondissementele graad.  
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2.3.1.4. ISLP-cijfers 

 

De ISLP-cijfers van het jaar 2012 worden weergegeven in de onderstaande grafiek. 
 
 
Grafiek: ISLP-cijfers 2012 
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Hierna vindt u een tabel met de weergave van de rubrieken uit het ISLP-systeem die weerhouden zijn in 
de argumentatiematrix. Naast de cijfers van het jaar 2009 tot en met 2012 wordt ook het gemiddelde 
weergegeven. 
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CRIMINALITEITSCIJFERS ISLP      
 2009 2010 2011 2012 Gemiddelde  
Eigendomsdelicten      
Diefstal      
Auto- en motordiefstallen 12 16 22 15 16 
Fietsdiefstallen 85 72 113 75 86 
Winkeldiefstallen 93 78 85 99 89 
Inbraak in woning 139 148 191 195 168 
Diefstal uit voertuig 55 77 109 93 84 
      
Eigendomsdelicten      
Beschadiging van eigendom      
Gewelddadige misdrijven tg 
eigendom 235 285 240 223 246 
Brandstichting en vernieling door ontplof 36 8 3 2 12 
Vernieling, onbruikbaarm., beschadiging 6 7 4 2 5 
Vandalisme 193 270 233 219 229 
      
Misdrijven tegen de fysieke integriteit      
Slagen en verwondingen      
Opzet. slagen+verwondingen in familie 58 82 93 69 76 
Opzet. slagen+verwondingen buiten 
fam. 110 107 131 96 111 
      
Drugs      
Verdovende middelen 155 170 146 138 152 
Bezit/Gebruik 122 143 127 110 126 
Trafiek/productie/dealen 33 27 19 28 27 
      
Verkeer      
VOSS      
VOSS zonder vlucht 277 259 219 258 253 
VOSS met vlucht 247 252 270 275 261 
VOSS onder invloed 51 60 53 46 53 
VOLL      
VKOG + VKOD zonder vlucht 129 123 138 113 126 
VKOG + VKOD met vlucht 6 16 11 11 11 
VKOG + VKOD onder invloed 31 41 34 24 33 
      
Geluidsoverlast      
Geluidshinder bij dag en bij nacht 9 27 33 23 23 
      
Milieucriminaliteit      
Afvalverbranding 4 2 5 1 3 
Sluikstorten 22 8 42 5 19 
      
Bedreigingen 55 90 103 91 85 
      
Vreemdelingenwetgeving 43 75 90 56 66 
      
Bevolkingsregister 159 175 129 186 162 
      
Openbare dronkenschap 87 131 97 78 98 
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Het gemiddelde van het jaar 2009 tot en met 2012 wordt vergeleken met het gemiddelde van het jaar 
2005 tot en met 2008. 

 
CRIMINALITEITSCIJFERS ISLP Gemiddelde Gemiddelde Evolutie 
 05-06-07-08 09-10-11-12  
Eigendomsdelicten    
Diefstal    
Auto- en motordiefstallen 15 16  
Fietsdiefstallen 120 86 
Winkeldiefstallen 74 89 

 

Inbraak in woning 147 168  
Diefstal uit voertuig 95 84 
   

 

    
Eigendomsdelicten    
Beschadiging van eigendom    
Gewelddadige misdrijven tg 
eigendom 260 246  
Brandstichting en vernieling door ontplof 6 12  
Vernieling, onbruikbaarm., beschadiging 11 5  
Vandalisme 244 229  
    
    
Misdrijven tegen de fysieke integriteit    
Slagen en verwondingen    
Opzet. slagen+verwondingen in familie 64 76  
Opzet. slagen+verwondingen buiten 
fam. 111 111  
    
    
Drugs    
Verdovende middelen 130 152  
Bezit/Gebruik 103 126  
Trafiek/productie/dealen 27 27   = 
    
    
Verkeer    
VOSS    
VOSS zonder vlucht 293 253  
VOSS met vlucht 250 261  
VOSS onder invloed 39 53  
VOLL    
VKOG + VKOD zonder vlucht 147 126  
VKOG + VKOD met vlucht 12 11  
VKOG + VKOD onder invloed 29 33  
    
    
Geluidsoverlast    
Geluidshinder bij dag en bij nacht 17 23  
    
    
Milieucriminaliteit   
Afvalverbranding 8 3 

 

Sluikstorten 24 19  
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Conclusie: 

 
1. Bij het onder de loep nemen van de cijfers uit het ISLP-systeem viel op dat de typologie is 

veranderd t.o.v. het vorig ZVP. 
2. Op het gebied van “eigendomsdelicten”, meer bepaald diefstallen, kan geconcludeerd worden 

dat zowel fietsdiefstallen als diefstallen uit voertuigen een dalende trend kennen. Hierop extra 
blijven werken wordt niet aanbevolen. Dit geeft aanleiding tot een herziening van onze 
prioriteiten. 

3. Wat de winkeldiefstallen en inbraken in woningen betreft, eveneens onder de rubriek 
“eigendomsdelicten”, wordt wel een stijgende trend opgemerkt. 

4. Opzettelijke slagen en verwondingen in de familie, in de argumentatiematrix terug te vinden 
onder “misdrijven tegen de fysieke integriteit”, vragen nog steeds aandacht.  

5. Bezit en gebruik van verdovende middelen, in de rubriek “drugs”, stijgt. Trafiek, productie en 
dealen van drugs wijzigt niet. 

6. Op gebied van “verkeer” kan geconcludeerd worden dat bij de verkeersongevallen met 
stoffelijke schade het de ongevallen met vlucht zijn die opvallen. Er zijn meer verkeersongevallen 
met stoffelijke schade met vlucht dan zonder vlucht geregistreerd. Ook de ongevallen onder 
invloed stijgen. 

7. De cijfers inzake “milieucriminaliteit”, zijnde afvalverbranding en sluikstorten, dalen. 
 
 
2.3.1.5. Verkeersveiligheidsbarometer 

 
De gegevens verwerkt in deze rubriek afkomstig van CGOP/B, de cel van het commissariaat-generaal die 
zich bezighoudt met de beleidsgegevens zijn: 

- jaaroverzicht verkeersongevallen 2009, 2010 en 2011 
- jaaroverzicht verkeersongevallen lichamelijk letsel 2012 
- barometer verkeer CGOP/B 

Deze bron, de verkeersveiligheidsbarometer, zorgt ervoor dat in de argumentatiematrix het aantal 
verkeersongevallen en het aantal slachtoffers kan weergegeven worden.  
 
 

Conclusie jaaroverzicht: 

In het jaaroverzicht van de verkeersongevallen 2012 ligt de focus op de verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel. In 7% van de gevallen pleegt de persoon die een verkeersongeval met lichamelijk 
letsel veroorzaakte vluchtmisdrijf. 
Er gebeuren meer verkeersongevallen met lichamelijk letsel onder invloed van drugs of alcohol – jaarlijks 
gemiddeld 37 voor de periode 2009 tot en met 2012 – dan verkeersongevallen met lichamelijk letsel ten 
gevolge van onaangepaste (overdreven) snelheid – jaarlijks gemiddeld 2 voor de periode 2009 tot en 
met 2012. 
 
 
De strategische analisten van CSD Dendermonde zorgen voor een arrondissementele 
verkeersveiligheidsbarometer waarin de verkeersveiligheidsindex wordt weergegeven.  
De verkeersveiligheidsindex is het aantal ongevallen vastgesteld door de lokale politie (ongevallen op 
autosnelwegen niet meegeteld) met lichamelijk letsel (licht gewond, zwaar gewond of overleden) 
gerelateerd aan het aantal km weg(dek). 
 
Voor wat verkeersongevallen met lichamelijk letsel betreft, wordt in de volgende grafiek de maandelijkse 
evolutie van de verkeersveiligheidsindex per politiezone van de regio Dender voor de periode januari 
2012 – december 2012 weergegeven. 
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Grafiek: Verkeersveiligheidsindex regio Dender 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie verkeersveiligheidsindex: 

De verkeersveiligheidsindex in de PZ Ninove komt in de maanden januari, augustus, oktober en 
december boven de verkeersveiligheidsindex van de regio Dender uit. Wat betekent dat het aantal 
ongevallen met lichamelijk letsel vastgesteld door de lokale politie Ninove gerelateerd aan het aantal km 
weg(dek) in Ninove voor die maanden hoger ligt dan het aantal ongevallen met lichamelijk letsel 
vastgesteld door de lokale politiezones van de regio Dender gerelateerd aan het aantal km weg(dek) in 
de regio Dender, zijnde Aalst, Denderleeuw, Haaltert, Erpe-Mere, Lede en Ninove. 
De grootste pieken zijn voor de maanden augustus en oktober. In de maand juli staat de 
verkeersveiligheidsindex het laagst. 
M.a.w. tijdens de vakantiemaand juli gebeurden het minst aantal verkeersongevallen met lichamelijk 
letsel, namelijk iets meer dan 10. Terwijl de vakantiemaand augustus afklopt met bijna 70 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 
Van de verkeersveiligheidsindex wordt gezegd dat die daalt in de zomermaanden en tijdens de koude 
wintermaanden waarin het verkeer trager verloopt. Wegenwerken, het weer en het aantal mensen op de 
baan kunnen een invloed hebben op deze index. 
De maand juli was klimatologisch relatief variabel. Te Ukkel bereikte de gemiddelde temperatuur 17,3°C. 
Er staan 7 zomerse dagen op de teller, maar geen enkele tropische dag. In ons land bedroeg de hoogste 
temperatuur 32,4°C en de laagste temperatuur amper 1,1°C. Er viel veel neerslag. Het voorzichtiger 
rijgedrag waar neerslag voor zorgt, kan in combinatie met de vlucht naar zonnige oorden gezorgd hebben 
voor een relatief lage verkeersveiligheidsindex tijdens de vakantiemaand juli. 
Tijdens de maand augustus bereikte de gemiddelde temperatuur 19,2°C. Ons land werd tussen de 12de 
en de 22ste getroffen door een warme periode. Er werden temperaturen hoger dan 37°C gemeten. De 
hoge temperaturen kunnen een verklaring zijn voor de piek tijdens de maand augustus doordat minder 
mensen het land verlieten. 
De piek in oktober voor Ninove kan naast klimatologische omstandigheden verklaard worden door 
wegenwerken. Tijdens deze maand passeerden wij bruusk van het zomerse weertype naar een 
wintersweertype. Op 22 oktober bereikte de maximale temperatuur te Ukkel nog 24,5°C en 6 dagen later 
daalde de minimumtemperatuur tot -2,1°C. Er waren tevens 2 vorstdagen. Tijdens de koudste dag van 
het seizoen werd een minimumtemperatuur van -7,8°C gemeten. In de maand oktober zijn de 
voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen op het westelijk gedeelte van de ring van start 
gegaan. De bestaande circulatie werd tijdelijk gewijzigd en er ontstonden andere circulatiestromen.  
 
Over de ganse lijn kan geconcludeerd worden dat voor het jaar 2012 het aantal verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel op het grondgebied van Ninove onder het gemiddeld aantal verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel van de regio Dender ligt. 
Bovendien scoort de regio Dender lager dan het gemiddelde van het arrondissement Dendermonde. 
 
De strategisch analist van CSD Dendermonde weet te vertellen dat voor de voorbije 6 jaar Ninove het 
minst aantal letselongevallen (verkeersongevallen lichamelijk letsel) telt in 2012 en het meest in 2011. 
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2.3.1.6. Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 2012 

 

De multicriteriamethode geeft een getal aan elk fenomeen. Hoe hoger het getal, hoe meer prioritair het 
fenomeen. De strategische analisten van CSD Dendermonde scoorden 30 fenomenen. De eerste 16 
fenomenen worden hieronder in tabelvorm weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De koploper en de 3de plaats situeren zich in het domein “Misdrijven tegen de fysieke integriteit”. 
Naast “Drugs” op de 4de plaats, kadert de 2de plaats naast tal van andere fenomenen in de categorie 
“Eigendomsdelicten”. 
 
 
2.3.1.7. Eindconclusie 

 

Het hoofdstuk waarin aan de hand van objectieve gegevens het beeld van de veiligheid en de 
leefbaarheid wordt weergegeven, sluit af met aandachtspunten uit het artikel “De politionele 
criminaliteitsstatistieken: een broodnodig instrument in het veiligheidsbeleid. Transparantie naar 
bevolking – waakzaamheid voor interpretatie” (bijlage 2.1) die van toepassing zijn op de politiezone 
Ninove. In de eindconclusie wordt enerzijds gewaarschuwd voor de interpretatie van cijfermateriaal en 
anderzijds wordt een blik geworpen op de algemene tendens inzake veiligheid. 
 
Meten is weten 

Wat de interpretatie van cijfers betreft, dient met de nodige voorzichtigheid te worden omgegaan. Het is 
al eerder aangehaald dat er elementen zijn die de statistieken kunnen beïnvloeden. De geregistreerde 
criminaliteit versus het dark number, het gevaar van geografische vergelijkingen, de invoering van 
nieuwe strafwettelijke bepalingen, de keuze van nieuwe strategische thema’s door de leden van de 
zonale veiligheidsraad, de proactieve en de reactieve misdrijven, het moment van afsluiten van een 
gegevensbank, de volledigheid van gegevens, … 
 
De strategisch analist van de coördinatie- en steundienst van Dendermonde meldt volgende 
hoofdverklaringen voor verschillen tussen cijfers: 
- gebruik van verschillende definities of afbakeningen 

Bij de ene definiëring van bv. woninginbraken wordt een ruimere afbakening (inclusief 
tuinhuizen) gebruikt dan bij de andere. 

 
- registratie en opvraging in de politionele databank ISLP en ANG 

Als er een crimineel feit gebeurt, bv. een woninginbraak, kan dit feit op verschillende manieren in 
de politionele databank ANG geregistreerd worden. Vereenvoudigd hypothetisch voorbeeld: 
woninginbraak kan gevat worden als 'woninginbraak' of 'inbraak + locatie woning'. Afhankelijk 
van de manier waarop de databank ANG nadien bevraagd wordt (bv. alleen 'woninginbraak' of 
'inbraak + locatie woning'), kunnen verschillende cijfers gegenereerd worden. 

 
� Criminaliteit is een multicausaal gegeven. Het is een sociale realiteit die afhankelijk is van 
verschillende factoren. De politiediensten kunnen deze dus nooit volledig contextualiseren of alle 
oorzaken eenduidig verklaren. 
 
 
 

1 Extrafamiliaal geweld 77,35 
2 Vernielingen en vandalisme 68,16 
3 Intrafamiliaal geweld 65,78 
4 Drugs (bezit, gebruik, trafiek, andere) 55,76 
5 Inbraken in bedrijf/handelszaak 51,34 
6 Illegale immigratie en mensensmokkel 51,31 
7 Diefstal aan of uit voertuigen 47,40 
8 Gauwdiefstallen 46,76 
9 Bromfietsen- en fietsendiefstal 43,50 
10 Inbraken in woningen 39,79 
11 Leefmilieucriminaliteit: lokaal 35,83 
12 Diefstal van voertuigen (inclusief moto’s) 35,21 

13 Informaticacriminaliteit 31,77 
14 Ernstige en georganiseerde fiscale fraude 28,92 
15 Inbraken in overheidsgebouwen 28,24 
16 Diefstallen met geweld en afpersing 27,35 
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Algemene tendens 

Enkele opmerkelijke voorbeelden uit de laatst beschikbare politionele criminaliteitsstatistieken van het 
eerste semester van 2012 zijn de stijging van het aantal woninginbraken en diefstallen met geweld 
zonder gebruik van een wapen. De strijd tegen woninginbraken blijft één van de grote uitdagingen voor 
de geïntegreerde politie. De diefstallen gewapenderhand zijn gedaald. Op vlak van autocriminaliteit is er 
een algemene daling waar te nemen. Wat intrafamiliaal geweld betreft, is er een statusquo tijdens de 
laatste drie jaar. T.o.v. 2006, het jaar waarin de overheid startte met sensibiliseringscampagnes, is er 
een stijging van het aantal registraties. De aangiftebereidheid van de slachtoffers is toegenomen. De 
totale geregistreerde criminaliteit is relatief stabiel over de jaren heen.  
 
� Ninove sluit aan bij die algemene tendens. Zowel wat de eyecathers als de feitenregistratie betreft.   
Er werd eerder geconcludeerd dat diefstallen uit voertuigen een dalende trend kennen waardoor het niet 
aanbevolen wordt hieromtrent een tactische doelstelling uit te schrijven en extra op te werken. 
Woninginbraken zitten daarentegen wel in de lift. Inbraken in woningen, handelszaken en bedrijven 
zullen strategisch, tactisch en operationeel worden uitgewerkt onder de vorm van een actieplan. De 
inspanningen die in het vorig Zonaal Veiligheidsplan gebeurden in het kader van het strategisch thema 
geweldsmisdrijven, meer specifiek intrafamiliaal geweld, blijven om aandacht vragen en worden 
geïntegreerd in de reguliere werking. Het totaal aantal feiten geregistreerd in de politiezone Ninove in 
2012 t.o.v. 2008 wijzigt zo goed als niet. Het is belangrijk om elk soort inbreuk op zich te bekijken. 

 

 

2.3.2. Subjectieve gegevens 

 
2.3.2.1. Hierna vindt u een opsomming van de geraadpleegde bronnen: 
 
Beleidsprioriteiten 

- Prioriteiten van de Burgemeester 
- Prioriteiten van de Procureur des Konings 
- Aandachtspunten van de Bestuurlijk Directeur-coördinator 
- Prioriteiten van de Gerechtelijk Directeur 
- Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 
 
Subjectieve bronnen 

- Lokale Veiligheidsbevraging (Bevolking) 
- Bevraging sleutelfiguren 
- Bevraging personeel 
 
 
2.3.2.2. Samenvatting van de subjectieve gegevens: 
 
Elk van de subjectieve gegevens vindt u uitgebreid terug in bijlage 3. In punt 2.4., verwachtingen en 
doelstellingen van overheden en de andere belanghebbenden, vindt u een korte samenvatting van 
bovenvermelde bronnen. U vindt ze in gesynthetiseerde vorm terug in de argumentatiematrix “Beeld van 
veiligheid en leefbaarheid”. 
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2.4. Verwachtingen en doelstellingen van 
overheden en de andere belanghebbenden 
 
2.4.1. Beleidsprioriteiten 

 

2.4.1.1. Prioriteiten van de Burgemeester 

 

- 1/ Inbraken (woningen, handelszaken, bedrijven) 
- 2/ Verkeer 
- 3/ Beschadiging van eigendom 
- 4/ Misdrijven tegen de fysieke integriteit 
- 5/ Drugs 
 
2.4.1.2. Prioriteiten van de Procureur des Konings 

 

De veiligheidsthema’s in volgorde van belangrijkheid: 
 
- 1/ geweldsdelicten: 

� vermogensdelicten: diefstal met geweld, home- en carjacking, home invasion en 
tigerkidnapping, afpersing en steaming/racketeering 

� misdrijven tegen personen: moord, doodslag, moordpoging, poging doodslag, seksueel 
misbruik van minderjarigen en meerderjarigen, slagen en verwondingen met 
arbeidsongeschiktheid en verkeersagressie 

� jeugd en gezin: intrafamiliaal geweld, seksueel misbruik van minderjarigen en 
meerderjarigen binnen het gezin 

 
- 2/ verkeersinbreuken 

� 1/ gevaarlijk en a-sociaal rijgedrag (bijzondere aandacht) 
� 2/ overdreven snelheid 
� 2/ rijden onder invloed van alcohol of drugs 
� 2/ het gsm-gebruik achter het stuur 
� 2/ het niet dragen van de gordel 
� 2/ het niet gebruiken van kinderzitjes 
� 2/ verkeersinbreuken in de schoolomgeving en zone 30 
� 2/ roodlichtrijden 

 
- 3/ vermogensdelicten 

� inbraken, inclusief garagediefstallen en ramkraken 
 
- 4/ drugdelicten 

� productie, invoer en verkoop van verdovende middelen of psychotrope stoffen met een 
bijzondere aandacht voor verkoop aan minderjarigen 

 
- 5/ mensenhandel/mensensmokkel 

� economische en seksuele uitbuiting 
 
- 6/ ecofinmisdrijven 

� financiële fraude en witwassen van illegaal verworven vermogensvoordelen 
 
- 7/ informaticacriminaliteit 

� eigenlijke informaticamisdrijven: informaticasabotage, hacking, … 
� in mindere mate oplichting via het internet 
 

- 8/ milieu-inbreuken en inbreuken op de wetgeving inzake volksgezondheid 
� inbreuken op de milieu- en de stedenbouwwetgeving 
� illegale afvalzwendel 
� inbreuken op gebied van ruimtelijke ordening 
� volksgezondheid, inclusief homonenwetgeving 

 
Een aantal misdrijffenomenen komen slechts zelden voor binnen het arrondissement Dendermonde en 
werden daarom niet expliciet in bovenvermelde lijst van veiligheidsthema’s opgenomen. Het betreft de 
illegale vuurwapenzwendel, het terrorisme, omkoping en de stadsbendes. De aanpak hiervan zal geval 
per geval worden bekeken. 
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2.4.1.3. Aandachtspunten van de Bestuurlijk Directeur-coördinator 

 

- bijdragen tot de invulling, naleving en toepassing van de principes, voorschriften, … uit het NVP 2012-
2015 met o.a.  

� Prioritaire criminaliteitsfenomenen (in volgorde van belangrijkheid): 
1/ diefstallen gewapenderhand 
2/ geweld in de publieke ruimte (in het bijzonder op het openbaar vervoer)  
3/ drugs (in het bijzonder import en export van cocaïne - productie en smokkel van 
synthetische drugs en cannabis - verkoop van drugs (dealen)) 
4/ illegale vuurwapenzwendel 
5/ terrorisme 
6/ intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen 
7/ mensenhandel (seksuele en economische uitbuiting) 
8/ mensensmokkel 
9/ informaticacriminaliteit 
10/ (sociale en fiscale) fraude en fraude inzake afvalbeheer 
11/ inbraken in woningen en andere gebouwen 

� Verkeer: inzake verkeersveiligheid bijzondere aandacht voor het realiseren van een 
gedragswijziging door acties te richten naar de prioritaire thema’s en doelgroepen uit het NVP. 
� Op vlak van ondersteuning staan drie woorden centraal: ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. 
� Inzake sturing gaat de aandacht naar de beleidscyclus. 
 

- toepassing van de (dwingende ministeriële) richtlijnen o.a. vervat in de MFO’s 1 tot en met 6 
 
- informatie, aanmeldingen en feedback aan de DirCo meedelen door het gebruik (voeden) van het AIK 
 
- een resultaatgerichte aanpak beogen wat het realiseren van beleidsdoelstellingen betreft door 
participatie in expertnetwerken, aan info-uitwisseling, aan de kwaliteit van het gerechtelijke werk en aan 
de uitvoering van (grootschalige) acties 
 
- als gevolg van rampen die zich de afgelopen jaren in ons land hebben voorgedaan, dringt de wetgever 
aan op voorbereidingen in het raam van noodplanning en crisissituaties o.a. op basis van risico-analyses 
 
- voortdurende aandacht wordt gevraagd voor een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering 
van de politionele slachtofferbejegening 
 
- ook de verdere afbouw van de oneigenlijke administratieve politietaken mag niet vergeten worden 
 

2.4.1.4. Prioriteiten van de Gerechtelijk Directeur 

 

- de aandacht van de FGP Dendermonde zal zich inzake criminaliteitsbestrijding in het bijzonder richten 
op:  
 
1/ de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen met een georganiseerd karakter 

� de diefstallen gewapenderhand 
� de drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de smokkel 

van synthetische drugs en cannabis en de verkoop van drugs 
� de illegale vuurwapenzwendel 
� het terrorisme 
� de mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) 
� de mensensmokkel 
� de informaticacriminaliteit 
� de fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de fraude inzake 

afvalbeheer 
� de inbraken in woningen en andere gebouwen 

Bij de aanpak van deze criminaliteitsfenomenen zal bijzondere aandacht worden besteed aan: 
� het detecteren van (het witwassen van) illegaal verworven vermogensvoordelen en de 

maximale inbeslagname ervan met het oog op de verbeurdverklaring 
� de aanpak van georganiseerde polycriminele dadergroepen actief in meerdere van 

bovenvermelde criminaliteitsfenomenen 
 

2/ het voortzetten van de projectmatige aanpak van volgende criminaliteitsfenomenen: 
� eigendomsdelicten 
� cannabisplantages 
� mensensmokkel 
� mensenhandel - seksuele exploitatie 
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� economische en financiële criminaliteit 
 

3/ het prioritair blijven behandelen van de dossiers inzake de aantastingen van de fysieke integriteit  
� moord en doodslag  
� misdrijven tegen de fysieke integriteit 
 

Bij de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen dient bijzondere aandacht besteed te worden 
aan: 

� het detecteren van illegale vuurwapens en de maximale inbeslagname ervan met het oog op 
de verbeurdverklaring en de ontmanteling van de aanvoerlijnen 

 
2.4.1.5. Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 

 

- de prioritaire beleidsopties die gegroepeerd zijn rond de drie soorten (bedrijfs)processen worden in de 
schijnwerpers geplaatst: 
 

� inzake primaire processen: de bijdrage van de politiediensten aan een veilige en leefbare 
samenleving, door 

• het garanderen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening 
• het streven naar een excellente politiezorg 
• het realiseren van een optimale geïntegreerde werking 
Het gaat hier verder in essentie om: 

o het beheer van de publieke ruimte en de bestuurlijke informatie  
(met inbegrip van de aanpak van overlast en crisissituaties) 

o de gemeenschapsgerichte politiezorg 
o de bijdrage aan verkeersveiligheid (zie ‘krachtlijnen inzake veilig 

verkeer’) 
o de aanpak van criminaliteit (zie ‘10 krachtlijnen inzake criminaliteit’) 
o de internationale politiesamenwerking 
 

� inzake ondersteunende processen: het maatschappelijk verantwoord ondernemen, met 
focus op 

• een modern HR-beleid 
• het informatiebeheer en de ICT 
• het optimale beheer en aanwenden van de beschikbare middelen 
• innovatie en nieuwe technologieën 
• duurzame ontwikkeling 

 
� inzake sturingsproces: de verbeterinitiatieven in de beleidscyclus, met aandacht voor 

• de harmonisering van de beleids- en budgetcycli 
• de scharnierfunctie van de DirCo’s  
• de CP3, zijnde organisatiebeheersing 
• een performante monitoring 
• een tweejaarlijkse evaluatie van de politiewerking 
• de beleidscyclus van de Europese Unie 

 
- krachtlijnen inzake veilig verkeer: 

� de prioritaire verkeersthema’s: 
• de overdreven snelheid 
• het rijden onder invloed van alcohol of drugs 
• het gsm-gebruik achter het stuur 
• het niet dragen van de gordel 
• het niet gebruiken van kinderzitjes 

� de prioritaire doelgroepen: 
• de zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en bestuurders van bromfietsen) 
• de motorrijders 
• de vrachtwagenchauffeurs 
• het vrachtvervoer 

 
� ‘Controles’, zowel de opdrijving van het aantal controles als de kwaliteitsverbetering van de controles, 
verdienen alle aandacht. 
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- 10 krachtlijnen inzake criminaliteit: 

� de diefstallen gewapenderhand 
� het geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op het openbaar vervoer en door 

stadsbendes 
� de drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de 

smokkel van synthetische drugs en cannabis, en de verkoop van drugs (dealen) 
� de illegale vuurwapenzwendel 
� het terrorisme 
� het intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen 
� de mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) 
� de mensensmokkel 
� de informaticacriminaliteit 
� de fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de fraude inzake 

afvalbeheer 
� de inbraken in woningen en andere gebouwen 

 
� ‘Maximale inbeslagname en verbeurdverklaring’ zijn de sleutelwoorden bij de aanpak van de 
criminaliteitsfenomenen. 
 
De prioriteiten uit het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 zijn opgenomen in de argumentatiematrix. 
Bepaalde prioriteiten komen echter niet of nauwelijks voor in de PZ Ninove. Ze zullen zonder twijfel 
aangepakt worden op het ogenblik dat ze zich voordoen. Het is echter logisch dat aan fenomenen die niet 
of nauwelijks voorkomen geen extra aandacht wordt besteed.  

 
2.4.2. Subjectieve bronnen 

 
2.4.2.1. Lokale Veiligheidsbevraging (Bevolking) 

 
Bij de enquête in het kader van de lokale veiligheidsbevraging is het de bedoeling om de mening van 
twee groepen belanghebbenden van de lokale politie beter te kunnen inschatten. Namelijk de 
rechtstreekse dienstenafnemers, de klanten, en de niet rechtstreekse dienstenafnemers, de 

maatschappij. 
 

In het najaar van 2011 organiseerde de lokale politie van Ninove een lokale veiligheidsbevraging, een 
bevolkingsenquête die peilt naar het (on)veiligheidsgevoel van de burgers en naar het functioneren van 
de politiediensten. Deze enquête werd met de post verstuurd naar 1.400 bewoners verspreid over de 12 
deelgemeenten van de stad Ninove. De selectie gebeurde aan de hand van een wetenschappelijk 
onderbouwde steekproef. Op die manier werden verschillende doelgroepen bereikt. 577 personen 
stuurden een correct ingevulde enquête terug. 
Het resultaat van de lokale veiligheidsbevraging kan samengevat worden als volgt: 
- De bevolking zet onderstaande buurtproblemen in dalende volgorde (van helemaal wel een probleem 
tot helemaal niet een probleem): 

1 Onaangepaste snelheid in het verkeer 
2 Sluikstorten en zwerfvuil 
3 Agressief verkeersgedrag 
4 Wildparkeren 
5 Woninginbraak 
6 Geluidsoverlast 
7 Aanrijdingen, verkeersongevallen 
8 Overlast van groepen jongeren 
9 Diefstal uit auto’s 
10 Fietsdiefstal 
11 Zakkenrollerij, gauwdiefstal 
12 Overlast verbonden aan alcohol- en druggebruik 
13 Vandalisme en grafitti 
14 Mensen die op straat worden lastig gevallen 
15 Vechtpartijen 

- Mensen hebben het minste zicht op: 
� Fietsdiefstal 
� Diefstal uit auto’s 
� Zakkenrollerij, gauwdiefstal 
� Woninginbraak 
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- De bevolking vindt dat volgende buurtproblemen prioritair behandeld dienen te worden: 

1 Onaangepaste snelheid in het verkeer 
2 Woninginbraak 
3 Sluikstorten en zwerfvuil 
4 Agressief verkeersgedrag 

- 68% van de ondervraagden vindt dat zijn/haar buurt er eerder verzorgd uit ziet 
- Wat het onveiligheidsgevoel betreft, zegt 38% van de ondervraagden zich zelden onveilig te voelen, 
bijna 27% nooit en bijna 29% soms. In de deelgemeente Lieferinge heerst het grootste 
onveiligheidsgevoel. 
- In de lokale veiligheidsbevraging werd specifiek naar de mening van de bevolking gevraagd omtrent het 
plaatsen van camera’s. Een overzicht: 

� Het merendeel van de ondervraagden vindt de voorziening van een camerasysteem goed tot 
heel goed. 

� De meeste mensen beschouwen het als hét middel om o.a. criminaliteit tegen te gaan. 
� 12% van de ondervraagden vindt dat het plaatsen van camera’s negatieve gevolgen zal 

hebben voor de privacy. 
- In de bevolkingsbevraging geeft de rubriek over de wijkagent het volgende resultaat: 

� 47% van de ondervraagden kent de wijkagent niet, bijna 19% wenst meer contact met de 
wijkagent en 67% wenst dit enkel in geval van problemen. 

� Als mensen de wijkagent kennen dan komt dat voornamelijk doordat ze persoonlijk contact 
hebben gehad (5 ondervraagden vermelden in het vrije vak dat ze de wijkagent kennen door 
de buren, 3 van aan de schoolpoort, 2 door het betrekken van een nieuwe woonst en 1 in het 
kader van technopreventie). Het gemeenteblad komt op de tweede plaats. Andere bladen, 
visitekaartjes en de website scoren beduidend lager. 

- Op gebied van slachtofferschap komt ‘beschadiging auto’ het meest voor. 
- Een aangifte bij de politie gebeurt voornamelijk m.b.t. diefstallen. Lichamelijk geweld bengelt helemaal 
onderaan. Aangifte bij de politie op een rijtje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een hogere registratie van misdrijven betekent niet noodzakelijkerwijze een hogere criminaliteit. Er 
bestaat immers een “dark number”, zijnde de verborgen criminaliteit, misdrijven waarvan de 
politiediensten geen kennis hebben.  
 
Hogere aangiftebereidheid kan de registratiecijfers omhoog duwen en het “dark number” verkleinen 
zonder dat de “objectieve (=ongekende) criminaliteitsomvang” stijgt.  
Weliswaar is het best mogelijk dat een hogere registratie van feiten inderdaad wijst op een gestegen 
criminaliteit. Er is geen rechtstreekse evenredigheid tussen beide begrippen en dit maakt een juiste 
interpretatie precies zo moeilijk en precair. 
 
- Het laatste contact met de politie komt als volgt uit de bevraging: 

� 24% van de ondervraagden nam de voorbije 12 maanden contact op met de politie en 12% 
werd gecontacteerd door de politie 

� de reden van het politiecontact: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto gestolen 100% 
Inbraak met diefstal 94,44% 
Diefstal met geweld 80% 

Diefstal motor(fiets) 77,78% 
Diefstal uit auto 73,91% 
Diefstal zonder geweld 72,73% 
Fietsdiefstal 62,96% 
Poging inbraak (zonder diefstal) 57,14% 
Bedreiging 44,83% 
Vluchtmisdrijf (verkeer) 44% 
Zedenfeiten 40% 
Oplichting 40% 
Beschadiging auto 36,78% 
Lichamelijk geweld 33,33% 

1 Aangifte (klacht indienen) 
2 Vragen om hulp 
3 Verkeersongeluk 
4 Bekeuring 
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� de bevolking is zeer tevreden tot tevreden over: 
 

1 Telefonische bereikbaarheid 
2 Houding en gedrag 
3 Beschikbaarheid op het commissariaat 
4 Tijd aan uw probleem besteed 
5 Snelheid van de politietussenkomsten 

 
� bijna 19% van de ondervraagden is eerder ontevreden tot zeer ontevreden over de snelheid 

van de politietussenkomst, terwijl 56% van de ondervraagden eerder tevreden tot zeer 
tevreden is 

� 15% van de ondervraagden is eerder ontevreden tot zeer ontevreden over de houding en het 
gedrag van de politieambtenaar, terwijl bijna 67% van de ondervraagden eerder tevreden tot 
zeer tevreden is 

� 13,5% van de ondervraagden is eerder ontevreden tot zeer ontevreden over de tijd aan hun 
probleem besteed, terwijl bijna 62% van de ondervraagden eerder tevreden tot zeer tevreden 
is 

 
Over het algemeen wordt het functioneren van de politie in de stad Ninove gewaardeerd. 
 
2.4.2.2. Bevraging sleutelfiguren 

 
Voor een zo compleet mogelijke weergave van de veiligheid en de leefbaarheid in de stad Ninove werd in 
januari 2012 de mening gevraagd van een aantal sleutelfiguren via een bevraging per post.  
De sleutelfiguren kregen één A4’tje toegestuurd bestaande uit twee luiken. In het eerste luik werd 
gevraagd naar de mate waarin 17 situaties (fenomenen), die zouden kunnen voorkomen in Ninove, als 
een probleem worden ervaren. Het tweede luik gaf een aantal politietaken weer. Aan de sleutelfiguren 
om aan te geven hoe belangrijk of onbelangrijk zij deze politietaken vinden. 
De bevraagde sleutelfiguren op een rijtje: 
- alle gemeenteraadsleden van de stad Ninove 
- de voorzitters van de ouderenadviesraad, de jeugdraad en de sportraad 
- de voorzitter van het OCMW 
- de voorzitter van het wijkcomité ‘Molenwijk’ 
- alle schooldirecteurs/-directrices van de scholen gelegen in Ninove (inclusief deelgemeenten) 
- de verantwoordelijke van Kind en Gezin, centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en centrum geestelijke 
gezondheidszorg (CGG) 
- de mobiliteitsambtenaar van de stad Ninove verantwoordelijk voor de stedelijke verkeerscommissie en 
de gemeentelijke begeleidingscommissie 
- de brandweercommandant 
- de vrederechter 
In totaal vertrokken 65 enquêtes. Er werden 31 formulieren terugbezorgd aan de politie. Het beknopte 
resultaat van de 27 volledig ingevulde en dus ook verwerkte bevragingen, vindt u hierna: 
 
Volgende feiten of situaties worden als meest problematisch ervaren: 
 

1 Rommel op straat 
2 Onaangepaste snelheid in het verkeer 
3 Agressief verkeersgedrag 
4 Inbraken in woningen en andere gebouwen 

5 Fietsdiefstal 
6 Aanrijdingen – verkeersongevallen 
7 Geweld 

 
De sleutelfiguren geven volgende rangorde aan de belangrijkheid van politietaken: 

1 Bestrijden van de drughandel 

2 Ophelderen van inbraken en diefstallen 

3 Bestrijden van geweld 

4 Veiliger maken van publieke plaatsen 
5 Bestrijden van de georganiseerde misdaad 
6 Patrouilleren op straat (te voet of met de fiets) 
7 Opvangen van slachtoffers van misdrijven 
8 Actief bijdragen aan de preventie van misdrijven 
9 Bestrijden van vandalisme (beschadiging van voertuigen, bushaltes, telefooncellen, …) 
10 Veiliger houden van de wegen (snelheidscontroles, toezicht houden, …) 
11 Handhaven van de orde tijdens sportmanifestaties 
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2.4.2.3. Bevraging medewerkers 

 

Niet aan de hand van een diagnosedag, maar deze keer via een gelijkaardige enquête zoals beschreven 
bij de sleutelfiguren, bepalen 46 personeelsleden van de PZ Ninove de externe prioriteiten die volgens 
hen in het nieuw ZVP extra aandacht verdienen, zijnde 
 

1 Inbraken in woningen en andere gebouwen  

2 Onaangepaste snelheid in het verkeer 
3 Agressief verkeersgedrag 
4 Diefstal uit auto’s 

5 Rommel op straat 
6 Fietsdiefstal 
7 Geweld 

 
Het politiepersoneel geeft volgende rangorde aan de belangrijkheid van hun taken: 

1 Veiliger maken van publieke plaatsen 

2 Ophelderen van inbraken en diefstallen 
3 Bestrijden van geweld 
4 Bestrijden van de drughandel 
5 Bestrijden van de georganiseerde misdaad 
6 Opvangen van slachtoffers van misdrijven 
7 Veiliger houden van de wegen (snelheidscontroles, toezicht houden, …) 
8 Actief bijdragen aan de preventie van misdrijven 
9 Bestrijden van vandalisme (beschadiging van voertuigen, bushaltes, telefooncellen, …) 
10 Patrouilleren op straat (te voet of met de fiets) 
11 Handhaven van de orde tijdens sportmanifestaties 

 
In totaal brachten 60 personeelsleden een ingevulde bevraging binnen. Aangezien 14 enquêtes onvolledig 
werden beantwoord, wordt voor het bepalen van het resultaat slechts rekening gehouden met 46 
antwoorden.  
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2.5. Inrichting van het korps 
 

2.5.1. Personeelscapaciteit 

In de openbare zitting van de gemeenteraad van 21 juni 2012 werd zowel de 
personeelsformatiewijziging van het administratief en logistiek kader als de 
personeelsformatiewijziging van het operationeel kader goedgekeurd. 
 
In deze rubriek wordt een momentopname van de personeelscapaciteit van de zone weergegeven 
op datum van 1 april 2013. Onderstaande tabellen geven de vergelijking weer tussen het organiek 
en het reëel kader. 
 
 

OPERATIONEEL KADER: 

 

Organiek kader  Reëel effectief  

Minimaal 

effectief 

(KB 9/03/09) 

 

Aantal Datum van 

aanpassing 

Aantal 

ingeschreven 

(per kader) 

Beschikbaar aantal 

* 

Datum van 

registratie 

75 OK/MK/BK/AK 

6°/15/53/2 

21/06/2012 OK/MK/BK/AK 

5/11/45/2 

OK/MK/BK/AK 

3/10,80/41/2 

1/04/2013 

 

       45 = incl. CIC’er 
 
 (*) Uitgezonderd onbeschikbaarheden ten gevolge van ziekte, verlof zonder wedde, detacheringen,  
afdeling naar AIK, CIC, … 
min 1CIC’er, CP Raes ziek, HINP Sucaet 4/5 (vrijw), INP Cardoen HT (vervr uitdiensttr), INP 
Coppens 4/5 (med), INP Vanderkelen ziek, INP Vander Poorten 4/5 (vrijw), INP Van Driessche 4/5 
(vrijw), INP Van Paemel 4/5 (vrijw), INP Schamp HT (zwanger), INP Ysebaert 4/5 (vrijw)  
° 1 uitdovend (ref. Gemeenteraadsbesluit 21 juni 2012) 
 
 
ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER: 

 

Organiek kader Reëel effectief  

Minimaal 

effectief 

(KB 9/03/09) 

Aantal Datum van 

aanpassing 

Aantal 

ingeschreven 

(per kader) 

Beschikbaar aantal 

* 

Datum van 

registratie 

11 Niv. A/B/C/D 

1/3/4/4+1,13 

21/06/2012 

 

Niv. A/B/C/D 

1/2/4/4+1,13 

Niv. A/B/C/D 

1/2/3,80/2,80+0,63 

1/04/2013 

 

 
 
(*) Uitgezonderd onbeschikbaarheden ten gevolge van ziekte, verlof zonder wedde, … 
min Sandie Asselman 4/5 (vrijw), Gonda De Rop ziek, Godelieve Timmermans ziek, Wendy 
Vervynckt 4/5 (OV) 

 
 

De gemeenteraad gaf op 27 oktober 2011 toestemming aan de lokale politie van Ninove om bepaalde 
militairen van het Ministerie van Landsverdediging over te plaatsen naar het administratief en logistiek 
kader van de politiezone. Deze regeling ging gepaard met het vaststellen van een bijzondere 
personeelsformatie m.b.t. 1 assistent van het niveau C. De vacante betrekking werd meegedeeld aan de 
Minister van Landsverdediging, die verder instond voor de oproep tot kandidaatstelling. 
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Het principe is dat de militairen eerst ter beschikking worden gesteld in de politiezone in de functie 
waarvoor ze zich kandidaat stellen. Deze periode wordt als een stageperiode beschouwd en duurt één 
jaar. De bezoldiging is gedurende dat eerste jaar volledig ten laste van het Ministerie van 
Landsverdediging. In de maand die aan het einde van de terbeschikkingstelling voorafgaat, neemt de 
gemeenteraad, op advies van de korpschef, een beslissing hetzij tot overplaatsing, hetzij tot niet-
overplaatsing. In diezelfde beslissing die de overplaatsing toelaat, benoemt de gemeenteraad de 
overgeplaatste militair, met uitwerking de dag die volgt op het einde van zijn terbeschikkingstelling, als 
statutair personeelslid van het administratief en logistiek kader zonder andere verplichting tot stage. Het 
Ministerie van Landsverdediging neemt tussen het ogenblik van de overplaatsing en het einde van de 
maand tijdens dewelke de militair de volle leeftijd van 56 jaar bereikt, één derde van de aan de militair 
verschuldigde wedde ten laste. 

 
 

BIJZONDERE PERSONEELSFORMATIE: 
 

Organiek kader Reëel effectief  

OVERPLAATSING 

MILITAIREN 

 

Aantal Datum van 

aanpassing 

Aantal 

ingeschreven 

(per kader) 

Beschikbaar aantal 

* 

Datum van 

registratie 

PROTOCOLAKKOORD 

WET 16/07/2005 

KB 4/10/2006 

KB 3/07/2007 

 

Niveau C 

1 

27/10/2011 

 

Niveau C 

1 

Niveau C 

1 

1/04/2013 

 

 
Vanaf 1 maart 2012 werd Jan Vermeulen ter beschikking gesteld als assistent overheidsopdrachten voor 
de dienst beleid, beheer en ondersteuning. Tijdens de terbeschikkingstelling bleef de deelnemer aan dit 
project militair in werkelijke dienst. Na de stageperiode van één jaar werd de terbeschikkinggestelde 
militair overgeplaatst naar de lokale politie van Ninove. Jan Vermeulen werd benoemd vanaf 1 maart 
2013. 
 
 
 

2.5.2. Organogram 

 
Zie volgende pagina 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
A
A
T
S
C
H
A
P
P 

IJ 

Dienst Operaties :  
Onhaal & Interventie 

2 MK teamchefs + 10 BK ! 
 

2 MK teamchefs + 10 BK 
 

2 MK teamchefs + 10 BK 
 

2 MK 
 

1 calog niv D 
 

 

 
1
 

C
P 

Gerechtelijke Dienst 

 

 
1

 
C

P
* 

Dienst Wijk & Verkeer 

 

 
1

 
C
P 

Wijk : 
1 MK + 8 BK 

Verkeer : 
2 MK 

6 BK 
2 Agp 

1 calog niv C 
1 calog niv D 

Sociale cel : 
1 MK Politieassistent 
1 BK 

Lokale recherche : 
2 MK  
6 BK 

Korpschef 
1 HCP 

Dienst Intern Toezicht 

1 CP* 

Dienst Beleid, Beheer en Ondersteuning 

 
1  
 

calog  

 
niv  

 
A 

Aankoop, financiën en logistiek 
Personeel 

Beleidsondersteuning, communicatie 
en projectwerking 
ICT 

 
(1 CP), 1 BK 
3 calog niv B 

3 calog niv C, 1 calog niv C bijz 
1 calog niv D 

1,13 calog niv D poetspersoneel 
 

Lokaal Informatiekruispunt  
Gerechtelijke  & Bestuurlijke Politie - 

Interne & Externe communicatie 

1 
CP 

1 MK 
1 BK 
1 calog niv D 

ORGANOGRAM 
Lokale Politie Ninove 

PZ 5442 
26-03-2013 

 

Legende : 
CP* = 1 functie 
! = 1 BK gedetacheerd CIC 
( ) = inclusief 1 CP uitdovend 
bijz = bijzondere personeelsformatie 

 = eerstelijns politiediensten 

= tweedelijns & ondersteunende 
politiediensten 

              Formatie       Organogram 
 
HCP : 1 1 
CP : (5) -> 4 (5) -> 4 
MK : 15 15 
BK : 53 53 
Agp : 2 2 
Tot : (76) -> 75 (76) -> 75 
 
A : 1 1 
B : 3 3 
C : 4 4 
C bijz : 1 1 
D : 4 4 
D arb : 1.13 1.13 
Tot  14.13 14.13 



 

2.6. Beeld van de dienstverlening en de 
werking 
2.6.1. Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking 

 

 
MINIMALE WERKINGSNORMEN 

 
 
Het antwoord op de volgende vragen vervolledigt deze rubriek: 
 

1. Voldoen we aan de minimale werkingsnormen? 
Ja 

 

2. Hoe organiseren we de functionaliteiten 
 
Conform de koninklijk besluiten van 17 september 2001 en 16 oktober 2009 en de omzendbrief 
PLP10 werden in de politiezone Ninove een aantal functionaliteiten bepaald om een optimale en 
gelijkwaardige dienstverlening aan de bewoners van de zone te kunnen garanderen. 
 
Het betreft wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokaal onderzoek, 
handhaving van de openbare orde en verkeer. 

 
 
WIJKWERKING 

 

 
 

ONTHAAL 
 

Datum 
registratie 

Aantal 
gemeenten in 

de zone 

Aantal 
politieposten 

Aantal uren daadwerkelijk fysiek onthaal in 
het centraal onthaalpunt 

Capaciteit op 
jaarbasis 

   Week- zaterdag en 

feestdagen 

Zondag  

01/04/2013 1 1 06.00 – 22.00 

 

1 pers: 06.00 – 14.00 

1 pers: 10.30 - 19.00 

1 pers: 14.00 – 22.00 

 

06.00 – 22.00 

 

1 pers : 06.00 – 14.00 

1 pers : 14.00 – 22.00 

8.320 uur 

 

3 x 8 x 312 

2 x 8 x 52 

 

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

Capaciteit op jaarbasis = (6 dagen x 24 uur + 1 dag x 16 uur) x 52 weken 

Datum 

registratie 

Aantal 

inwoners 
Aantal 

wijkinspecteurs  

volgens de norm 

Reëel aantal 

wijkinspecteurs 

Aantal 

politieposten 

Capaciteit op 

jaarbasis 

01/04/2013 37.432 9 9 1 13.680 uur 

 

NORM : 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners 

Capaciteit op jaarbasis = 9 x 1520 
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INTERVENTIE 
 

Datum 
registratie 

Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Capaciteit op jaarbasis 

 Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken  

01/04/2013 3 ploegen 

(2 pers) 

 

1 pl: 06.00 – 14.00 

1 pl: 14.00 – 22.00 

1 pl: 22.00 – 06.00 

2 ploegen 

(2 pers) 

 

 

3 ploegen 

(2 pers) 

 

 

 

1 ploeg 

 

 

Ma, di, woe en do: 

1 pl: 06.00 – 14.00 

1 pl: 14.00 – 22.00 

 

Vrij- en zaterdag: 

1 pl: 06.00 – 14.00 

1 pl: 14.00 – 22.00 

1 pl: 22.00 – 06.00 

 

Zondag 

1 pl: 06.00 – 14.00 

of 

1 pl: 14.00 – 22.00 

 

30.032 uur 

 

NORM : 1 continuploeg (168 uur/week) + 1 piekploeg (84 uur/week) 

Capaciteit op jaarbasis 

= interventieploegen + piekploegen 

= (6 pers x 8 uur x 365 dagen) + [(4 pers x 8 uur x 209 dagen) + (6 pers x 8 uur x 104 dagen) +(2 pers x 8 uur x 52 dagen)] 

= 17520 + 12512 

 
 
POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING 

 
Datum 

registratie 

Gespecialiseerd 

medewerker beschikbaar 

Wijze permanente beschikbaarheid Capaciteit op 

jaarbasis 

  Intern de zone 

geregeld  

Samenwerkingsverband met 

andere PZ/Fedpol 

 

01/04/2013 ja / PZ Denderleeuw/Haaltert 3.040 uur 

 

NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) 

Sinds 01/02/2008 beschikken wij over 2 inspecteurs die instaan voor jeugd en gezin. Sinds 01/05/2011 maken deze inspecteurs deel 
uit van de sectie jeugd en zeden binnen de lokale recherche. Het zijn vooral zij die de politionele slachtofferbejegening voor hun 
rekening nemen. Daarnaast is er nog een hinp van de lokale recherche en een inp van de wijk die kunnen worden ingezet als 
slachtofferbejegenaar. PZ Ninove neemt de wachtdienst waar vanaf de 16de van de maand tot en met de 30ste (31ste) van de maand 
(8u). 

PZ Ninove heeft het organogram bijgestuurd. Binnen de gerechtelijke dienst is de sociale cel voorzien, bestaande uit een 
politieassistent en een inspecteur van politie. In de mobiliteit 2012-03 stond een plaats open voor politieassistent. Aangezien er geen 
kandidaten waren, werd geput uit de lijst van kandidaten die geslaagd zijn in de selectie van hoofdinspecteur met bijzondere 
specialisatie politieassistent. M.a.w. in de loop van 2014 zal de PZ Ninove over een politieassistent beschikken. De politieassistent zal 
o.a. instaan voor de coördinatie van de politionele slachtofferbejegening. 
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LOKALE OPSPORING EN LOKAAL ONDERZOEK 
 

   Organisatievorm  

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Effectief 
operationeel 

kader 

Lokale 
recherchedienst (met 

vaste medewerkers) 

Polyvalente of 
« flexibele » 

opsporings- en 

onderzoekscapaciteit 

Capaciteit op 
jaarbasis 

   Aantal FTE Aantal FTE of uren  

01/04/2013 90,63 76 8 0 12.160 uur 

 

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 PZ 

In de kolom globaal effectief van de zone vermelden wij het effectief van het organiek kader. 

Capaciteit op jaarbasis = 8 x 1520 

Aangezien de CP van de gerechtelijke dienst (die ook instaat voor DIT) gedetacheerd is naar het Comité P, verklaarde de gemeenteraad 
op 30/05/2013 de plaats vacant. In de mobiliteit 2013-03 zal een plaats voor commissaris openstaan. 

De lokale recherchedienst bestaat uit een sectie diefstallen en drugs, een sectie ecofin en een sectie jeugd en zeden. Tijdens de week is 
telkens één rechercheur bereikbaar en terugroepbaar tussen 18u en 7u. Tijdens het weekend en op feestdagen is er een rechercheur 
24/24 bereikbaar en terugroepbaar. 

 
 
HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE 
 

Ja 

 

Ja OBP 

Neen 

 

Interzonale samenwerking 

Neen 

Permanentie OBP en OGP 

Ja 

 

Ja 

Datum registratie 

OGP 

Neen 

 

Interzonale samenwerking 

Neen 

01/04/2013  

 

NORM : 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar 

Er is eveneens een OGP permanent bereikbaar en terugroepbaar. 

 
 
VERKEER 

 
   Organisatievorm  

Datum 

registratie 

Globaal 

effectief 

zone 

Effectief 

operationeel 

kader 

Operationele 

personeelsleden 

dienst verkeer 

Administratief en 

logistiek kader 

Capaciteit op 

jaarbasis 

   Aantal FTE Aantal FTE  

01/04/2013 90,63 76 10 2 18.240 uur 

 

NORM : minimum 8% van de totale werkcapaciteit 

In de kolom globaal effectief van de zone vermelden wij het effectief van het organiek kader.  

Capaciteit op jaarbasis = 12 x 1520 

Momenteel staan er 5 plaatsen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer vacant via mobiliteit.  

Aangezien het niet enkel de dienst verkeer is die werkt binnen het domein verkeer, wordt de minimum norm behaald. Zie punt 2.8 
Synthese van de bestede capaciteit voor de cijfers van het jaar 2012. 
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Een woordje uitleg bij de “nieuwe” basisfunctionaliteit 

 
De operationele personeelsleden van de dienst verkeer staan in voor het toezicht en de regeling van het 
verkeer rond de scholen. Jongeren worden gesensibiliseerd aangaande de gevaren in het verkeer. Bij het 
verbaliseren wordt aan de minderjarige en zijn ouders de mogelijkheid gegeven om in de plaats van een 
vervolging een verkeersklas bij te wonen. Bijna maandelijks wordt er een verkeersklas georganiseerd in 
samenwerking met het parket van Dendermonde. 
Verder voeren de operationele personeelsleden van de dienst verkeer statische controles uit (controle op 
gordel, gsm gebruik, verkeerslichten, ... conform het thema van het BIVV). Er worden dagelijks 
snelheidcontroles gedaan. De teltegels en de verkeersteller kunnen als hulpmiddel gebruikt worden voor 
het bepalen van de plaats van een snelheidscontrole. 
Elke maand organiseert de dienst verkeer acties (al dan niet in samenwerking of op voorstel van 
provincie of nationale regering). De acties gebeuren in eigen beheer en met mensen van alle diensten 
welke personeel beschikbaar hebben. 
De administratieve bedienden van de operationele dienst verkeer staan in voor de verwerking, opmaak 
en opvolging van de onmiddellijke inningen i.v.m. snelheid en de roodlichtcamera.  
De andere taken van de dienst verkeer hebben betrekking op het beheer van de 
verkeersveiligheidsovereenkomsten, de verkeerscriminografie, de rapportering aan partners, de 
informatie-uitwisseling, de coördinatie en exploitatie van alle lokale (tel)gegevens en de loketfunctie 
verkeer voor intern en extern gebruik. 

 
 

 

ANDERE OPERATIONELE DIENSTEN 
 

 
In de zone zijn er medewerkers die zich geëngageerd hebben technopreventief advies te verstrekken en 
een medewerker neemt milieu voor zijn rekening. 
 
Hieronder volgt een woordje uitleg bij elk van deze bijkomende functionaliteiten. 
 

“TECHNOPREVENTIE” 
De coördinatie inzake technopreventie gebeurt door de wijkdienst. Alle wijkinspecteurs beschikken over 
een brevet technopreventief adviseur en staan binnen hun eigen sector in voor het verlenen van 
technopreventieve adviezen en hercosi-bezoeken. 
 

“MILIEU” 
Op vraag van het parket van Dendermonde, heeft de PZ Ninove een aanspreekpunt voor alle 
milieuzaken. De persoon die zich daartoe geëngageerd heeft, neemt op regelmatige tijdstippen deel aan 
de vergaderingen georganiseerd door het provinciaal milieunetwerk. De recentste milieuproblemen en 
milieuwijzigingen worden er besproken. Er worden onderrichtingen gegeven over hoe men het best kan 
reageren op bepaalde toestanden en overtredingen, welke aanspreekpunten er zijn en tot wie men zich 
kan wenden bij vaststellingen. Alle opdrachten van het parket worden in samenspraak met de 
milieuambtenaar van de stad Ninove besproken. De nodige vaststellingen worden gedaan en de 
deskundige verslagen worden opgesteld en overgemaakt aan de bevoegde diensten. Dit gaat over 
vaststellingen van zowel binnen de zone als buiten de zone die uitdijen naar onze zone toe. 
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OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD 

 
 
De zone voldoet aan de opdrachten en taken van federale aard: 
 

� De dwingende richtlijnen (MFO’s) worden toegepast in het korps.  
 
Inzake vervoer van gevangenen en voorleiding van gevangenen voor hoven 
en rechtbanken, gevangenisopstanden en rampspoedige gebeurtenissen in 
gevangenissen 

MFO 1 

Inzake gehypothekeerde capaciteit van de lokale politie bij opdrachten van 
bestuurlijke politie 

MFO 2 en  
MFO 2 bis 

Betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie MFO 3 
Inzake de beveiliging, het toezicht en controle door de politiediensten in het 
raam van de regelgeving inzake private veiligheid 

MFO 4 

Betreffende de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en 
roerende en onroerende goederen 

MFO 5 

Betreffende de werking en organisatie van arrondissementele 
informatiekruispunten 

MFO 6 

 
 

� De circulaires (COL’s) worden toegepast in het korps.  
 

� Eén personeelslid van de zone is gedetacheerd naar het CIC Oost-Vlaanderen. 
 

� De zone betaalt jaarlijks een financiële bijdrage aan het AIK Dendermonde en verbindt 
zich er toe het AIK te voeden. 

 
� De zone engageert zich tot deelname aan specifieke (grootschalige) acties op het vlak 

van criminaliteit: 
- deelname aan acties tegen rondtrekkende dadergroepen  
- deelname aan acties i.v.m. diefstallen met braak in gebouwen en voertuigen (Argus 

en Goliath) 
- deelname aan acties in samenwerking met sociale inspectiediensten (o.a. 

voedselagentschap, RVA, …) 
- deelname aan gecoördineerde acties op arrondissementeel niveau uitgaande van CSD 

en het Parket van Dendermonde 
 

� De zone neemt deel aan: 
- het arrondissementeel korpsoverleg (AKO) 
- het arrondissementeel rechercheoverleg (ARO) 
- het regionaal rechercheoverleg (RRO) 
- het arrondissementeel fenomeenoverleg (AFO) m.b.t. volgende fenomenen: 

� Eigendomsdelicten 
� Drugs 
� Hormonen 
� Leefmilieu 
� Geweldsdelicten 
� Ecofin: economische en financiële criminaliteit 
� Persoonsdelicten prioritair gericht naar mensenhandel en –smokkel, illegale 

tewerkstelling en bepaalde zedendelicten 
- werkgroepen tot verbetering van de gerechtelijke en bestuurlijke werkmethodes, 

vergaderingen inzake:   
� Inbraken in gebouwen 
� Diefstallen uit voertuigen 
� Rondtrekkende dadergroeperingen 
� Projectmatige aanpak van eigendomsdelicten 
� Projectmatige aanpak van mensensmokkel en illegale immigratie 
� Projectmatige aanpak van mensenhandel en seksuele exploitatie 
� Projectmatige aanpak van economische en financiële criminaliteit 
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� De zone engageert zich tot deelname aan specifieke (grootschalige) acties op het vlak 

van verkeer: 
- deelname aan provinciale verkeershandhavingsplannen (samenwerking met Vlaams-

Brabant rond traject N8) 
- deelname aan controleacties gecoördineerd door CSD Dendermonde (alcoholcontrole, 

drugs in het verkeer, snelheidscontrole) 
- deelname aan eindejaarscampagnes 
- deelname aan provinciale verkeersveilige dag en nacht 
- deelname aan themacampagnes BIVV 
- inrichten en coördineren van een maandelijkse actie controle zwaar vervoer in 

samenspraak met Douane en Accijnzen, FOD Mobiliteit – Dienst Controle van het 
Wegvervoer, Controle ADR, RVA, Inspectie van de Sociale Wetten, Vlaamse Overheid 
– Wegeninspectie, DVZ, Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en WPR Oost-Vlaanderen 

- inrichten en coördineren van een maandelijkse actie snelheid met onderschepping en 
curvo 
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BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN 

 
 

In het punt “Bijdrage aan het Nationaal Veiligheidsplan” wordt nog eens weergegeven in welke mate de 
zone rekening hield met de inhoud van het Nationaal Veiligheidsplan 2008 – 2011. Dit zowel op het vlak 
van “veiligheid” als op het vlak van “werking en organisatieontwikkeling”. 

 

NVP 2008 - 2011 ZVP 2009 - 2012 
� Ernstige geweldsmisdrijven � Geweldsmisdrijven (binnen de familiale 

sfeer) 

� Eigendomsdelicten � Diefstallen 
� Financiële en economische misdrijven 

(corruptie, fraude, witwas) 
 

� Drugscriminaliteit (productie, trafiek en 
straathandel) 

� Drugs 

� Informaticacriminaliteit  
� Milieucriminaliteit  
� Intrafamiliaal- / partnergeweld � Geweldsmisdrijven binnen de familiale 

sfeer 
� Terrorisme  
� Mensensmokkel en –handel  
� Jongerencriminaliteit en jongeren als 

slachtoffer 
 

� Verkeersonveiligheid � Verkeer 
� Storende overlast en straatcriminaliteit  
� Excellente politiezorg � EPZ met focus op optreden van de politie 

 

Er werden vijf strategische thema’s gekozen die ook terug te vinden zijn in de lijst van thema’s uit het 
Nationaal Veiligheidsplan. 

 

Keuze van de strategische thema’s in het domein “veiligheid” 

 

Eigendomsdelicten (diefstallen), geweldsmisdrijven, verkeersonveiligheid en drugscriminaliteit waren 
zowel in het Nationaal Veiligheidsplan 2008 – 2011 als in het Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012 te 
behandelen thema’s. De zone nam deel aan de acties georganiseerd door de directeur-coördinator. 

 

Strategisch thema Bronnen/Motivatie Strategisch thema Bronnen/Motivatie 
Drugs * NVP Diefstallen * NVP 
  * PdK   * PdK 
  * DirCo   * DirCo 
  * DirJud   * DirJud 
  * burgmeester (1)   * directiecomité 
  * korpschef en directiecomité   * personeelsleden (4) 
  * personeelsleden (1)   * bevolking (1) 
  * bevolking (2)   * veiligheidsmonitor (2) 
Geweldsmisdrijven * NVP Verkeer * NVP 
  * PdK   * PdK 
  * DirCo   * DirCo 
  * burgmeester (2)   * burgmeester 
  * personeelsleden (2)   * korpschef en directiecomité 
  * bevolking (3)   * veiligheidsmonitor (1) 

  
* zonaal politioneel 
veiligheidsbeeld   

* zonaal politioneel 
veiligheidsbeeld 
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Keuze van het strategisch thema in het domein “werking en organisatieontwikkeling” 

 
Excellente politiezorg, EPZ, kwam zowel in het Nationaal Veiligheidsplan 2008 – 2011 als in het 
Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012 aan bod. 

 

Strategisch thema Bronnen/Motivatie 
EPZ * NVP 
  * DirCo 
  * DirJud 
  * burgmeester 
  * korpschef en directiecomité 
  * GGPZ-werkgroep 
  * bevolking 

 
 

 
OPDRACHTEN EN TAKEN TEN VOORDELE VAN DERDEN 

 
 
 

De politiezone Ninove neemt een aantal opdrachten en taken ten voordele van derden voor zijn rekening: 
 

- het geven van advies/opmaken van politiereglementen inzake tijdelijke verkeersreglementering 
- het verlenen van advies en controle uitvoeren inzake signalisatie 
- het beheer van alle evenementen, kermissen, optochten, braderijen, private initiatieven, … 
- het afleveren van vergunningen voor containers 
- het afleveren van vergunningen voor innamen van openbaar domein 
- het afleveren van vergunningen en omleidingsplannen bij wegenwerken 
- het geven van advies inzake wielerwedstrijden 
- instaan voor de verkeersregeling tijdens wielerwedstrijden 
- het opleiden van gemachtigde opzichters die ingezet worden bij culturele, sportieve en 
toeristische evenementen, de bordjes en vestjes “gemachtigd opzichter” worden ter beschikking 
gesteld door de politie 
- het actualiseren van het GAS-reglement en het bijstaan van de “sanctionerende” GAS-
ambtenaar van de stad 
- het toezicht aan de scholen 
- het meewerken aan opendeurdagen en projecten in de scholen 
- het meewerken aan infoavonden inzake drugs, alcohol, … 
- het geven van advies inzake leefbaarheidsproblemen 
- het afleveren van bewijzen van onvermogen 
- het vangen en ophalen van loslopende dieren 
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2.6.2. De interne werking  

 

 
 

HRM-ontwikkelingen 
 

De personeelsformatie 

 

De personeelsformatie van het operationeel en logistiek kader werd in 2012 gewijzigd. Voor de dienst 
verkeer werden 3 plaatsen van agent van politie – die niet ingevuld waren – geschrapt en werden deze 
plaatsen voorzien voor 3 inspecteurs van politie. 
 
In de periode 2009-2012 werd de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader 3 maal 
gewijzigd. 
 
De gemeenteraad van 27 oktober 2011 keurde een bijzondere personeelsformatie goed.  
 
 
Bijzondere personeelsformatie 

 
In 2012 werd een bijzondere personeelsformatie opgesteld die een functie van assistent – niveau C 
voorzag. 
 
De functie kan ingevuld worden door een militair van het ministerie van landsverdediging die gedurende 
1 jaar terbeschikking wordt gesteld van de politiezone. Na de periode van terbeschikkingstelling kan de 
militair overgeplaatst worden naar het administratief en logistiek kader van de politiezone. 
 
Op 1 maart 2012 werd een militair ter beschikking gesteld van de politiezone. Dit personeelslid werd op 1 
maart 2013 effectief overgeplaatst naar het administratief en logistiek kader. 
 
 
Een verdere doorgedreven calogisering 

 

In oktober 2010 werd de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader uitgebreid met een 
functie – calog – niveau D – bediende. Dit calog personeelslid vervangt een operationeel personeelslid die 
medisch niet meer geschikt was om operationele diensten uit te voeren en met pensioen ging. 
 
Op hetzelfde ogenblik werd de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader verminderd 
met een deeltijdse functie – calog – niveau D – hulpkracht. Er werd beslist om een poetsvrouw, die op 1 
januari 2010 met pensioen ging, niet meer te vervangen. Een poetsfirma staat vanaf dit ogenblik in voor 
het onderhoud van het gelijkvloers en de kelderverdieping in het hoofdcommissariaat. 
 
In 2011 werd een functie calog – niveau B – ICT-Consulent – voorzien in de personeelsformatie van het 
administratief en logistiek kader. Dit personeelslid zal instaan voor het optimaal beheren van het 
informaticanetwerk. 
Deze functie werd in meerdere mobiliteitscycli vacant verklaard doch zonder resultaat. In april 2012 werd 
deze functie via de federale politie voor externen openverklaard. De gemeenteraad benoemde in januari 
2013 een persoon voor deze functie, doch deze liet weten de functie van ICT-Consulent niet te zullen 
opnemen. 
 
Een derde personeelsuitbreiding in het administratief en logistiek kader werd doorgevoerd in juni 2012. 
De dienst beleid, beheer en ondersteuning wordt uitgebreid met een calog – niveau B – consulent.  
 
De calogiseringsgraad van 16 % die voorzien is in de CP2 wordt behaald. Momenteel bedraagt de 
calogiseringsgraad in de politiezone Ninove 18 %. 
 

 

 

 

 
MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
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Het tijdsregistratiesysteem GET 

 

In 2012 werd het tijdsregistratiesysteem ingevoerd. Het laat toe prestaties te verantwoorden naar de 
overheid toe. Tevens sluit dit tijdsregistratiesysteem aan bij de evolutie die in human resources wordt 
vastgesteld: de huidige medewerkers zijn verantwoordelijke medewerkers die gewaardeerd en vertrouwd 
worden. 
 
In dit tijdsregistratiesysteem kan ieder personeelslid een aantal basisgegevens raadplegen, zoals verlof, 
ziektecontingent, individuele werktijdregeling, … 
 
Verlof of recuperatie van gepresteerde uren worden elektronisch aangevraagd en verwerkt. 
 
 

De opleidingen geweldbeheersing 

 

Omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van 
het operationeel kader van de politiediensten zorgt voor duidelijke richtlijnen. Het trainings- en 
opleidingsschema inzake geweldbeheersing zijn aangepast conform deze omzendbrief.  
 
De vier pijlers van de geweldbeheersing komen aan bod tijdens de opleidingen en trainingen: 
  - de wetgeving, deontologie, en de psychosociale vaardigheden; 
  - de fysieke vaardigheden inzake dwang zonder vuurwapen; 
  - de fysieke vaardigheden inzake dwang met een vuurwapen; 
  - de politionele interventietactieken. 
 
 
Het evaluatiegebeuren 

 
De evaluatie is de beoordeling van de beroepsbekwaamheid van het personeelslid op basis van drie 
evaluatiedomeinen: de overeenstemming met het competentieprofiel van de uitgeoefende functie, de 
houding t.o.v. de waarden van de politiezone en het realiseren van de doelstellingen. 
 
De evaluatie draagt bij tot de motivatie van de personeelsleden door ze als verantwoordelijken voor hun 
persoonlijke ontwikkeling en begunstigde partij bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
organisatie te betrekken.  
 
De evaluatieperiode, die een termijn van 2 jaar omvat, vangt aan met een planningsgesprek waarin 
afspraken gemaakt worden inzake doelstellingen, verwachte competenties, … De evaluatieperiode wordt 
afgesloten met een evaluatiegesprek waarbij wordt nagegaan in welke mate de gemaakte afspraken 
werden gerealiseerd. 
 

 

Het communicatiebeleid 

 
Zie hoofdstuk 4 - het communicatiebeleid. 
 
 
Respect en waardering 

 
Ieder diensthoofd geeft in zijn dagelijkse werking op zijn/haar manier blijk van waardering voor zijn/haar 
medewerkers. 
 
Felicitatiebrieven en felicitatienota’s worden opgenomen in het persoonlijk dossier van de betrokken 
personeelsleden.  
 
Met Sinterklaas en Pasen ontvangen de medewerkers een kleine attentie. 
 
Op secretaressedag worden alle CALOG-personeelsleden extra in de “bloemetjes” gezet. 
 
Bij aanvang van een nieuwe jaar wordt een Nieuwjaarsontbijt georganiseerd. Dit evenement wordt 
geapprecieerd door de personeelsleden. Als blijk van respect en waardering schenkt de korpschef elk 
jaar een leuk hebbedingetje aan de personeelsleden. Meteen een goed begin voor een nieuwe start. 
 

Op dit Nieuwjaarsontbijt krijgen de personeelsleden die met pensioen gingen een afscheidsspeech van de 
korpschef, de gevulde rugzak van de sociale dienst van de geïntegreerde politie en de echtgenote een 
bloemenruiker. 
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De dienst intern toezicht 

 
De commissaris van de gerechtelijke dienst oefent de functie van intern toezicht uit. Sinds 1 februari 
2013 is de commissaris van de gerechtelijke dienst gedetacheerd naar het vast comité van toezicht op 
de politiediensten. De commissaris van de dienst wijk en verkeer neemt de functie van intern toezicht 
tijdelijk waar. 
 
Alle klachten van het vast comité van toezicht op de politiediensten worden overgemaakt aan de dienst 
intern toezicht. Er wordt steeds een zo volledig mogelijk onderzoek gevoerd. 
 
 

Het aanwervings- en selectiebeleid 

 
Elke betrekking die vrijkomt wordt vacant verklaard hetzij via één van de vijf mobiliteitscycli, hetzij via 
contractuele aanwerving. 
 
Of het om een contractuele of statutaire betrekking gaat, de selectie gebeurt steeds door een 
selectiecommissie die bepaalt welke kandidaat het meest geschikt is voor de functie.  
Vervolgens wordt de kandidaat voorgedragen aan de gemeenteraad. 
 

 

Het aanbod opleidingen 

 
Interne en externe opleidingen worden in de zone georganiseerd, enerzijds om aan de wettelijke 
verplichtingen inzake de baremische opleidingen te voldoen maar anderzijds ook om de individuele 
competenties van elk personeelslid te verhogen. 
 
Ieder jaar wordt aan de teamchefs gevraagd hun opleidingsbehoeften kenbaar te maken. 
De politiezone gaat zoveel mogelijk in op het aanbod verspreid door de Oost-Vlaamse politieacademie 
(OPAC). Voor bepaalde specifieke opleidingen wordt er een beroep gedaan op opleidingscentra uit de 
private sector.  
 
Daarnaast kunnen personeelsleden zelf opleidingen of studiedagen aanvragen. De leidinggevende 
oordeelt of de aangevraagde opleiding nuttig is en de korpschef geeft eindadvies. 
 
Het formulier “aanvraag tot het volgen van een opleiding” wordt gebruikt om de leidinggevende toe te 
laten de opportuniteit van een te volgen opleiding na te gaan. 
 
De personeelsdienst houdt, voor elk operationeel personeelslid, bij hoeveel baremische opleidingsuren 
hij/zij gevolgd heeft.  
 
De personeelsleden van het administratief en logistiek kader die in aanmerking komen voor het volgen 
van een gecertificeerde opleiding worden hiervoor ingeschreven in een daarvoor erkend 
opleidingscentrum.  

 
 
Kick-off day 

 
In het kader van elk nieuw Zonaal Veiligheidsplan wordt a.d.h.v. een kick-off day het startschot gegeven 
voor het uitvoeren van de nieuwe actieplannen. Het is de bedoeling dat alle medewerkers de strategische 
thema’s waar extra aandacht aan besteed zal worden, leren kennen en blijven kennen gedurende die 
nieuwe beleidscyclus. 

 
 
Mentorschap 

 

Aspirant-politieambtenaren die stage lopen in onze politiezone worden opgevangen door één van de 17 
politieambtenaren die het brevet van mentor behaalden. 
 
 
Syndicaal overleg BOC 

 
Het basisoverlegcomité is het wettelijk orgaan waarmee de overheid overleg pleegt vooraleer te 
beslissen in de materies die aan overleg met de representatieve vakorganisaties onderworpen zijn. De 
vergaderingen hebben tot doel belangrijke beleidsbeslissingen inzake personeel, materiaal, materieel, … 
toe te lichten.  
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Preventie en welzijn op het werk 

 
SOLVA is preventieadviseur voor de politiezone. 
 
INP Rudy Coppens staat in als contactpersoon met SOLVA binnen de politiezone. Hij staat in voor de 
uitwerking en uitvoering van de toepassing van de welzijnswet in samenwerking met de externe 
preventiedienst SOLVA. 
 
 
Inventarisering kennis en vaardigheden personeel 

 

Licentiaat in de handelswetenschappen 1 

Licentiaat in de geologie 1 

Licentiaat in de industriële wetenschappen – 
elektromechanica 

1 

Graduaat communicatiemanagement 1 

Graduaat marketing 1 

Maatschappelijk assistent – inspecteur 1 

Functioneel beheerders 2 

Contactpersoon GAS-reglementering 1 

Rechercheurs 9 

Slachtofferbejegenaars 3 

Drugspreventieambtenaars 1 

Technopreventieve adviseurs 10 

Vertrouwenspersonen 2 

Jobbegeleiders 5 

ISLP-admin’ers 7 

Beleidsmedewerker 1 

Trainer referentiepersoon EPZ 1 

Procesbegeleider  1 

Projectchefs 5 

Monitor geweldsbeheersing zonder vuurwapen 4 

Schietmonitors 5 

Hycap’ers 18 INP en 4 HINP 

Mentoren 13 INP en 4 HINP 

Evaluatoren 13 

 
 
Verwachtingen van de medewerkers 

 

We maken van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat de mening van de medewerkers, een 
belangrijke groep uit het EFQM managementmodel, van groot belang is voor de PZ Ninove. 
Er werden zoveel mogelijk personeelsleden betrokken bij enerzijds het vastleggen van de missie, de visie 
en de waarden van de politiezone en anderzijds het vertalen van de waarden naar een gedragscode. 
Opnieuw werd gevraagd naar de externe prioriteiten die volgens hen in het komend ZVP extra aandacht 
verdienen. Dit gebeurde aan de hand van een bevraging. 
 
De missie, de visie, de waarden en de gedragscode mede opgesteld door de medewerkers kon u reeds 
lezen in hoofdstuk 1. De waarden waar de medewerkers zich beloofden aan te houden voor het realiseren 
van de missie en de visie van de politiezone worden hier nogmaals in de verf gezet: onpartijdigheid, 

verantwoordelijkheidszin, integriteit, respectvol handelen en sociale ingesteldheid. 
Het resultaat van de enquête kan samengevat worden als volgt: de medewerkers van de lokale politie 
van Ninove willen een bijzondere inspanning leveren bij de aanpak van inbraken in woningen en andere 
gebouwen. Met onaangepaste snelheid in het verkeer en agressief verkeersgedrag is hun top 3 gekend. 
Om te weten in hoeverre de wensen werkelijkheid geworden zijn, wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 
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MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 
 
 

Financieel beleid 

 
Begroting, aankopen, investeringen, meerjarenplanning, boekhouding, … elk op hun beurt begrippen die 
thuishoren in een financieel beleid. 
 
In de politiezone Ninove werd, wat de investeringen betreft, een eenvoudige meerjarenplanning 
opgemaakt voor de periode 2008-2014. Dagelijks werken de medewerkers van de dienst financiën, 
logistiek en aankoop aan de politieboekhouding door het opmaken van bestelbons, het registreren en 
aanrekenen van facturen, het financieel afboeken van betalingsbevelen en invorderingsstaten, … in het 
boekhoudprogramma New Horizon van Cevi. Per kwartaal wordt een kasnazicht gedaan om te checken of 
debet en credit aan elkaar gelijk zijn. Budgetten worden continu geraadpleegd in het kader van 
dagdagelijkse aankopen, aankoop- en investeringsdossiers. 
 
De begroting van een dienstjaar is een raming van de ontvangsten en uitgaven voor dat bepaald 
dienstjaar. De begroting wordt voorgelegd op de gemeenteraad. Het besluit van de gemeenteraad dient 
binnen de 20 dagen voor goedkeuring naar de gouverneur te worden gestuurd. De diensten van de 
gouverneur hebben 45 dagen de tijd om de begroting te bestuderen. 
Wat de uitgaven betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst en de buitengewone 
dienst. 
Uitgaven van de gewone dienst zijn uitgaven die nodig zijn voor de reguliere werking. Gewone uitgaven 
bestaan uit personeelskosten, werkingskosten, overdrachten en schulden. De grootste uitgavenpost is die 
van de personeelskosten (ongeveer 90%), gevolgd door de werkingskosten (ongeveer 10%). Voor het 
ramen van de personeelskost maken we gebruik van de budgettaire module die ons ter beschikking wordt 
gesteld door SSGPI. 
Uitgaven van de buitengewone dienst gebeuren in het kader van investeringen. 
Naast de begroting kan er tot 15 november van een bepaald dienstjaar ook een begrotingswijziging 
worden opgestuurd naar de gouverneur. 
Wat de ontvangsten betreft, is de politiezone voor 99% afhankelijk van toelagen. Naast de gemeentelijke 
toelage van de stad ontvangt de politiezone volgende federale toelagen : 

 

federale sociale toelage I 

federale sociale toelage II 

indexatie basistoelage 

federale basistoelage 

toelage HHOO kledij 

aanvullende federale toelage 

toelage verkeersveiligheidsfonds 

federale dotatie om het aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren 

federale dotatie “Salduz” 

 
Een aankoop in een overheidsinstelling kan niet van vandaag op morgen gebeuren. De wet op de 
overheidsopdrachten moet gerespecteerd worden. Er is keuze uit verschillende technieken afhankelijk 
van aard, omvang, economische omstandigheden, … Bij een aanbesteding wordt de opdracht gegund aan 
de leverancier met de laagste regelmatige offerte, m.a.w. de prijs is dus van doorslaggevend belang. Een 
aanbesteding kan open of beperkt zijn. Bij een offerteaanvraag wordt de opdracht gegund aan de 
inschrijver met de meest voordelige regelmatige offerte, m.a.w. niet enkel de prijs maar wel de meest 
interessant geachte offerte geeft de doorslag. Ook de offerteaanvraag kan open of beperkt zijn. Een 
andere techniek is de onderhandelingsprocedure. De aanbestedende overheid raadpleegt meerdere 
leveranciers van haar keuze en onderhandelt met 1 of meer van hen over de voorwaarden. Naast de 
onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking komt er vanaf 1 juli 2013 een nieuwe 
onderhandelingsprocedure bij, namelijk de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure. Daarnaast worden 
nog twee nieuwe gunningswijzen in het leven geroepen: de concurrentiedialoog en de 
aankoop/opdrachtencentrale. 
In de praktijk wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de techniek onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de raamcontracten (DMA) van de Federale 
Politie. Ook de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie biedt interessante overschrijdende 
raamcontracten aan (FOR). 
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Technologie 
 

 

Overzicht ICT 

 

Aantal PC netwerk ISLP 71 

Aantal stand-alone PC 4 

Aantal stand-alone PC + internet ADSL 6 

Aantal stand-alone PC Cevi network + internet 11 

Aantal laptops 13 

Aantal scanners 9 

Aantal netwerkprinters 22 

 
 
Overzicht Astrid  

 

Aantal draagbare radio’s 41 

Aantal vaste posten 1 

Aantal mobiele posten in voertuigen 7 

Aantal draagbare MDT’s 1 

 

 
Materiaal en diensten 
 
 
Overzicht wagenpark 

 

DIENST MERK BOUWJAAR KMSTAND 

31/12/2012 

BBO Renault Laguna (anoniem) 
VW Bora (anoniem) 
Peugeot Expert (anoniem) 

2009 
2003 
2011 

51.273 
90.590 
8.251 

Interventie VW Combi 
Toyota Landcruiser 
Opel Astra 
Opel Astra break 
Mercedes Vito 
Mercedes Vito 
Mercedes Vito 

2003 
2009 
2004 
2004 
2008 
2007 
2012 

263.333 
39.649 
100.460 
77.689 
162.469 
252.232 
18.872 

Wijk Opel Astra 
Chevrolet Matiz 
Chevrolet Matiz 
Peugeot 104 
Renault Megane 

1999 
2009 
2009 
2003 
2008 

146.924 
59.431 
63.899 
90.477 
22.275 

Recherche Peugeot 407 (anoniem) 
VW Golf (anoniem) 
Opel Vectra (anoniem) 

2009 
2004 
2007 

46.945 
73.255 
68.800 

Verkeer VW Combi 
VW Golf (anoniem - flitser) 
Daewoo Matiz (anoniem) 
Volvo V50 
Toyota Avensis 
Fiat Ducato 
BMW moto 
BMW moto 

2006 
2004 
2001 
2012 
2007 
2009 
2010 
2010 

81.073 
24.228 
59.991 
16.03 
34.670 
2.911 
3.116 
7.070 

 
Bovendien beschikt de zone over 6 fietsen.  
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Overzicht bewapening 

 

SOORT AANTAL 

Collectieve wapens 8 uzi’s 
8 riot guns 
1 karabijn .22 
5 H&K MP5 
5 H&K UMP 

Individuele wapens 71 Glock 
1 HK P7 
1 FN Baby 
20 GP 9mm 
3 Browning 7.65 (pistool) 
15 S&W (revolver) 

Wapenstokken 71 

Handboeien met scharnieren 70 

Handboeientassen 80 

Kogelwerende vesten 52 

Beschermingsstukken HHOO 5 

Helmen HHOO 23 

Wapenkast 4 

Kogelvang 1 

 
Overzicht andere  

 

SOORT AANTAL 

Radars:  

Radars type GATSO 2 

Preventieve snelheidsmeter met affichage 4 

Vaste snelheidsmeter 1 

Verkeer:  

Spijkereg 2 

Curvometer 2 

Teltegel 2 

Verkeersteller 2 

Ademtesttoestel 14 

Snelheidsindicatiebord 2 

Fietsklem voor graveertoestel 2 

Electronica voertuigen:  

Mobiele GPS 2 

Electronica voor gebouwen:  

Deurparlofoon 2 

Systeem voor tijdsregistratie  1 

Systeem voor digitale archivering 1 

Sleutelkast 2 

Bewakingscamera’s  4 

Videorecorder 1 

Datakast 2 

SIM-kaartlezer 3 

e-ID lezer 2 

Kledij:  

Pak voor motorrijders 3 

Motorhelm 2 

Meubilair:  

Garderobekasten 6 

24-uren bureaustoel 12 

Bezoekersstoel type curvy 35 

Kasten HHOO 39 

Allerlei:  

Matten voor dojo-zaal 30 

Stof/waterzuiger 1 

Vingerafdruksysteem 1 

Digitaal fototoestel 7 
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Infrastructuur 
 

 

De lokale politie van Ninove is na meer dan tien jaar politiehervorming nog steeds gelegen op twee 
locaties. Het hoofdcommissariaat bevindt zich op de Onderwijslaan 75 in het gebouw van de voormalige 
gemeentepolitie dat eigendom is van de stad Ninove. 
Het bijcommissariaat op de Aalstersesteenweg 24, het voormalige rijkswachtgebouw, is eigendom van de 
Regie der Gebouwen en voldoet niet meer aan de huidige functionaliteiten. Daarnaast huurt de lokale 
politie van Ninove sinds 2008 twee logementswoningen gelegen op de Aalstersesteenweg 26a en 26b. 
 
Dat het bestuur voorstander was om haar politiedienst op één locatie te vestigen, blijkt uit de opdracht 
met betrekking tot een financiering met projectbeheer voor de realisatie van een verbouwing en een 
uitbreiding van de infrastructuur op de Onderwijslaan die het schepencollege gunde in april 2005. Er werd 
getekend, geknipt, geplakt, gerekend (in m2), … hertekend, herknipt, herplakt, herrekend (in m2), … door 
een werkgroep van medewerkers zodanig dat alle diensten binnen de politiezone vertegenwoordigd waren 
om te komen tot de ideale werkomgeving. Voor de eerste steen gelegd werd, besliste het schepencollege 
tijdens de zitting van 11 juni 2009 de financieringsopdracht stop te zetten. In het uittreksel uit het register 
der beraadslagingen van het schepencollege wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad van 
26 maart 2009 met betrekking tot de definitieve goedkeuring van de onteigening van het vroegere 
rijkswachtgebouw met de twee achterliggende gebouwen en de private weg. In geval van samenvoeging 
van deze eigendommen ontstaat er voldoende ruimte om een nieuw commissariaat op te richten met 
ontsluiting langs de Aalstersesteenweg en de Esdoornstraat. Exit Onderwijslaan? 
 
Exit Onderwijslaan stond pas gepland na de aankoop, renovatie en uitbreiding van de site langs de 
Aalstersesteenweg. Aangezien het gebouw van de voormalige gemeentepolitie niet geschikt meer was om 
enerzijds de personeelsleden van interventie, onthaal, beleid, beheer en ondersteuning te huisvesten en 
anderzijds de burger adequaat op te vangen, nam het schepencollege op 30 juli 2009 een principebesluit 
om in tussentijd over te gaan tot noodzakelijke aanpassingen aan het hoofdcommissariaat. Zijnde 
vernieuwen dak, vernieuwen ramen, vernieuwen garagepoorten, deels vernieuwen van de vloeren, 
versmallen van de gangen om extra oppervlakte te creëren, … M.a.w. aanpassingswerken die van belang 
zijn voor om het even welke stadsdienst die het gebouw zal innemen. Op 3 december 2009 stelde het 
bestuur een ontwerper aan. Er werd getekend, geknipt, geplakt, gerekend, … . De werken werden 
opgedeeld in fasen zodanig dat de personeelsleden gedurende de periode van renovatie ter plaatse 
konden blijven werken. Er werd geblazen, gezucht, gezaagd, geroepen, … . De werken vingen aan in 
maart 2011. Het einde was gepland voor januari 2012. De voorlopige oplevering vond plaats met nog 
meer dan één pagina af te werken punten op 1 juni 2012. De impact die deze aanpassingswerken met 
zich meebracht, was niet bevorderend voor de goede werksfeer. Eind goed al goed? Een jaar later stelt de 
firma voor de definitieve oplevering met één jaar uit te stellen. 
 
Tot op heden blijft de verfraaide Onderwijslaan 75 het hoofdcommissariaat en de Aalstersesteenweg 24 
het bijcommissariaat. Ondertussen werd de Aalstersesteenweg 26a en 26b, opgeknapt en ingericht 
respectievelijk als werkruimte voor de dienst verkeer en als leslokaal, TPA-lokaal en salduz-lokaal. De 
aankoop van de site Aalstersesteenweg voor de bouw van één commissariaat concurreert ondertussen 
met de huur van het postkantoor en/of de huur van het gebouw van de FOD financiën waar tot voor kort 
de dienst belastingen in gehuisvest was.  
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MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 
 
 
In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012 werden door de werkgroep EPZ een aantal 
processen uitgeschreven onder leiding van CP Luc Vanhixe, beleidsondersteuning CSD Dendermonde. 
 
De processen worden ingedeeld in primaire processen (P), ondersteunende processen (O) en 
beleidsprocessen (B). De verdere indeling ziet er als volgt uit: 
 
P Primaire processen P1 Dienstenoverschrijdend 
  P2 Onthaal en interventie 

  P3 Wijk en verkeer 
  P4 Gerechtelijke dienst 
O Ondersteunende processen O1 Dienstenoverschrijdend 

  O2 BBO 
B Beleidsprocessen B1 Dienstenoverschrijdend 
  B2 BBO 

 
 
OVERZICHT VAN UITGESCHREVEN PROCESSEN: 

 
P11 IFG door interventieploeg 

Procesnaam: vaststellen en politioneel behandelen van IFG door een interventieploeg 
Doel van het proces: er voor zorgen dat de behandelende politieambtenaren kunnen inschatten welke 
feiten tot IFG behoren en deze behandelen op een adequate en uniforme wijze. 
De proceseigenaar binnen de lokale politie Ninove is INP Ilse Temmerman. 
 
P12 IFG door onthaal 

Procesnaam: vaststellen en politioneel behandelen van IFG door een onthaler 
Doel van het proces: er voor zorgen dat de behandelende onthaler kan inschatten welke feiten tot IFG 
behoren en deze behandelt op een adequate en uniforme wijze. 
De proceseigenaar binnen de lokale politie Ninove is INP Ilse Temmerman. 
 
P13 Opstellen PV 

Procesnaam: opstellen aanvankelijk proces-verbaal 
Doel van het proces: een zo accuraat mogelijk verslag van gebeurtenissen overmaken aan de PdK. 
De proceseigenaar binnen de lokale politie Ninove is HINP Christel Sucaet. 
 
P14 Overname dossiers door LRD 

Procesnaam: verwittigen recherche 
Doel van het proces: er voor zorgen dat de recherche zo snel mogelijk ingeschakeld wordt bij dossiers die 
onder haar bevoegdheid vallen. 
De proceseigenaar binnen de lokale politie Ninove is het diensthoofd van de lokale recherche. 
 
P15 Doorverwijzen 

Procesnaam: doorverwijzen 
Doel van het proces: ingeval een klant zich tot onze diensten wendt met een probleem dat niet tot onze 
bevoegdheid behoort, deze doorverwijzen naar de bevoegde instantie.  
De proceseigenaar binnen de lokale politie Ninove is INP Dorine Heirweg. 
 
P21 Onthalen 

Procesnaam: onthalen 
Doel van het proces: de klanten die zich wenden tot de politie voor hulp of informatie, op een correcte 
manier ontvangen, helpen, informeren en/of doorverwijzen 
De proceseigenaar binnen de lokale politie Ninove is HINP Hans Mertens. 
 
O11 Schade / verlies korpsmateriaal 

Procesnaam: behandelen schade / verlies korpsmateriaal 
Doel van het proces: er voor zorgen dat de schade aan korpsmateriaal gemeld wordt en kan hersteld 
worden en het verlies van korpsmateriaal gekend is. 
De proceseigenaar binnen de lokale politie Ninove is bediende Wendy Vervynckt, logistiek medewerker. 



PZ Ninove                                                                                                  Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

 51  

 
O12 Klachten behandelen 

Procesnaam: benutten van externe klachten 
Doel van het proces: alle uitingen van ontevredenheid gestructureerd behandelen en er zoveel mogelijk 
nuttige lessen uit trekken. 
De proceseigenaar binnen de lokale politie Ninove is de commissaris die instaat voor het intern toezicht. 
 
 
WERKWIJZE: 

 
Een proces staat op één liggend A4 blad. Naast het nummer, de procesnaam, het doel van het proces, de 
versie, de geldigheid en de naam van de proceseigenaar, wordt elke stap uit het proces weergegeven 
door de infinitief van een werkwoord vergezeld van een stroomdiagram symbool. Naast deze summiere 
weergave van de verschillende stappen uit het proces is op het A4 blad nog plaats voor 
kwaliteitsindicatoren, kwaliteitsnormen en toelichtingen al dan niet door middel van hyperlinks. Deze 
hyperlinks verwijzen naar bijkomende informatie zoals definities, interne nota’s, kwaliteitsfiches, 
invulformulieren, … 
 
Een belangrijke tool in het proces ‘opstellen van een aanvankelijk PV’ is de aanreiking van de meest 
voorkomende inbreuken bestaande uit het artikel in het strafwetboek, de omschrijving van het misdrijf, 
de constitutieve bestanddelen en de parketcodes. M.a.w. een verkort praktisch strafwetboek opgesteld 
door medewerkers van de lokale politie Ninove en juist bevonden door HCP Alain Liners, directeur van de 
juridische dienst van de federale politie. 
De uren besteed aan het opstellen van het proces ‘doorverwijzen’ heeft een overzichtelijke lijst 
opgeleverd die zeer handig blijkt voor alle medewerkers van het korps. Mensen die zich aanmelden met 
problemen of vragen die niet direct onder het strafrechtelijke vallen, worden doorverwezen naar de 
correcte externe partner. Bijvoorbeeld: andere stadsdiensten, huurdersbond, vrederechter, deurwaarder, 
justitiehuis, CAW, JAC, … 
 
Het is de proceseigenaar die waakt over de inhoud van het proces. Een keer per jaar stelt hij/zij de 
resultaten (meetinstrumenten, indicatoren) voor aan de leden van de werkgroep EPZ en geeft een 
woordje uitleg over het verloop van het proces. 
 
De uitgeschreven processen, de betekenis van de stroomdiagram symbolen en de oorspronkelijke lijst 
met uit te schrijven processen zijn terug te vinden in bijlage 4. 
 
 
 
 

 

ORGANISATIEBEHEERSING 
 

 
 
Van organisatiebeheersing wordt gezegd dat het nog meer is dan een Zonaal Veiligheidsplan, nog meer 
dan actieplannen, … Organisatiebeheersing lost de problemen niet op. Organisatiebeheersing maakt de 
problemen zichtbaar. CSD Dendermonde gaf de politiezones uit het arrondissement begin 2012 de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een werkgroep rond het concretiseren van de rondzendbrief CP3 
betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie. PZ Ninove was van de partij. Op 20 
november 2012 voltooide deze werkgroep onder leiding van CP Luc Vanhixe haar werkzaamheden.  
 
Het resultaat is:  
- een handleiding: hoe kan organisatiebeheersing ingevoerd worden in een politieorganisatie? 
- een sjabloon: de eenvoudigste aanpak bestaat er in dit invuldocument te gebruiken 
- een voorbeeld van het uitwerken van enkele beheersmaatregelen, in dit geval in het kader van het 
proces "extern communiceren" vanuit de visie van en voor de CSD Dendermonde 
 
De handleiding en het sjabloon vindt u in bijlage 5. 
 
In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017 zal tijd worden vrijgemaakt voor het concretiseren 
van de CP3 binnen de lokale politie van Ninove. 
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2.7. Samenwerking 
 

2.7.1. Interzonale, bovenlokale en internationale 
politiesamenwerking 

 
� De zone verbindt zich in onderstaande partnerschapsrelaties: 

 

Domein van de samenwerking Zone – dienst waarmee het 
protocol/samenwerkings-
akkoord werd afgesloten 

Implicaties voor de zone  

 
Informatie-uitwisseling met Comité P 

• inzake onderzoeken, klachten 
en aangiften  

• inzake overleg 
 

 
Comité P 

 
Verhoogde intelligence 

 
Uniformen personeel 

 
DMPE 

 
Mogelijkheid tot aankopen van uniformen 
via de federale politie 

 
Logistieke steun 

 
DGS/DSL 

 
Mogelijkheid tot aankopen van diverse 
logistieke middelen via de federale politie 

 
Lokaal Protocolakkoord 

 
Gerechtelijk Arrondissement 
Dendermonde 

 
Ref. 2.6.1. Opdrachten en taken van 
federale aard 

 
Laterale steun bij dringende 
tussenkomsten in verband met 
slachtofferbejegening 
 

 
Politiezone Denderleeuw-
Haaltert  

 
Permanente optimale dienstverlening in 
het kader van slachtofferschap 
26 weken op jaarbasis  

 
Sensibiliseren en geven van 
opleidingen extern en intern de zones 
i.v.m. slachtofferbejegening 
 

 
Regioteam  
Aalst / Denderleeuw-Haaltert / 
Lede-Erpe-Mere 

 
Regelmatige bijscholingen i.v.m. 
slachtofferbejegening 

 
Audiovisueel verhoor van minderjarige 
slachtoffers of getuigen van misdrijven  
 

 
Regio Dender 

 
Rationele inzet mogelijk  

 
Laterale steun bij dringende 
interventies  

 
Regio Dender = 
Aalst / Haaltert-Denderleeuw / 
Lede-Erpe-Mere 

 
Rationele inzet mogelijk 

 
Verkeersklassen (Jongeren PV) 
 

 
Parket van Dendermonde 

 
Optimale dienstverlening door 
sensibilisering van jongeren 

 
Protocol m.b.t. het verlenen van 
toegang op afstand aan het AIK tot de 
ISLP-servers van het arrondissement 
Dendermonde 

 
AIK 

 
Geïntegreerde fenomeenopvolging 

 
Samenwerking op zondag 

 
Politiezone Denderleeuw-
Haaltert 

 
Rationele inzet mogelijk 

 
Laterale steun tussen de lokale en 
federale politiediensten voor het 
beheren van een noodsituatie, een 
gevaarssituatie of een crisissituatie 
Protocolakkoord PIP  

 
Provincie Oost-Vlaanderen 

 
Rationele inzet mogelijk 

 
Overeenkomst voor de coördinatie en 
het aansturen van ploegen en middelen 
tijdens het volgen op het grondgebied 
van de provincie Oost-Vlaanderen 

 
Tussen CICOV, lokale en 
federale politiediensten 

 
Rationele inzet mogelijk 
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Bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst inzake de 
afkondiging en de organisatie van het 
politiealarm 

 
Gerechtelijk Arrondissement 
Dendermonde 

 
Rationele inzet mogelijk 

 
Cavalerie 

 
Samen met Haaltert-
Denderleeuw een beroep doen 
op de federale politie 

 
Optimale dienstverlening 

 
CIK – interventiekorps 

 

 
Samen met Haaltert-
Denderleeuw een beroep doen 
op de federale politie 

 
Optimale dienstverlening 

 
 

� De zone neemt deel aan netwerken op arrondissementeel niveau: 
 

Domein van de samenwerking Netwerk / Platform 

 
Recherche 
 

 
Netwerkingen in uitvoering van het 
protocol gerechtelijke werkafspraken 

 
Functioneel en technisch beheer 

 
Platform functionele en technische 
beheerders 

 
Beleid  
 

 
ANOO (Arrondissementeel Netwerk 
Organisatie Ontwikkeling) 

 
 

� Andere netwerken waaraan de zone deelneemt: 
 

Domein van de samenwerking Netwerk / Platform / Commissie 

 
Verkeer 

 
Netwerk verkeerscoördinatoren  
(BIVV) 

 
Verkeer 

 
Stedelijke verkeerscommissie 
 

 
Verkeer 

 
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid 
(PCV) 

 
Verkeer 
 

 
Gemeentelijke begeleidingscommissie 
voor mobiliteitsdossiers 

 
Functioneel en technisch beheer 

 
Vlaams platform technische en 
functionele beheerders 

 
Milieu 

 
Provinciaal netwerk Milieu via gouverneur 
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2.7.2. Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet-
politionele partners en derden 

 
- protocol tot bewerkstelling van een veilige schoolomgeving (scholenconvenant/vast politioneel 
aanspreekpunt jeugdcriminaliteit voor de schoolgemeenschappen) 
- protocol tot regeling van de samenwerking tussen het Europees centrum voor vermiste en seksueel 
uitgebuite kinderen en de gerechtelijke overheden 
- convenant met OCMW ivm psychosociale bijstand 
- overeenkomst met Centrum voor Kind & Gezin (CKG) Den Boomgaard Sint-Maria Lierde 
- duidelijke afspraken met het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van 
Drugmisbruik (PISAD) die instaan voor drugpreventie én de (ambulante) begeleiding van jongeren en 
hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs 
- protocol inzake de samenwerking tussen de politie en de gerechtsdeurwaarders binnen het gerechtelijk 
arrondissement Dendermonde 
- samenwerkingsovereenkomst aankoop software voor verwerking PV’s onbemande camera’s 
- protocol inzake de samenwerking tussen de gerechtelijke overheden, de politiediensten en de actoren, 
mogelijk slachtoffer van diefstallen gewapenderhand 
- verlichting en vereenvoudiging van sommige administratieve taken van de lokale politie 
- provinciaal samenwerkingsakkoord tussen De Lijn Oost-Vlaanderen en de geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus in Oost-Vlaanderen betreffende het project ‘Veilig op weg’ in het 
openbaar vervoer 
- convenant partnergeweld 
- tijdelijke opvang (1 nacht of weekend) van slachtoffers allerhande, asielzoekers, … in de 
Despauteerstraat en Emiel De Molstraat 
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2.8. Synthese van de bestede capaciteit 
 
In deze tabel vindt u de synthese van de bestede capaciteit weer over de periode van één jaar, namelijk 
het jaar 2012. 
 
 

Referentiejaar 2012 LOKALE POLITIE NINOVE 
Mensuren % tov de 

beschikbare 
capaciteit 

HHOO / Carnaval 1379 1,27 

HHOO / Ronde Van Vlaanderen / 0,00 

HHOO / Ronde Van Vlaanderen - Wielertoeristen / 0,00 

HHOO / Wielerwedstrijden 572 0,52 

HHOO / andere (o.a. Krasjelrock) 953 0,87 

Subtotaal openbare orde intern de zone 2904 2,66 

HYCAP (MFO2bis) 696 0,64 

Openbare 

orde 

 

Subtotaal openbare orde extern de zone  696 0,64 

Wijk 11272 10,34 

Verkeer 9222 8,46 

Milieu 1039 0,95 

Onthaal 9036 8,29 

Interventie 36849 33,81 

Recherche 8918 8,18 

Jeugd/gezin (incl slachtofferbejegening door 2 leden jeugd en zeden)  2137 1,96 

Slachtofferbejegening (excl door 2 leden jeugd en zeden) 25 0,02 

Wapenbeheer 945 0,87 

Q-controle (functioneel beheer, APO, PV, VPV, KS, 
administratie, briefwisseling en archief) 

3286 2,99 

Lokale 
opdrachten 

 

Subtotaal lokale opdrachten 82729 75,90 

ZVP, begroting en begrotingswijziging, … 1455 1,33 

Communicatie, … 137 0,13 

Strategie en 
beleid 

 
Subtotaal strategie en beleid 2432 1,46 

Actieplan: Inbraken in woningen / Goliath 288 0,26 

Actieplan: Inbraken in woningen / Argus 292 0,27 

Actieplan: Verkeer / Curvo, Gordel en GSM 330 0,30 

Actieplan: Verkeer / Snelheid met onderschepping 448 0,41 

Actieplan: Verkeer / Alco + drugs in het verkeer 841 0,77 

Actieplan: Verkeer / Zwaar vervoer 454 0,42 

Actieplan: Verkeer / Verkeersklassen 12 0,01 

Actieplannen 

 

Subtotaal actieplannen 2665 2,45 

Beleid, beheer en ondersteuning: personeelsdienst 9983 9,16 

Algemeen beheer 538 0,49 

Opleidingen 3155 2,89 

Sport 228 0,21 

Management 
van 
medewerkers 

 

Subtotaal management van medewerkers 13904 12,76 

Beleid, beheer en ondersteuning: dienst aankoop, financiën en 
logistiek 

3718 3,41 

Onderhoud 784 0,72 

Management 
van middelen 

 

Subtotaal management van middelen 4731 4,13 

Totale 

beschikbare 
zonale 
capaciteit 

 108992 *100% 

*= 100 %, de totale beschikbare capaciteit, te weten: de totale capaciteit minus de onbeschikbare capaciteit (ziekte, 
verlof, detachering out, …) 
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Hoofdstuk 3 

 Strategische 

doelstellingen 
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3.1. De vorige strategische doelstellingen – 
evaluatie en te trekken lessen 
 

3.1.1. In het domein van de veiligheid  

 

3.1.1.1. Beknopte weergave van de evaluatie en te trekken lessen van de 
doelstellingen uit het vorig Zonaal Veiligheidsplan 2009 - 2012 
 
Drugs 

 
Strategische doelstelling: 

We willen, in samenwerking met partners, de aanpak van het drugsprobleem optimaliseren. 
 
Evaluatie:  

Inzake de drugsproblematiek kunnen wij stellen dat wij er in geslaagd zijn de drugsproblematiek te 
beheersen binnen onze zone. 
Inzake de beoogde concrete doelstellingen kunnen wij stellen dat deze voor 2012 niet gehaald werden 
ingevolge de werkdruk binnen de verschillende diensten en het gebrek aan capaciteit. 
 

Te trekken lessen: 

De drugsproblematiek is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij en permanente 
opvolging is noodzakelijk. 
De ervaring van de voorbije jaren leert ons dat het wel noodzakelijk is een aantal risicoplaatsen zoals het 
park, uitgangsbuurten, plaatsen waar veel jongeren samenkomen nauwgezet op te volgen inzake 
eventueel druggebruik. 
Het is echter wel zo dat de ervaring van de voorbije jaren ons tevens geleerd heeft dat onderzoeksmatig 
en dealergericht werken nog het meest doeltreffend is. Enerzijds slagen wij er zo in om de dealers binnen 
onze zone te laten veroordelen maar krijgen hierdoor een pak informatie inzake gebruikers van 
verdovende middelen op ons grondgebied. 
 
Een nog beter zicht op het aantal gebruikers en dealers van verdovende middelen binnen onze zone blijft 
noodzakelijk voor de toekomst.  
Een nog betere infodoorstroming en communicatie tussen de verschillende diensten is zeker vereist. Er 
gaat nog te veel informatie verloren en vaak worden wij geconfronteerd met diverse misverstanden die 
mogelijks vermeden zouden kunnen worden. 

 
 
Diefstallen 

 
Strategische doelstelling: 

We willen bijdragen aan de bestrijding van de zware diefstallen in gebouwen en voertuigen.  
 
Evaluatie: 

Na analyse zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij het merendeel van de voorziene maatregelen om de 
problematiek inzake zware diefstallen in gebouwen en voertuigen te bestrijden hebben getroffen. 
Samenwerking tussen de verschillende diensten binnen de politiezone Ninove is noodzakelijk om het 
aantal vooropgestelde acties te behalen. Tevens is de flexibele ingesteldheid van de medewerkers 
inclusief de diensthoofden onmisbaar bij een plotse vlaag van inbraken. 
Er kan gezegd worden dat het gebruik van het VIEW-formulier de vaststellingen ter plaatse 
vergemakkelijkt. We stellen echter vast dat er opnieuw meer aandacht dient besteed te worden aan het 
ter plaatse vragen van het labo na een inbraak. 
De vooropgestelde norm inzake de opleiding eigendomsdelicten werd behaald. Het verspreiden van 
informatie via de media kan beter. De acties die voortvloeien uit het actieplan werden reeds opgenomen 
in de reguliere werking. 
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Te trekken lessen: 

We stellen vast dat een grotere zichtbaarheid, zijnde meer blauw op straat, een maatregel is die we 
nodig achten om de problematiek inzake zware diefstallen in gebouwen en voertuigen aan te pakken. 
Hierdoor verhoogt niet alleen de pakkans, ook het onveiligheidsgevoel bij de burger neemt hierdoor af. 
De acties die voortvloeien uit het actieplan dienen aangehouden te worden.  
De kwaliteit van de vaststellingen moet in het oog gehouden worden. Nazicht van de kwaliteit inclusief 
feedback en bijsturing verdienen meer aandacht. De nodige inspanningen dienen geleverd te worden om 
de kwaliteit van de vaststellingen en de opgestelde processen-verbaal te verbeteren. 

 
 
Geweldsmisdrijven 

 
Strategische doelstelling: 

We willen tegen 2012, met adequate middelen, onze politionele aanpak met betrekking tot 
geweldsmisdrijven binnen de familiale sfeer, optimaliseren. 
 
Evaluatie: 

De voorbije vier jaar hebben we de aanpak met betrekking tot geweldsmisdrijven binnen de familiale 
sfeer trachten te optimaliseren door zo veel mogelijk medewerkers van de lokale politie van Ninove te 
informeren over deze materie. Dit gebeurde door een proces inzake IFG op te stellen en alle 
personeelsleden in te lichten over het bestaan ervan. Tijdens een interne opleiding werd door de 
proceseigenaar het proces IFG volledig uit de doeken gedaan. De kennis inzake de inhoud van het proces 
werd getoetst aan de hand van een enquête die tijdens een personeelsvergadering plenair onder de loep 
werd genomen. 
 
Te trekken lessen: 

De knelpunten die uit de bevraging inzake IFG kwamen, zullen worden aangepakt door een blijvende 
opvolging van opgestelde dossiers waarbij de gemaakte fouten gecommuniceerd worden naar de 
korpsleiding en de betrokkenen. Na afloop van het actieplan kunnen we concluderen dat het constant 
opleiden en sensibiliseren van de medewerkers nodig is. In 2013 werd tijd vrijgemaakt om de kwaliteit 
van de aanpak te monitoren. Volgende lessen werden getrokken:  
- ook aan nieuwe medewerkers en aspiranten zal het proces IFG worden toegelicht 
- de indicatoren uit het proces IFG zullen maandelijks worden opgevolgd 
- alle fouten die nog gemaakt worden in de materie IFG zullen opgelijst worden 
- maandelijks zal een overzicht van de opgevolgde indicatoren en voorgekomen anomalieën worden 
overgemaakt aan de korpschef 
Het borgen van deze materie in de reguliere werking spreekt voor zich. 

 
 
Verkeer  

 
Strategische doelstelling: 

Tegen 2012 een bijdrage leveren om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
 
Evaluatie: 

Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is in 2012 voor de eerste keer gedaald tot onder de 
grens van de 150. Het aantal lichtgewonden is zowat met één vijfde gedaald. De cijfers van de zwaar 
gewonden zijn met de helft gestegen. Het aantal doden is flink gedaald. De top drie van de gevaarlijkste 
wegen wordt nu aangevoerd door de Brakelsesteenweg (N8), gevolgd door de Edingsesteenweg (N255) 
en de Brusselsesteenweg (N8) op een gedeelde tweede plaats. De maand oktober is de onveiligste op de 
jaarkalender. Zaterdag en woensdag zijn de onveiligste weekdagen. Statistisch gezien zijn 16:00 uur en 
17:00 uur de gevaarlijkste tijdstippen van de dag. 
Wegenwerken op het drukst bereden gedeelte van onze ring veroorzaken een onstabiele verkeersdrukte.  
De pakkans is opnieuw verhoogd door de inspanningen en investeringen gerealiseerd met de middelen 
van het verkeersveiligheidsfonds, ondanks een vermindering van capaciteit in onze verkeersdienst. Het 
aantal snelheidsovertreders is opnieuw gevoelig gestegen, omdat de controlecapaciteit nog opgedreven 
werd. Er worden bijna dagelijks snelheidscontroles uitgevoerd. Het aantal vastgestelde inbreuken op de 
alcoholwetgeving is licht gedaald. Drugscontroles blijken te omslachtig en worden onvoldoende regulier 
uitgevoerd. Onze inspanningen op het vlak van preventie en sensibilisatie werden aangehouden. 
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Te trekken lessen: 

Gelet op de daling van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel, zullen wij het aantal 
snelheidscontroles moeten handhaven. Ook op gebied van alcohol- en drugscontroles in het verkeer 
moeten nog meer inspanningen geleverd worden. De speekseltesten zijn onvoldoende betrouwbaar en de 
procedure moet minder omslachtig worden. 
Het probleem van de verkeersongevallen met vluchtmisdrijf is eveneens niet te onderschatten: het aantal 
vaststellingen gaat nationaal in stijgende lijn, maar de gevolgen ervan blijven meestal beperkt tot 
stoffelijke schade. 
Zowel van het nationaal niveau als vanuit het BIVV krijgen we de vraag om onze aandacht aangaande 
controles niet te laten vervagen. Wij proberen het aantal controles te handhaven en passen de 
nultolerantie toe opgelegd door het parket, evenwel volgens de wettelijk toegelaten normen. 
Het in gebruik nemen van een eerste digitale snelheidscamera op twee vaste locaties op de N8 werpt zijn 
vruchten af in de handhavingsresultaten. 
Door een voortdurend personeelstekort in de verkeersdienst wordt steeds om bijkomende mankracht 
gevraagd vanuit de interventiedienst. Dit heeft onmiskenbaar een gunstige invloed op de 
handhavingsresultaten in de reguliere werking van de interventiedienst. 
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3.1.1.2. Beknopte weergave van de evaluatie van de strategische thema’s uit 
het vorig Zonaal Veiligheidsplan 2009 - 2012 
 
Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 

DRUGS   2009 2010 2011 2012 

  1. Zichtbare aanwezigheid op risicoplaatsen V V V V 

  2. Aanwezigheid in burger op risicoplaatsen V V V V 

  3. Gerichte acties / controles op openbare plaatsen O O X X 

  4. In kaart brengen mogelijke dealers + opvolging V V / / 

  5. In kaart brengen gebruikers + opvolging V V / / 

  6. Opdrachten Parket V V / / 

  7. Infodoorstroming + opleiding X X / / 

  8. Infogaring externe partners V V / / 

Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 

DIEFSTALLEN  2009 2010   

 Zware diefstallen 1. Technopreventieve adviezen V V   

  2. Vakantietoezicht V V   

  3. Info via multimedia V X   

  4. Anonieme nachtpatrouilles V /   

  5. Gerichte patrouilles V /   

  6. Statische controles (acties Argus) V O   

  7. Acties Goliath V V   

  8. Eigen vaststellingen V V   

  9. Verwerken van vaststellingen en info V V   

  10. Opvolgen gekende daders - Permanent V /   

  11. Centraliseren van informatie - Permanent V /   

  12. Hercosi V V   

  13. Opleiding eigendomsdelicten FGP Dendermonde / V   

Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 
DIEFSTALLEN     2011 2012 

Diefstallen in voertuigen 1. Bevolking informeren via media   V X 

 2. Bevolking informeren via website   V V 

 3. Slachtoffers informeren – feiten voorkomen   X X 

 4. Actie klinkentrekken   V V 

 5. Proces uitschrijven   O O 

 6. Standaard proces-verbaal opstellen   X X 

 7. Acties Argus    V V 

 8. FIPA acties   V V 

 9. Opleiding eigendomsdelicten FGP Dendermonde   V / 

Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 

GEWELDSMISDRIJVEN  2009    

Proces IFG 1. Bevolking informeren via media /    

 2. Bevolking informeren via website /    

 3. Infoavond organiseren /    

 4. Interne bevraging /    

 5. Processen-verbaal opstellen V    

 6. Verwerken van vaststellingen en info V    

 7. Feedback V    
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Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 

GEWELDSMISDRIJVEN   2010 2011  

Sensibiliseren/opleiden 1. Info intern personeel  X X  

medewerkers 2. Opleiding personeel inzake opgesteld proces IFG  V /  

 3. Interne bevraging  X O  

 4. Praktische opleiding “Omgaan met mensen”  / X  

 5. Processen-verbaal opstellen  V V  

 6. Verwerken van vaststellingen en info  V V  

 7. Feedback  V V  

Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 

VERKEER   2009    

Drugs en alco 1. Communicatie: verspreiden perstekst & resultaat V    

  2. Communicatie: met mobiele ledborden V    

  3. Uitvoeren van controles op weekdagen V    

  4. Uitvoeren van controles in de weekends O    

  5. Uitvoeren van een ademtest V    

  6. Praktijkstage drugs volgen X    

  7. Overtreders informeren O    

Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 
VERKEER    2010   

Snelheid 1. Communicatie: verspreiden perstekst & resultaat  O   

 2. Handhavingscommunicatie  V   

 3. Communicatie: met mobiele ledborden  V   

 4. Uitvoeren van bemande controles met interceptie  X   

 5. Uitvoeren van bemande controles in de vlucht  X   

 6. Gecontroleerde voertuigen bemande controles  O   

 7. Inzet van preventieve snelheidsradars  V   

  8. Sensibilisatie wegbeheerders infrastructuur  V   

  9. Controle op leesbaarheid kentekenplaten  V   

  10. Overtreders informeren  V   

Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 
VERKEER     2011 2012 

Zwakke weggebruikers 1. Sensibilisering met oog op betere zichtbaarheid   O O 

 2. Educatief project basisonderwijs   V V 

 3. Uitvoeren van bromfietscontroles   V X 

 4. Uitvoeren van fietscontroles   O O 

 5. Toezicht aan de schoolpoort   O O 

 6. Toezicht op gordel, kinderzitjes, parkeergedrag   V V 

 7. Inzet aanhangwagens/tekstborden   O O 

 8. Opleiding personeel betreffende BIVV-thema’s   O O 

 9. Verkeersklas als gevolg aan jongeren PV   V V 

 
° Er was een TPA-lokaal in het bijcommissariaat tot eind 2007.  
 

LEGENDE 

V  Doelstelling bereikt 

O Op de goede weg 

X Doelstelling niet bereikt 
 
De rapportering per prioriteit per jaar vindt u terug in bijlage 6. 
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3.1.2. In het domein van de werking en de organisatieontwikkeling  

 
3.1.2.1. Beknopte weergave van de evaluatie en te trekken lessen van de 
doelstellingen uit het vorig Zonaal Veiligheidsplan 2009 - 2012 
 
EPZ 
 
Strategische doelstelling: 

Tussen 2009 en 2012 processen beschrijven teneinde het optreden van de politie te optimaliseren.  
 
Evaluatie: 

Het actieplan EPZ startte in 2009 voor de diensthoofden met het voorhouden van een spiegel. De eigen 
verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden van de personeelsleden werden onder de loep 
genomen. Het organogram werd toekomstgericht herbekeken en kreeg een modernere layout waarin de 
maatschappij én de relaties tussen de verschillende politiediensten tot uiting komen. Een sterkte-
zwakteanalyse bracht ons tot een lijst van mogelijk uit te schrijven processen. Vanaf 2010 werd onder 
begeleiding van Luc Vanhixe van start gegaan met het uitschrijven van processen. Tussen 2010 en 2011 
werden 6 primaire processen en 2 ondersteunende processen uitgeschreven. Het gaat voornamelijk over 
dienstenoverschrijdende processen. Het proces ‘opstellen van een aanvankelijk PV’ en het proces 
‘doorverwijzen’ waren de meest intensieve processen met een verkort praktisch strafwetboek en een 
overzichtelijke lijst van externe partners als resultaat. Het ontwikkelen van een opvolgingssysteem voor 
alle kwaliteitsindicatoren, de tactische doelstelling voor 2012, werd niet gerealiseerd. Het opzetten van 
een balanced scorecard is onmogelijk zonder een ICT-consulent in huis. 
 

Te trekken lessen: 

Ook zonder de begeleiding van Luc Vanhixe moet het uitschrijven van processen worden verdergezet. Het 
zou niet slecht zijn om nog even stil te staan bij de methodiek. Het gebruik van stroomdiagram symbolen 
mag geen belemmering zijn voor het opstellen van een proces. Processen zouden immers de vertrekbasis 
kunnen zijn om te komen tot een risicoanalyse en beheersmaatregelen in het kader van de CP3 rond 
organisatiebeheersing. 
Een andere opmerkzaamheid is dat de processen niet voldoende gekend zijn bij de personeelsleden. De 
processen zijn voor iedereen toegankelijk via een icoon op het bureaublad van de ISLP-computers en 
werden al eens overlopen tijdens een personeelsvergadering en/of een interne opleiding. De processen 
bevatten handige tools. Meer aandacht besteden aan het bestaan van deze hulpmiddelen is noodzakelijk. 
Processen worden immers opgesteld om eenvormigheid te krijgen en het de personeelsleden makkelijker 
te maken. 
Een andere te trekken les is ervoor te zorgen dat de proceseigenaars het proces waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn levend houden. Het beleidsteam, zijnde de diensthoofden en de korpschef, mogen 
niet vergeten feedback van de resultaten en het verloop van het proces te vragen. Een balanced 
scorecard kan ervoor zorgen dat er continu zicht is op de meetinstrumenten en de indicatoren. Een ICT-
consulent voor de politiezone is voor het ontwikkelen en opvolgen van een dergelijk tool onontbeerlijk. 
Een laatste te trekken les heeft betrekking op het gezegde ‘iets van onder het stof halen’. Het 
organogram dat in 2009 tot stand kwam, werd niet gebruikt. Toen in 2013 het organogram in een nieuw 
kleedje werd gestoken, bleek dat de patroon al grotendeels klaar lag. Soms hebben we de oplossing, 
vernieuwing of wat dan ook gewoon in onze kast liggen.  
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3.1.2.2. Beknopte weergave van de evaluatie van het strategisch thema uit het 
vorig Zonaal Veiligheidsplan 2009 - 2012 
 
 

Strategisch thema Activiteiten Evaluatie 

EPZ   2009 2010 2011 2012 

  1. Duidelijke taakverdeling van de verantwoordelijken     

     van de functionaliteiten V / / / 

  2. Een sterkte-zwakteanalyse opstellen V / / / 

  3. De uit te schrijven (deel)processen bepalen en     

     proceseigenaars aanduiden V / / / 

 4. De weerhouden (deel)processen uitschrijven / V V V 

 5. Het ontwikkelen van een opvolgingssysteem voor      

     alle kwaliteitsindicatoren / / / X 
 
Er kan besloten worden dat op gebied van excellente politiezorg de nodige inspanningen geleverd zijn. 
Uiteraard is dit thema zodanig noodzakelijk binnen een organisatie dat het ingeburgerd is in de dagelijkse 
werking van de politiezone. 
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3.2. De strategische doelstellingen 2014-2017 
Na het vastleggen van de strategische thema’s (de vroegere prioriteiten en aandachtspunten) werden 
zowel strategische als tactische doelstellingen uitgeschreven voor elk van de strategische thema’s. 

 

3.2.1. Synthese van de argumentatie 

Onderstaande strategische thema’s werden a.d.h.v. de argumentatiematrixen gekozen. In de twee 
argumentatiemodellen vindt u een weergave van de bronnen. Ook de krachtlijnen uit het Nationaal 
Veiligheidsplan 2012-2015 zijn opgenomen in de argumentatiematrixen. In 3.2.1.1. en 3.2.1.2. wordt per 
strategisch thema voor de komende beleidsperiode verwezen naar de beleidsprioriteiten aangevuld met 
de objectieve en subjectieve bronnen. In 3.2.1.3. volgt de reflectie naar het Nationaal Veiligheidsplan 
2012-2015. 

3.2.1.1. Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid  
 

� Drugs 
� Inbraken 
� Milieu 
� Verkeer 

 
 

� Drugs: reflectie naar de bronnen 
 

De sleutelfiguren vinden het bestrijden van de drughandel de belangrijkste taak van de lokale politie 
van Ninove. De DirCo zet drugs op de 3de plaats als het gaat om criminaliteitsfenomenen. Bij de 
Procureur des Konings staan drugdelicten op nummer 4 in het rijtje van veiligheidsthema’s. Uit de 
bevraging van het personeel blijkt dat de eigen medewerkers drugs als 4de prioriteit wensen aan te 
pakken. In het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld voor Ninove belandt drugs op de 4de plaats. De 
burgemeester zet drugs op nummer 5. De DirJud kruist drugs aan als te behandelen 
criminaliteitsfenomeen. In het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 staan de drugs vermeld bij de 10 
krachtlijnen inzake criminaliteit. 

 
 

� Inbraken: reflectie naar de bronnen 
 

De personeelsleden van de zone plaatsen inbraken in woningen en andere gebouwen op de 1ste plaats 
als aan te pakken probleem. De burgemeester kruist inbraken in woningen, handelszaken en 
bedrijven op de eerste plaats aan. De bevolking zet woninginbraak op de 2de plaats om prioritair 
behandeld te worden door de politie. De Procureur des Konings duidt vermogensdelicten als 3de aan. 
De sleutelfiguren ervaren inbraken in woningen en andere gebouwen als 4de probleem. De bevolking 
zet inbraken in woningen en andere gebouwen als probleem op de 5de plaats. In het Zonaal 
Politioneel Veiligheidsbeeld voor Ninove staan inbraken in bedrijven/handelszaken op de 5de plaats en 
inbraken in woningen op de 10de plaats. Bij de DirCo staan inbraken in woningen en andere 
gebouwen op nummer 11 in het lijstje van aan te pakken criminaliteitsfenomenen. De DirJud kruist 
inbraken in woningen en andere gebouwen aan als te behandelen criminaliteitsfenomeen. De cijfers 
uit ISLP geven een stijgende trend aan wat winkeldiefstallen en inbraken uit woningen betreft. Uit de 
politionele criminaliteitsstatistieken blijkt dat de hoofdrubriek diefstal en afpersing de misdrijfvorm is 
die zorgt voor meer dan 30% van de geregistreerde criminaliteit. Ondanks een statusquo voor wat de 
feitenregistratie van 2012 t.o.v. 2008 betreft, is het aantal feiten m.b.t. diefstal en afpersing licht 
gestegen. In het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 staan inbraken in woningen en andere 
gebouwen vermeld bij de 10 krachtlijnen inzake criminaliteit. 
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� Milieu: reflectie naar de bronnen 

 
De sleutelfiguren vinden rommel op straat het belangrijkste buurtprobleem. De bevolking vindt 
sluikstorten en zwerfvuil het 2de belangrijkste buurtprobleem en zet het op de 3de plaats om 
behandeld te worden door de politie. Bij de personeelsleden komt rommel op straat op de 5de plaats 
te staan in het rijtje van buurtproblemen. De Procureur des Konings zet milieu-inbreuken en 
inbreuken op de wetgeving inzake volksgezondheid op de 8ste plaats als prioritair veiligheidsthema. 
Uit de politionele criminaliteitsstatistieken blijkt dat, ondanks een statusquo voor wat de 
feitenregistratie van 2012 t.o.v. 2008 betreft, het aantal geregistreerde feiten inzake milieu in 2012 
lager ligt dan het aantal geregistreerde feiten inzake milieu in 2008. Uit ISLP blijkt, zowel voor 
afvalverbranding als sluikstorten, dat de cijfers voor de periode 2008 tot en met 2012 het laagst zijn 
in 2012. In het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 is het fraude inzake afvalbeheer dat vermeld 
staat bij de 10 krachtlijnen inzake criminaliteit. 

 
 

� Verkeer: reflectie naar de bronnen 
 

Onaangepaste (overdreven) snelheid in het verkeer en rijden onder invloed 
Uit de lokale veiligheidsbevraging komt onaangepaste snelheid in het verkeer naar voor als hét 
belangrijkste probleem. Tevens vindt de bevolking dat onaangepaste snelheid in het verkeer de 
koploper is om prioritair behandeld te worden. De sleutelfiguren en de personeelsleden vinden 
onaangepaste snelheid in het verkeer het 2de belangrijkste probleem. De burgemeester plaatst 
verkeer op nummer 2. De Procureur des Konings zet overdreven snelheid en rijden onder invloed van 
alcohol of drugs (samen met gsm-gebruik achter het stuur, niet dragen van de gordel, niet gebruiken 
van kinderzitjes en roodlichtrijden) op nummer 2 in de rij van prioritaire veiligheidsthema’s. De DirCo 
wijst op de bijzondere aandacht voor het realiseren van een gedragswijziging door acties te richten 
naar de prioritaire thema’s en doelgroepen uit het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Uit ISLP 
blijkt dat de verkeersongevallen onder invloed stijgen.  
Agressief verkeersgedrag 
Bij de Procureur des Konings krijgt gevaarlijk en a-sociaal rijgedrag bijzondere aandacht (vandaar 1 
in de matrix). Zowel de bevolking, de sleutelfiguren als de personeelsleden vinden agressief 
verkeersgedrag het 3de belangrijkste probleem. De bevolking zet agressief verkeersgedrag op de 4de 
plaats om prioritair behandeld te worden door de politie. 
Verkeersongevallen met vluchtmisdrijf 
• VOSS met vlucht stijgen 
Uit ISLP blijkt dat bij de verkeersongevallen met stoffelijke schade het de ongevallen met vlucht zijn 
die opvallen. Er zijn meer verkeersongevallen met stoffelijke schade met vlucht dan zonder vlucht 
geregistreerd als gemiddelde voor de periode 2009 tot en met 2012. 
• VOLL met vlucht 
In het jaaroverzicht van de verkeersongevallen 2012 ligt de focus op de verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel. In 7% van de gevallen pleegt de persoon die een verkeersongeval met lichamelijk 
letsel veroorzaakte vluchtmisdrijf. 

 
 

3.2.1.2. Op het gebied van dienstverlening en werking  
 

� Interne en externe communicatie 
 
 
� Interne en externe communicatie: reflectie naar de bronnen 

 
In het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 worden het garanderen van een minimale gelijkwaardige 
dienstverlening, het streven naar excellente politiezorg, het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en de verbeterinitiatieven in de beleidscyclus in de schijnwerpers geplaatst. De 
raakvlakken met de prioriteiten van de korpschef en de problemen die voortvloeien uit een 
management zelfevaluatie brengen ons tot het strategisch thema communicatie. Zowel op gebied van 
interne communicatie binnen het HR-beleid en –management, externe communicatie en IGPZ 
uiteraard sterk verbonden aan een ICT beleid en beheer.  

De argumentatiematrixen met de keuze van strategische thema’s vindt u in bijlage 1. 
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3.2.1.3. Reflectie naar het Nationaal Veiligheidsplan 
 

NVP 2012 - 2015 ZVP 2014 - 2017 
� Diefstallen gewapenderhand � Inbraken (woningen, handelszaken en 

bedrijven) 
� Geweld in publieke ruimte (openbaar 

vervoer, stadsbendes) 
 

� Drugs (trafiek, productie en dealen) � Drugs (trafiek, productie en dealen) 
� Illegale vuurwapenzwendel  
� Terrorisme  
� Intrafamiliaal geweld en geweld tegen 

vrouwen 
 

� Mensenhandel (seksuele en economische 
uitbuiting) 

 

� Mensensmokkel  
� Informaticacriminaliteit  
� Fraude (sociale en fiscale fraude, fraude 

inzake afvalbeheer) 
� Milieucriminaliteit 

� Inbraken in woningen en andere gebouwen � Inbraken (woningen, handelszaken en 
bedrijven) 

� Verkeersveiligheid � Verkeer 
� Minimale gelijkwaardige dienstverlening  
� Excellente politiezorg � Interne en externe communicatie: IGPZ 
� Optimale geïntegreerde werking  
� Maatschappelijk verantwoord ondernemen � Interne en externe communicatie: ICT, HR 

en interne en externe communicatie 
� Beleidscyclus  

Er werden vijf strategische thema’s gekozen die ook terug te vinden zijn in de lijst van thema’s uit het 
Nationaal Veiligheidsplan. Waarom voor deze thema’s gekozen werd, las u in bovenstaande punten 
(3.2.1.1. en 3.2.1.2.). Waarom voor de andere punten niet gekozen werd, vindt u hier terug. 

 

Inzake veiligheid en leefbaarheid 

 

� Geweld in publieke ruimte (openbaar vervoer, stadsbendes) 
- aangestipt door de DirCo op nummer 2 in de lijst van aan te pakken 

criminaliteitsfenomenen 
- uit de lokale veiligheidsbevraging komt ‘mensen die op straat worden lastig gevallen’ 

als 14de buurtprobleem, m.a.w. helemaal niet een probleem 
- het personeel vindt het veiliger maken van publieke plaatsen (in het algemeen) hun 

belangrijkste taak en het bestrijden van geweld komt op nummer 3 
 

� Zoals de personeelsleden zelf aangeven zit het veiliger maken van publieke plaatsen ingebakken 
in de dagelijkse werking. 

 
 

� Illegale vuurwapenzwendel 
- aangestipt door de DirCo op nummer 4 in de lijst van aan te pakken 

criminaliteitsfenomenen 
- aangehaald door de DirJud als te behandelen criminaliteitsfenomeen, bovendien dient 

bijzondere aandacht besteed te worden aan het detecteren van illegale vuurwapens 
en de maximale inbeslagname ervan met het oog op de verbeurdverklaring en de 
ontmanteling van de aanvoerlijnen 

- in de prioriteitenorde van 30 fenomenen in het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 
voor Ninove op de 18de (wapenhandel) en 30ste plaats (illegaal wapenbezit) = laatste 
plaats met een score van 0,00 

- geen processen-verbaal opgesteld 
 

� De materie vraagt geen extra aandacht binnen de PZ Ninove. 
 



PZ Ninove                                                                                                  Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

 67  

 
� Terrorisme 

- aangestipt door de DirCo op nummer 5 in de lijst van aan te pakken 
criminaliteitsfenomenen 

- aangehaald door de DirJud als te behandelen criminaliteitsfenomeen 
- geen processen-verbaal opgesteld 

 
� De materie vraagt geen extra aandacht binnen de PZ Ninove. 

 
 

� Intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen 
- door de Procureur des Konings op nummer 1 (intrafamiliaal geweld, seksueel misbruik 

van minderjarigen en meerderjarigen binnen het gezin) gezet in de rij van prioritaire 
veiligheidsthema’s 

- door de burgemeester op nummer 4 geplaatst 
- aangestipt door de DirCo op nummer 6 in de lijst van aan te pakken 

criminaliteitsfenomenen 
- in de prioriteitenorde van 30 fenomenen in het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 

voor Ninove op de 3de (intrafamiliaal geweld) en 1ste plaats (extrafamiliaal geweld) 
- stijging van het aantal processen-verbaal inzake opzettelijke slagen en verwondingen 

in de familie 
 

� Op het eerste zicht zou IFG weerhouden worden als strategisch thema. Het fenomeen 
geweldsmisdrijven (voornamelijk binnen de familiale sfeer) kreeg extra aandacht in het vorig 
ZVP. Er werd een proces IFG opgesteld en de medewerkers werden geïnformeerd zowel over het 
bestaan van het proces als de materie. Een laatste stap in het actieplan was het monitoren van 
de aanpak. Voortaan zal ook aan nieuwe medewerkers en aspiranten het proces IFG worden 
toegelicht, zullen de indicatoren uit het proces IFG maandelijks worden opgevolgd, zullen alle 
fouten die nog gemaakt worden in de materie IFG worden opgelijst en zal maandelijks een 
overzicht van de opgevolgde indicatoren en voorgekomen anomalieën worden overgemaakt aan 
de korpschef. Al deze inspanningen worden voortgezet in de reguliere werking. M.a.w. het project 
wordt geborgd. 

 
 

� Mensenhandel (seksuele en economische uitbuiting) 
- door de Procureur des Konings op nummer 5 gezet in de rij van prioritaire 

veiligheidsthema’s 
- aangestipt door de DirCo op nummer 7 in de lijst van aan te pakken 

criminaliteitsfenomenen 
- aangehaald door de DirJud als te behandelen criminaliteitsfenomeen 
- in de prioriteitenorde van 30 fenomenen in het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 

voor Ninove op de 22ste (mensenhandel: seksuele uitbuiting) en 24ste plaats 
(mensenhandel: economische uitbuiting) 

- weinig of geen processen-verbaal opgesteld 
 

� De materie vraagt geen extra aandacht binnen de PZ Ninove. 
 
 

� Mensensmokkel 
- door de Procureur des Konings op nummer 5 gezet in de rij van prioritaire 

veiligheidsthema’s 
- aangestipt door de DirCo op nummer 8 in de lijst van aan te pakken 

criminaliteitsfenomenen 
- aangehaald door de DirJud als te behandelen criminaliteitsfenomeen 
- in de prioriteitenorde van 30 fenomenen in het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 

voor Ninove op de 6de plaats (illegale immigratie en mensensmokkel)  
- geen processen-verbaal opgesteld 

 
� De materie vraagt geen extra aandacht binnen de PZ Ninove. 
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� Informaticacriminaliteit 

- door de Procureur des Konings op nummer 7 gezet in de rij van prioritaire 
veiligheidsthema’s 

- aangestipt door de DirCo op nummer 9 in de lijst van aan te pakken 
criminaliteitsfenomenen 

- aangehaald door de DirJud als te behandelen criminaliteitsfenomeen 
- in de prioriteitenorde van 30 fenomenen in het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 

voor Ninove op de 13de plaats 
- beperkt aantal opgestelde processen-verbaal 

 
� De opleiding cybercrime werd in 2013 gevolgd door een aantal personeelsleden van de lokale 

politie van Ninove. De materie vraagt momenteel geen extra actie. 
 
 

� Fraude (sociale en fiscale fraude, fraude inzake afvalbeheer) 
- door de Procureur des Konings op nummer 6 (financiële fraude en witwassen van 

illegaal verworven vermogensvoordelen) en nummer 8 (illegale afvalzwendel) gezet in 
de rij van prioritaire veiligheidsthema’s 

- aangestipt door de DirCo op nummer 10 in de lijst van aan te pakken 
criminaliteitsfenomenen 

- aangehaald door de DirJud als te behandelen criminaliteitsfenomeen 
- in de prioriteitenorde van 30 fenomenen in het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 

voor Ninove op de 14de (ernstige en georganiseerde fiscale fraude), 21ste 
(valsmunterij), 23ste (handel in documenten), 27ste (witwassen) en 28ste plaats 
(corruptie inclusief fraude ten nadele van openbare besturen) 

- weinig of geen processen-verbaal opgesteld 
 

� De materie vraagt geen extra aandacht binnen de PZ Ninove. 
 
 
Criminaliteitsfenomenen uit het Nationaal Veiligheidsplan die niet of nauwelijks voorkomen in de PZ 
Ninove worden niet prioritair behandeld. Het spreekt vanzelf dat ze zullen aangepakt worden op het 
ogenblik dat ze zich voordoen op het grondgebied van Ninove. 

 

Inzake interne werking 

 

� Minimale gelijkwaardige dienstverlening 
 

� Optimale geïntegreerde werking 
 

� Beleidscyclus  
 
 

� Ondanks het feit dat alle beleidsopties uit het Nationaal Veiligheidsplan die gegroepeerd zijn rond 
primaire processen, ondersteunende processen en sturingsprocessen de nodige aandacht 
verdienen, viel de keuze van de lokale politie van Ninove inzake interne werking op 
communicatie, zowel intern als extern.  

 
 
Mocht gedurende de loop van het huidige plan beleidsruimte vrijkomen, zullen zonder twijfel andere 
prioritaire beleidsopties uit het Nationaal Veiligheidsplan stap voor stap aangepakt worden. PZ Ninove 
heeft nog werk aan de winkel op beleidsniveau, m.a.w. de medewerkers van de politiezone staan nog 
voor héél wat uitdagingen. 
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3.2.2. De strategische doelstellingen 

De zone legt voor de komende vier jaar vijf strategische doelstellingen vast. Drie doelstellingen situeren 
zich in het domein van de criminaliteit. Een doelstelling richt zich op de verkeersveiligheid. En met een 
vijfde strategische doelstelling wordt de focus gelegd op de interne werking. 
Voor elk van de vijf strategische lange termijn doelstellingen werden ook doelstellingen op middellange 
termijn m.a.w. op tactisch niveau geformuleerd. De cursief gedrukte tactische doelstellingen kunnen in de 
loop van het Zonaal Veiligheidsplan nog bijgestuurd worden. Wat betreft de uitwerking van de 
doelstellingen op korte termijn wordt verwezen naar de actieplannen. 
 
 

DRUGS 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: 
Bestrijden van trafiek en productie (in het bijzonder cocaïne, synthetische drugs en cannabis) en dealen 
van drugs. 
 
Indicatoren: - lijst van de bijdragen 

- lijst van de samenwerkingen met partners 
- het aantal partnerships 
 

TACTISCHE DOELSTELLINGEN: 
o In 2014: verhogen van de kennis(overdracht) in het ganse korps in het algemeen en de 

recherche in het bijzonder. 
o In 2015 - 2016 - 2017: de aanpak van het drugprobleem optimaliseren in samenwerking met 

interne en externe partners. 
 
 

INBRAKEN 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING:  
Beheersen van de inbraken, met bijzondere focus op woningen, handelszaken en bedrijven. 
 
Indicatoren: - lijst van de beheersmaatregelen 
  - het aantal partnerships  

- lijst van de samenwerkingen met partners 
 
TACTISCHE DOELSTELLING: 

o In 2014 - 2015 - 2016 - 2017: in samenwerking met interne en externe partners beheersen van 
inbraken, met bijzondere focus op woningen, handelszaken en bedrijven. 

 
 
MILIEUCRIMINALITEIT 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING:  
In samenwerking met partners, aanpakken van de lokale milieucriminaliteit, met bijzondere focus op 
sluikstorten en zwerfvuil. 
 
Indicatoren: - lijst van de optimalisaties 

- het aantal partnerships  
- lijst van de samenwerkingen met partners 

 
TACTISCHE DOELSTELLINGEN: 

o In 2014: verbeteren van de beeldvorming en uitwerken van afspraken (processen, 
taakafspraken, …) en samenwerkingsverbanden met alle betrokken partners. 

o In 2015: focussen op externe communicatie en preventie naar alle inwoners van Ninove toe. 
o In 2016 - 2017: via een verhoogde preventieve en repressieve aanpak nastreven van een 

effectieve daling van het aantal lokale milieumisdrijven. 
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VERKEER 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING:  
Terugdringen van het aantal verkeersongevallen, in het bijzonder deze met lichamelijk letsel en met 
vluchtmisdrijf, alsook terugdringen van asociaal en gevaarlijk verkeersgedrag. 
 
Indicatoren: - lijst van de bijdragen 
 
TACTISCHE DOELSTELLINGEN: 
 

o In 2014: verhogen van de verkeersveiligheid via een integrale en geïntegreerde aanpak, met 
bijzondere focus op verkeersongevallen met vluchtmisdrijf. 

o In 2015: verhogen van de verkeersveiligheid via een integrale en geïntegreerde aanpak, met 
bijzondere focus op agressief verkeersgedrag. 

o In 2016 - 2017: verhogen van de verkeersveiligheid via een integrale en geïntegreerde aanpak, 
met bijzondere focus op rijden onder invloed en op onaangepaste en overdreven snelheid. 

 
 

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING:  
Optimaliseren van de werking en de externe dienstverlening via een verbeterde interne en externe 
communicatie. 
 
Indicatoren: - het aantal initiatieven 
 
TACTISCHE DOELSTELLINGEN: 
 

o In 2014: verbeteren van de interne communicatie met de focus op HR-beleid en –management. 
o In 2015: optimaliseren van de externe communicatie. 
o In 2016 - 2017: op touw zetten van de IGPZ werking via de realisatie van een lokaal informatie 

kruispunt (LIK). 
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Hoofdstuk 4 

 Communicatiebeleid 
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4.1. Externe communicatie 
 

4.1.1. Te trekken lessen over de externe communicatie van het 
politiebeleid 2009-2012 

 
Publicaties in het maandblad Ninove Info 
 
Er is een gratis publicatieruimte voorzien voor de lokale politie van 1 tot maximaal 2 pagina’s met ¾ 
tekst en ¼ illustraties. Alle redactionele teksten moeten ten laatste in de 1ste week van de maand die 
vooraf gaat op de maand van publicatie in het bezit zijn van de dienst Communicatie van het Stadhuis. 
 
Sinds geruime tijd wordt er slecht sporadisch gebruik gemaakt van deze manier om zich tot de bevolking 
van Ninove te richten vanuit de lokale politie. Nochtans kan dit een handige tool zijn om bepaalde 
doelgroepen op een efficiënte en directe manier te bereiken met zowel preventieve en informatieve 
boodschappen als beleidsinformatie. 
 
Ook in de actieplannen zijn publicaties in Ninove Info vaak opgenomen, maar in de realiteit wordt deze 
doelstelling zelden behaald. 
 
 
Website 
 
De website met URL http://www.politieninove.be/ is niet meer up-to-date en is dringend aan vernieuwing 
toe. Het ideale moment om eens duidelijk uit te stippelen welke richting we met dit flexibel en onmisbaar 
communicatiemiddel naar toe willen. Als we de lijn doortrekken naar sociale media, kan onze website de 
basis vormen voor een digitaal communicatieplatform. 
 
De website van onze politiezone moet zo snel mogelijk gemoderniseerd worden. Een omschakeling naar 
een zogeheten CMS of Content Management System is hierbij onvermijdelijk.  
Een CMS maakt het eenvoudig aanmaken en beheren van content, geschreven in word-formaat door 
meerdere actoren binnen de politieorganisatie mogelijk. VCLP (de Vaste Commissie van de Lokale Politie) 
beveelt als CMS-systeem het gratis (opensource) en gebruiksvriendelijke “Joomla!” aan. Een bijkomende 
doelstelling van één CMS binnen de geïntegreerde politie is om alle lokale politiewebsites qua uiterlijk 
design uniform te maken en te behouden. 
 
Dit medium dient in de eerste plaats als digitaal visitekaartje van onze politiezone. Het is belangrijk om 
bij de bezoekers van de website een professionele indruk na te laten zonder de zaken te ingewikkeld voor 
te stellen. Een duidelijke voorstelling van de organisatie, zijn leden en zijn bestaansreden is hierbij van 
essentieel belang. 
 
Kortom, we moeten af van die statische website die enkel dient om de bevolking wat algemene 
informatie te bieden en op naar een dynamische website waarbij interactie centraal staat en waarbij de 
betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de burger aangemoedigd wordt. 
 
 
Sociale media 
 
Het gebruik van sociale media, waarvan Facebook en Twitter de voornaamste zijn, is tot nog toe 
onbestaand in onze politiezone. Er wordt wel actief aan deelgenomen door individuen van onze 
organisatie al dan niet voor privédoeleinden, maar vanuit de organisatie zelf worden er geen 
boodschappen verspreid via de sociale media. 
 
In de huidige maatschappelijke situatie waarbij de sociale media alomtegenwoordig zijn (bijna 5 miljoen 
Belgen actief op Facebook en bijna 200.000 op Twitter), is het ondenkbaar dat een organisatie, zeker als 
het aankomt op openbare veiligheid, hier geen gebruik van zou maken. Deze laten namelijk toe om 
verschillende doelgroepen snel, efficiënt en quasi kosteloos te bereiken. 
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Persberichten 
 
Het is altijd de gewoonte geweest van de lokale pers op de hoogte te houden van alles wat de bevolking 
aangaat wat betreft politie via persberichten. Aankondiging van alcoholcontroles en achteraf de 
bekendmaking van de resultaten, preventieve acties, verkeersomleidingen, … Het is van essentieel 
belang dat de boodschap klaar en duidelijk wordt verwoord met aandacht voor de doelgroep. Deze 
persberichten moeten op regelmatige basis verstuurd worden naar de juiste media en partners. 
 
 

4.1.2. Intenties betreffende de externe communicatie van het 
politiebeleid 2014-2017 

 
Publicaties in het maandblad Ninove Info 
 
Minstens 2-maandelijks (behalve in de vakantieperiode juli-augustus) moet vanuit de samenwerking van 
de 5 verschillende dienst(hoofd)en Wijk en Verkeer, Operaties, Gerechtelijke dienst, dienst Beleid, Beheer 
en Ondersteuning en het Lokaal Informatiekruispunt één of meerdere artikels aangebracht worden die 
zullen verschijnen in het maandblad Ninove Info. Ook de projectchefs van de actieplannen waarin 
publicaties in Ninove Info vermeld staan, moeten zorgen voor de aanlevering van het beoogde artikel. Dit 
moet de afstand tussen de politie en de burger verkleinen en een transparant beleid in de hand werken. 
Er kan ook altijd worden uitgekeken naar andere lokale publicaties of media met hetzelfde doel voor 
ogen. 
 
 
Website 
 
Het moderniseren van onze website is één van de prioriteiten op vlak van communicatie. Wij willen tegen 
1/01/2014 omgeschakeld zijn naar het CMS ‘Joomla’ zodanig dat we de eerste helft van 2014 alle inhoud 
kunnen bepalen. Tegen 1/07/2014 moet de nieuwe website online raadpleegbaar zijn. De vooruitgang 
van dit project wordt bedreigd door de afwezigheid van een ICT-consulent binnen onze zone. Deze ICT-
consulent moet niet enkel op technologisch, maar ook op coördinerend en communicatief vlak een 
bepalende rol van betekenis gaan spelen. 

 
Om een dynamische website te bekomen die altijd up-to-date blijft, is het interessant om een werkgroep 
uit te bouwen die verantwoordelijk is voor de actualisatie en de opvolging van de website. De leden van 
de werkgroep zullen de benodigde opleiding genieten om op een efficiënte manier met dit 
communicatiemiddel om te kunnen springen. 
 
 
Sociale media 
 
De integratie van de sociale media kan er pas komen als onze website volledig op punt staat en voldoet 
aan de huidige verwachtingen van de online bezoeker. Onze doelstelling is om vanaf 1/07/2014 de 
voorbereidingen beginnen te treffen om tegen 1/01/2015 actief te zijn op Facebook en Twitter. Het 
slagen van deze communicatiedoelstelling is volledig afhankelijk van de inzetbaarheid en de participatie 
van zowel de administratieve personeelsleden als de collega’s op het terrein. Deze collega’s moeten 
enerzijds opgeleid worden in het gebruik van sociale media en anderzijds de logistieke middelen 
aangereikt krijgen om aan de slag te gaan. De vooruitgang van dit project wordt bedreigd door de 
afwezigheid van een ICT-consulent binnen onze zone. Deze ICT-consulent moet niet enkel op 
technologisch, maar ook op coördinerend en communicatief vlak een bepalende rol van betekenis gaan 
spelen. 
 
 
Persberichten 
 
Persberichten kunnen dagelijks worden verstuurd afhankelijk van de gebeurtenissen binnen de 
politiezone Ninove. In de loop van 2014-2017 zal met het Parket blijvend overleg worden gepleegd in 
welke mate de lokale politie kan bijdragen in de feedback over lopende gerechtelijke dossiers.  
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4.2. Interne communicatie 
 

4.2.1. Te trekken lessen over de interne communicatie van het 
politiebeleid 2009-2012 

 
Processen 
 
In 2010 werd gestart met het uitschrijven van processen als hulpmiddel voor het personeel bij het 
uitvoeren van hun taken. Zowel primaire processen, ondersteunende processen als beleidsprocessen 
worden behandeld door de EPZ-groep, geruggensteund door specifieke werkgroepen. Bij het uitschrijven 
van deze processen gaat een personeelslid voor zijn of haar collega’s beschrijven welke stappen 
ondernomen moeten worden om tot de oplossing of het antwoord te komen op één bepaalde vraag. Deze 
uitgeschreven processen zijn door alle personeelsleden consulteerbaar via het bureaublad van elke ISLP-
computer. Het bestaan van deze processen is nog onvoldoende gekend binnen de politiezone.  
Momenteel zijn er 6 primaire processen en 2 ondersteunende processen raadpleegbaar. Het aantal 
processen dient zeker verder te worden uitgebreid en kan toegepast worden op alle gebieden binnen 
onze organisatie. 
 
 
Dienstorders 
 
Vanaf 2007 werd gestart met de “Dienstorder” die principieel elke twee weken verschijnt, zo niet volgens 
noodzaak. Deze dienstorders worden via mailing verspreid aan ieder personeelslid (Puma) en zijn ook 
retroactief te raadplegen zowel in een verzamelmap in het plantonlokaal, als digitaal op de K-schijf.  

 
Oorspronkelijk werd deze dienstorder gebruikt om allerlei informatie te communiceren naar de 
personeelsleden (top-down). Het primaire doel blijft om via deze dienstorder dienstmededelingen te 
doen, maar sinds 2013 eerder op een informele manier met als bijkomende bedoeling om meer 
transparantie en betrokkenheid binnen de organisatie te bekomen. Iedereen binnen de organisatie wordt 
uitgenodigd om mee de inhoud te bepalen door een idee naar voren te brengen of door zelf een artikel te 
schrijven. Te weinig mensen nemen deze uitnodiging tot nog toe ter harte. 

 
Onder het motto “kwaliteit boven kwantiteit” is de publicatiefrequentie intussen aangepast van 2 naar 3 
weken omdat er na 2 weken vaak niet voldoende vertelstof is en omdat het opstellen ervan tijdrovend is.  
 
 
Intranet 
 
Onze politiezone gebruikt momenteel de K-schijf van ISLP om gemeenschappelijke documenten in op te 
slaan en het ISLP-mailingsysteem (PUMA) als intern elektronisch communicatiemiddel. 
Deze K-schijf wordt langzaam te beperkt in opslagcapaciteit en is bovendien verouderd in gebruik. Een 
gebruiksvriendelijker intranetsysteem, om de beschikbare informatie vlot te raadplegen, is wenselijk. 

 
Als intern communicatiemiddel kan het intranet op termijn de dienstorders vervangen en toelaten om op 
een veel efficiëntere en flexibele manier om te springen met beleidsmededelingen en allerhande 
belangrijke informatie voor en door de personeelsleden. Naast het aanbieden van informatie kan het ook 
gebruikt worden om informatie te bekomen via een poll, een tevredenheidsenquête of een digitale 
ideeënbus. Daarnaast kan het intranet dienst doen als werkinstrument voor het personeel onder andere 
voor het opzoeken van het juiste aanspreekpunt binnen de dienst of als forum om te discussiëren over 
bepaalde gespreksonderwerpen.  
Dit intranet zou net zoals de website nauwgezet moeten opgevolgd worden en regelmatig geüpdatet 
worden. Het biedt ontzettend veel mogelijkheden vooral op vlak van kwaliteitsmanagement en HRM. 
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4.2.2. Intenties betreffende de interne communicatie van het 
politiebeleid 2014-2017 

 
Processen 

 
Het uitschrijven van processen moet verder worden uitgebreid en ter beschikking gesteld van iedereen 
binnen de organisatie. Het is de bedoeling dat meer en meer mensen binnen onze politiezone gaan 
nadenken over probleemoplossende acties die zij dag in dag uit uitvoeren en die hun collega’s met enkele 
drukken op de knop kunnen overnemen. Er wordt één persoon aangeduid die deze processen gaat 
centraliseren en waken over de eenvormigheid van de lay-out.  

 
Onze betrachting is om ten minste 5 processen per jaar te creëren. De bestaande processen moeten ook 
indien nodig geüpdatet worden door de proceseigenaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het 
diensthoofd die in samenwerking met het betrokken personeelslid en de persoon die de processen 
centraliseert instaat voor de opvolging en de correctheid van de gegevens. 

 
Ook de personen die niet meewerken aan de processen moeten op de hoogte zijn van het bestaan van de 
processen. De intentie is om minstens jaarlijks terug te komen op bestaande en nieuw uitgeschreven 
processen. 
 
 
Dienstorders 
 
In afwachting van een goed onderbouwd intranet waarop de personeelsleden terechtkunnen voor 
allerhande nieuwtjes en weetjes binnen de politiezone moet deze behoefte aan een intern 
communicatiekanaal worden ingevuld door de “Dienstorder”. Deze moet minstens maandelijks blijven 
verschijnen (behalve in de vakantieperiode juli-augustus) en het is bedoeling dat de inhoud door zoveel 
mogelijk personeelsleden bepaald wordt om zo het leesbereik nog te vergroten.  

 
We moeten blijvend communiceren dat iedereen vrij is om mee de inhoud te bepalen want de actieve 
betrokkenheid ligt nog te laag. Er kan eventueel een rondvraag worden gedaan om naar de tevredenheid 
te peilen bij de lezers van de “Dienstorder” om op die manier interesse op te wekken bij de 
personeelsleden. 
 
 
Intranet 
 
Er wordt uiteraard prioriteit gegeven aan de website, maar op termijn moet onze aandacht ook 
verschuiven naar het uitbouwen van een intranet als volwaardig intern communicatiemiddel. Op 
1/01/2016 voorzien wij om aan de ontwikkeling van een intranet te beginnen om het uiteindelijk tegen 
1/09/2016 aan te bieden voor het ganse korps. 
De vooruitgang van dit project wordt bedreigd door de afwezigheid van een ICT-consulent binnen onze 
zone. Deze ICT-consulent moet niet enkel op technologisch, maar ook op coördinerend en communicatief 
vlak een bepalende rol van betekenis gaan spelen. 
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Hoofdstuk 5 

 Goedkeuring van het 

plan 

 

 

 

 



PZ Ninove                                                                                                  Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

 77  

 



PZ Ninove                                                                                                  Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

 78  

 

 

 

Hoofdstuk 6 

 Actieplannen 
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Verspreidingslijst 
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� FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid en Preventie (AD VP) - Directie Lokale 
Integrale Veiligheid (SLIV) (twee CD-ROMS) 

� FOD Justitie - Dienst voor Strafrechtelijk Beleid (checklist door de procureur des Konings) 

� Federale Politie - Bestuurlijke Directeur en Coördinator Arrondissement Dendermonde 

� Federale Politie - Gerechtelijk Directeur Arrondissement Dendermonde 

� College van Burgemeester en Schepenen van de stad Ninove 

� Gemeenteraad van de stad Ninove 

� Gouverneur 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 :  Matrix veiligheid en leefbaarheid 

  Matrix dienstverlening en werking 

Bijlage 2 :  Objectieve bronnen  

  2.1. Politionele Criminaliteitsstatistieken 
 
  2.2. ISLP-cijfers 
 
  2.3. Verkeersveiligheidsbarometer 
 

2.4. Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 

 
Bijlage 3: Subjectieve gegevens 
 
 Beleidsprioriteiten 

 
  3.1. Prioriteiten van de Burgemeester 
 

3.2. Prioriteiten van de Procureur des Konings 
 
3.3. Aandachtspunten van de Bestuurlijk Directeur-coördinator 
 
3.4. Prioriteiten van de Gerechtelijk Directeur 
 
3.5. Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 

 
 Subjectieve bronnen 

 
3.6. Lokale Veiligheidsbevraging (Bevolking) 
 
3.7. Bevraging sleutelfiguren 
 
3.8. Bevraging personeel 

 
Bijlage 4: Processen 
 
  4.1. Uitgeschreven processen 
   
  4.2. Stroomdiagram symbolen 
 
  4.3. Oorspronkelijke lijst met uit te schrijven processen 

 
Bijlage 5: Organisatiebeheersing 
 
  5.1. Uitgeschreven processen 
   
  5.2. Stroomdiagram symbolen 

 
Bijlage 6: Evaluatie van de strategische thema’s uit het ZVP 2009-2012 
 
  6.1. Actieplan: : Drugs 
 
  6.2. Actieplan: Diefstallen 
 
  6.3. Actieplan: Geweldsmisdrijven 
 
  6.4. Verkeer 

 
Bijlage 7:  Allerlei 


