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Gerechtelijk arrondissement 

BRUGGE 

 

Politiezone 
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE 

- 5445 - 

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD 
van 12 januari 2021 

 

 

Aanwezig: Daphné Dumery, voorzitter; 
Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Patrick C.R. De Meulenaere, Eddy Goethals, 
Sandy Buysschaert, Patrick De Klerck, Dennis Monte, Anneke Crevits, 
Mitch De Geest, Björn Prasse, Sandra Storme, Kathy Kamoen, 
Patrick M.M. De Meulenaere, Christine Jonckheere, Kathleen Haegeman, 
Norbert Wallaert, politieraadsleden; 
Luc Demeulemeester, secretaris; 
Hans Quaghebeur, korpschef 

Verontschuldigd: Sandra Storme, politieraadslid afwezig voor 2, 3, 4, 5  

Extra 
genodigden: 

 

De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur. 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 
Mevrouw de voorzitter D. Dumery: 
Er is een mail binnen gekomen van de Open VLD fractie waarbij opmerkingen gemaakt worden 
aangaande de aanstelling van de nieuwe secretaris van de politieraad. Dit wordt straks behandeld bij 
punt 3 van de agenda.. 

 

Mevrouw S. Storme verlaat de zitting. 

 

2 Proces-verbaal politieraad dd. 15.12.2020. Goedkeuring. Stemming. 
Het proces-verbaal van de politieraad van 15.12.2020 wordt goedgekeurd met eenparigheid van 
stemmen. 

GEHEIME ZITTING 

3 Personeel. Aanstelling nieuwe secretaris politieraad. Goedkeuring. 

 

4 Personeel. Benoeming 1 officier diensthoofd interventie. Goedkeuring 

 

OPENBARE ZITTING 
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5 Verscheidene 

Mevrouw de voorzitter D. Dumery: 

Zijn er vragen in varia? 

Mevrouw J. Puype: 

Ik had graag een antwoord op mijn vraag van vorige maand rond de gehandicaptenkaarten en de 
controle daarop. 

 

De heer korpschef H. Quaghebeur: 

Ik heb een uitvoerig antwoord opgestuurd daaromtrent. 

 

Mevrouw J. Puype: 

Ik heb nog niks ontvangen. 

 

De heer korpschef H. Quaghebeur: 

Dat antwoord is opgesteld en dat zal aan u worden doorgestuurd.  Ik ga dat controleren. 

 

De heer M. De Geest: 

Ik had een mail gestuurd op 5 januari naar de voorzitter, secretaris, korpschef met een vraag. Namelijk 
ik probeer me een beeld te vormen van hoe goed de maatregelen worden gevolgd in Blankenberge en 
daarom mijn vraag kunnen we voor de maanden november en december een beeld krijgen van de 
tussenkomsten en de overtredingen  

 

Mevrouw de burgemeester D. Dumery 

Dat was een schriftelijke vraag en die wordt schriftelijk beantwoord. Als je iets op de politieraad wenst 
plaats je dit er best bij.  Je vraag is binnengekomen en zal worden beantwoord. 

Het zijn cijfers, hé.  We gaan dat schriftelijk beantwoorden.  Tenzij de korpschef dit klaar liggen heeft. 

De heer M. De Geest: 

Mijn vraag is dus hoeveel tussenkomsten zijn er geweest in het kader van de corona-maatregelen? 
Samenscholingen, lockdownfeestjes, …  En als dit snel beschikking is ook de cijfers van andere 
kustgemeenten. En hoe vergelijken we ons daarmee. 

De heer korpschef H. Quaghebeur: 

Mevrouw de burgemeester, zal ik hierop antwoorden? 

Mevrouw de voorzitter D. Dumery: 

Deze vraag is niet opgenomen in Cobra, er zit niks van in het dossier.  Eigenlijk zou dit moeten 
schriftelijk beantwoord worden. Maar als je het klaarliggen hebt doe maar. 

De heer korpschef H. Quaghebeur: 

Ik ga de totalen geven. 

In november zijn er 233 PV gemaakt door onze diensten. 

In december, 59 , maakt een totaal van 292. 

De onderverdeling naar de aard van de inbreuken.  Ik kan zoals burgemeester zegt cijfers bezorgen. 

Dracht van de mondmaskers zijn er 170 PV opgesteld. 
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Wat betreft de samenscholing 69, avondklok 32 en was er nog een provinciale verordening van de 
gouverneur tijdens de kerstvakantie voor het dragen van een mondmasker op de Zeedijk zijn er 11 PV 
van opgesteld en nog een paar kleine getallen.  Die zal ik schriftelijk bezorgen. 

Over het algemeen zijn het samenscholingen geweest op tweede verblijven en appartementen waar 
tussen de 4 en 14 mensen samen waren.  Het geval dat meest in het oog sprong zijn 14 jongeren op 
de zeedijk die aangetroffen werden in het garagecomplex van de Bristol. De overige zaken waren in  
appartementen, een paar keer in een horeca-zaak . 1 keer hebben we op het einde van het jaar een 
samenscholing van illegalen aangetroffen die onderdak hadden gekregen van de bewoner.  Maar 1 
echt lockdownfeestje ( Bristol). Dus niet echt sprake van grote fuifen.  
Wij hebben geen officiële cijfers van andere zones.  Maar korpschefs hebben eens de koppen bij 
elkaar gestoken.  We hebben goed gescoord op het vlak medewerking aan de inspanningen, 
ongeveer op gelijke hoogte als Oostende, Brugge en Knokke. Als je bekijkt naar het aantal inwoners, 
bezoekers en de grote van de zones scoren we zelfs nog iets beter, alhoewel het geen wedstrijd is. 

Ik kan het cijfermateriaal ook aan het verslag toevoegen. 

De heer M. De Geest: 

Bedankt om het ook hier te behandelen. 

Mevrouw de voorzitter D. Dumery 

Dan rest mij alleen nog onze secretaris te bedanken.  
Het is de laatste keer, je gaat uw derde jeugd in.  We gaan elkaar nog tegenkomen.   
Namens politieraad bedankt voor de samenwerking.   

De heer B. Prasse: 

Bedankt Luc, om secretaris in deze politieraad geweest te zijn en alle bewezen diensten in alle 
voorgaande jaren. De bijdrage van u, vooral de administratieve kant, is denk ik toch niet te 
onderschatten. Merci voor die vele jaren dienst. 

De heer L. Demeulemeester: 

Bedankt voor de dankbetuigingen.  Het was ook van mijn kant een genoegen om te kunnen 
samenwerken zowel binnen de politiezone als binnen het OCMW en het stadsbestuur.  Het was een 
zeer aangename carrière.  Dank U. 

Mevrouw de burgemeester D. Dumery: 

Met dit hartelijk gevoel sluit ik deze politieraad af.   

De voorzitter sluit de vergadering  

 

 


