LOKALE AANDACHTSPUNTEN & PRIORITEITEN
1. Veiligheid:
Criminaliteit
Actieplannen en projecten
Strategische prioriteit
• Actieplan ‘Informaticacriminaliteit’:
“De politiezone Bredene/De haan zet
“Op vlak van informaticacriminaliteit
hoofdzakelijk in op veiligheid(gevoel) en
engageert de zone zich om:
leefbaarheid. Naast een kwaliteitsvolle
▪ via
de
gangbare
externe
registratie en geïntegreerde werking zal zij op
communicatiekanalen de burger te
het vlak van criminaliteit een correcte registratie
waarschuwen voor bepaalde vormen van
nastreven van de fenomenen, bestaande
informaticafraude;
gegevensbanken exploiteren en desgevallend
▪ elk operationeel personeelslid te
nieuwe tools ontwikkelen, en voorzien in
bekwamen om op een kwaliteitsvolle
middelen nodig om plots opduikende
manier
een
aangifte
inzake
fenomenen snel te detecteren en er op te
informaticafraude te behandelen;
anticiperen met bijzondere aandacht voor de
▪ binnen de organisatie een opgeleide en
volgende fenomenen in de criteriummatrix.”
uitgeruste cel te hebben die in staat is de
mainstream aangiftes/opsporings- en
gerechtelijke onderzoeken in dit domein
te ondersteunen (LCCU).”
• Actieplan ‘Bezit, gebruik en handel van
verdovende middelen’:
“De Politiezone Bredene/De haan engageert
zich om op het vlak van bezit, gebruik en
handel van verdovende middelen:
▪ Om het gebruik en bezit van verdovende
middelen aan te pakken, rekening
houden met de ‘grenzen’ en procedures
gesteld
door
de
gerechtelijke
overheden;
▪ De overlast aan te pakken die gepaard
gaat met het gebruik en dealen van
verdovende middelen, inbegrepen de
randcriminaliteit;
▪ Het sensibiliseren van de diensten – in
het bijzonder de wijkdiensten – om alert
te zijn voor de aanwezigheid van
drugplantages en het aanwenden van
technologische
middelen
ter
ondersteuning van de opsporing.”
Verkeer
Actieplannen en projecten
Strategische prioriteit
• Actieplan ‘onaangepaste snelheid’:
“De politiezone Bredene/De Haan zet
▪ Deelname aan bovenlokale projecten
hoofdzakelijk in op veiligheid(gevoel) en
van het BIVV;
leefbaarheid. Naast een kwaliteitsvolle
▪ Plaatsen van snelheidsinformatieborden
registratie en geïntegreerde werking zal zij
in zone 30-schoolomgevingen en in
inzake verkeer, het fenomeen onaangepaste
bebouwde kom;
snelheid op een planmatige manier aanpakken.”
▪ Systematische plaatsing van bemande
camera binnen bebouwde kom
▪ Externe communicatie van de resultaten
van de grootschalige verkeersacties;

▪

Opvolging van de geplande activiteiten
door maandelijkse monitoring.
• Project ‘Alcohol in het verkeer’
▪ Permanente aandacht binnen de
reguliere werking:
▪ Maandelijkse alcoholcontroles met
gebruik van Besecure voor de registratie;
▪ Deelname aan winter-BOB-campagne:
dagelijks een dispositief;
▪ Deelname aan de zomer-BOB-campagne
door de verkeersdienst.
• Project ‘wildparkeren’
▪ Evalueren
en
herformuleren
verkeershandhavingsplan;
▪ Verbeteren van de kwaliteit van de pv’s
met tips en trics;
▪ Herinventariseren van de mindervalide
plaatsen door de wijk;
▪ Herinventariseren van de straten met
beurtelings
parkeren
door
de
verkeersdienst;
▪ Inventariseren van de parkeerplaatsen
voor elektrische voertuigen;
▪ Aandacht voor parkeerovertredingen in
de reguliere werking en specifiek voor de
agenten;
▪ Ad hoc problemen afhandelen via het
toezichtenblad;
▪ Aansturen op afhandeling van stilstaan
en parkeren door de gemeente Bredene
via de GAS-wetgeving.
Projecten
 Nog in opmaak

Overlast
Operationele strategie:
“De politiezone Bredene/De haan zet
hoofdzakelijk in op veiligheid(gevoel) en
leefbaarheid. Naast een kwaliteitsvolle
registratie en geïntegreerde werking zal zij om
overlast te voorkomen en tegen te gaan, streven
naar een maximale samenwerking met de
primaire verantwoordelijken, zijnde de
respectieve gemeentebesturen (en een meer
(pro-)actieve rol van de burgemeester inzake
bestuurlijke handhaving).”
2. Optimale bedrijfsvoering:
Strategische prioriteit
Actieplannen en projecten
“Inzake de ‘optimale bedrijfsvoering’ zal de
 Geen specifiek plan voor de verhuis van
politiezone inzetten op het ontwikkelen en het
alle diensten, maar dit gebeurt wel
verbeteren
van
de
interne
planmatig.
dienstoverschrijdende
samenwerking
en
communicatie met de nieuwe geconcentreerde
huisvesting als hefboom.”

