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1 Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Wanneer we de pen mogen vastnemen om het voorwoord van ons activiteiten- en jaarrapport te schrijven stellen 

we vast dat er opnieuw een jaar voorbij is.  2016 is dan ook een jaar dat voorbij gevlogen is.  Er is dan ook heel 

wat gebeurd.  Niet enkel bovenlokaal en nationaal, met de gruwelijke terroristische aanslagen, o.a.  van 

22 maart en de toenemende migratiedruk aan onze Belgische – Noord-Franse grensstreek nog vers in het geheugen,  

maar ook binnen ons eigenste politiekorps. Deze verslaggeving is daar getuige van. 

 

De resultaten, zowel operationeel als op ondersteunend vlak, mogen opnieuw gezien worden en zijn enkel mogelijk 

middels de dagdagelijkse inzet van een gemotiveerd team.  Ik dank dan ook persoonlijk ieder die hier direct of indirect 

heeft toe bijgedragen! 

 

Het hoeft evenmin een betoog dat een korps slechts kan werken en resultaten kan boeken wanneer het de nodige 

middelen ter beschikking krijgt.  Ik dank dan ook persoonlijk burgemeester Alain Top (Harelbeke) en 

burgemeester Claude Croes (Deerlijk) alsook de voltallige politieraad voor hun bijzonder gewaardeerde 

complementaire visie en engagement die ons toelaat om verder te evolueren tot een modern en performant 

politiekorps.  Dit sterkt ons om onze toekomstvisie verder uit te rollen. 

 

Tot slot merkt u als lezer ongetwijfeld op dat het voorliggend jaarrapport een grondige metamorfose heeft ondergaan. 

Het was ons doel een eigentijds en vlot leesbaar rapport te serveren en ik denk dat we in ons opzet geslaagd zijn. 

Zonder de deskundige aanpak, coördinatie en redactie van inspecteur Lindsey Bruwier was dit echter 

niet mogelijk geweest. Mijn gewaardeerde dank daarvoor 

 

Veel kijk- en leesgenot!
Jean-Louis Dalle 

Korpschef Politiezone Gavers 
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2 Mission Statement 

Een waardegedreven organisatie is één van de prioriteiten van de politiezone Gavers. 

Daarom werd in 2016 gewerkt aan een nieuwe Mission Statement. Een statement die geschreven 

werd door de medewerkers voor de medewerkers. 

Een tiental personeelsleden heeft in samenwerking met het adviesbureau Vision4Dynamics 

een nieuwe “Missie-Visie-Waarden” geschreven. 

Deze personeelsleden werden zorgvuldig gekozen en vormden een representatieve 

vertegenwoordiging van ons personeelsbestand. 

Het onderstaande is het resultaat en wordt tot op heden in het vaandel gedragen. 

De kernwaarden van onze politiezone zijn  

▪ Verantwoordelijkheid  

▪ Menselijkheid  

▪ Authenticiteit  

▪ Wederzijds respect  

Met als doel iedereen een veilige en leefbare samenleving te bieden.  

En daarom zullen wij  

▪ een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening bieden door aanwezig te zijn en probleemoplossend te werken.  

▪ door preventief te luisteren naar uw behoeften op een correcte manier de rechten en vrijheden van de burger vrijwaren, plichten doen naleven en 

repressief optreden waar nodig. 

▪ door een innovatieve, objectieve en positieve manier van werken, met een goedlachs en gedreven team “de mens” centraal stellen. 

Binnen 10 jaar zal de PZ GAVERS  

Gezien worden als een moderne, transparante en flexibele organisatie die als kleine zone, als eigen entiteit, zijn plaats behouden heeft in het 

politielandschap. Als één ervaren en toegankelijk team staan we er voor elkaar en houden we de vingers op de pols voor al zijn inwoners. Wij zullen een 

zone zijn waar we met een gevoel van trots en voldoening terugkijken op het afgelegde traject waar iedereen met waardigheid zijn ambities kan ontplooien, 

elk met zijn unieke capaciteiten. Kortom we zullen een gedreven zone zijn die zijn waarden hoog in het vaandel draagt, waar innovatie hoog is 

aangeschreven en het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt.  
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3 Organigram 
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4 Politiezone Gavers? 

Meergemeentezone 

▪ Harelbeke 

o Hulste 

o Bavikhove 

o Stasegem 

▪ Deerlijk 

o Sint-Lodewijk 

Arrondissement Kortrijk, 

samen met: 

▪ PZ Mira 

▪ PZ Vlas 

▪ PZ Midow 

▪ PZ Riho 

▪ PZ Grensleie 

11 industriezones: 

▪ Harelbeke – Stasegem 

▪ Stasegem – Kanaalzone 

▪ Vaarnewijk 

▪ Vierschaar 

▪ De Geit 

▪ De Blokken 

▪ Evolis (Deltapark) 

▪ Ter Donkt I 

▪ Ter Donkt II 

▪ Deerlijk – Waregem 

▪ Nijverheidslaan  

Aanwezigheid op 

stad Harelbeke en 

gemeente Deerlijk 
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Mobiliteit: 

▪ Belangrijke wegen 

o N50 

o R8 

o N43 

o N36 

o E17 

▪ Eigen treinstation 

o Harelbeke 

▪ Bus (De Lijn) 

o 9 lijnen 
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Onze groene long: 

Provinciaal domein 

De Gavers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het provinciaal domein De Gavers is de ideale plaats voor 

wandelaars, fietsers, sporters, …  

In de zomermaanden kan je (enkel) in de bewaakte zone 

zwemmen. Redders zorgen voor de veiligheid. 

Niet alleen redders staan hier in voor je veiligheid, ook de 

bewakingsagenten houden een oogje in het zeil. 

In de zomer van 2016, werden op warme dagen telkens 

twee tot vier bewakingsagenten ingezet. In 2015 was dit 

nog een taak van de politiezone. Dankzij de 

bewakingsagenten zijn er heel wat minder interventies 

geweest door de Politie. Dit kunnen wij – als politiezone – 

enkel toejuichen! 

Ook “Putteke Winter” kende in 2016 een groot succes. 

De hulpdiensten – op alle vlaken – waren aanwezig om 

de veiligheid te garanderen. 
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5 Beleidsorganen 

5.1 Politieraad 

Een politieraad wordt opgericht omdat onze zone een meergemeente betreft. De raad beheert en organiseert de lokale politie. 

Hoe de politieraad is samengesteld, wordt bepaald door het bevolkingsaantal. De leden worden op basis daarvan 

proportioneel verdeeld. Onze politieraad telt 17 gemeenteraadsleden, 1 lid van rechtswege, 

de korpschef van de politiezone Gavers, een voorzitter en een secretaris. 

De 17 gemeenteraadsleden zijn verder onderverdeeld in 5 leden voor gemeente Deerlijk en 12 leden voor Stad Harelbeke. 

De Politieraad keurt het zonaal veiligheidsplan goed en neemt de organisatie en het beheer voor zich. 

Verder nemen zij ook beslissingen inzake het personeels- en financieel beheer. 

 

 

 

5.2 Politiecollege 

Het politiecollege is samengesteld door de 

burgemeesters van Harelbeke en Deerlijk, alsook de korpschef van  

de politiezone Gavers en een secretaris. 

Het college staat in voor de financiën en personeelszaken. 

Verder zijn zij een uitvoerend en controleorgaan en 

kunnen zij de politieraad bijeen roepen. 
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5.3 Zonale veiligheidsraad 

Betreft een vierhoeksoverleg tussen de burgemeesters van onze politiezone, de Procureur des Konings, de korpschef en de 

Dirco (bestuurlijk directeur/coördinator van de Federale Politie). 

Verder kunnen ook experten aanwezig zijn. Zo zijn voor de politiezone Gavers op de zonale veiligheidsraad ook steeds de 

gerechtelijk directeur van de provincie West-Vlaanderen (Federale Politie) en 

de zonemagistraat (Parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk) steeds aanwezig. De zonale veiligheidsraad bespreekt het 

zonaal veiligheidsplan en bereidt dit ook voor, tevens leggen zij de prioriteiten hiervan vast. De veiligheidsraad voert dit plan uit 

en staat ook in voor de evaluatie ervan. Daarvoor is er een overleg nodig tussen bestuurlijke overheden, parket en politie.  
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6 Beleidsplannen 

6.1 Zonaal veiligheidsplan 

Het zonaal veiligheidsplan wordt om de vier jaar telkens opnieuw door de zonale veiligheidsraad van de 

politiezone opgesteld. Dit plan legt de strategische doelstellingen vast waarbij de concrete aanpak terug te 

vinden is in jaarlijkse actieplannen. 

Bij de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan hebben we ons gesteund op een grondige analyse van de 

huidige werking van het korps. Daarnaast hebben we een grondige analyse gemaakt van alle bestaande 

prioriteiten opgenomen in alle mogelijke plannen van nationaal tot zuiver lokaal niveau. Tot slot hebben wij 

in belangrijke mate rekening gehouden met de perceptie van de bevolking over de aangevoelde prioriteiten 

en de werking van de zone via een “lokale veiligheidsbevraging”. Een duidelijk zicht op de feiten en 

probleemgebieden van de zone is noodzakelijk om de werking en doelstellingen van het korps te kunnen 

bijstellen. 

Deze drievoudige bronnen, zowel objectief als subjectief, laten ons toe opnieuw vooruit te plannen. 

De bedoeling van of via het zonaal veiligheidsplan bestaat erin te streven naar een verdieping van een 

kwaliteitsvolle dienstverlening en het aanbod van excellente politiezorg. Het planmatige uitvoeren van de 

operationele werking moet dan ook daadwerkelijk bijdragen tot de versteviging van de veiligheid en de 

leefbaarheid van de gemeente en de stad. 

Samenvattend en heel concreet is het nieuwe zonale veiligheidsplan 2014-2017 gebouwd op een 

driesporenbeleid, met name: 

▪ De reguliere werking 

▪ De sturende en ondersteunende diensten 

▪ De projectwerking 

In 2016 hebben wij geen bijsturing van de actieplannen die sinds de start van het zonaal veiligheidsplan 

2014-2017 in voege gingen. Ook werd beslist om de het plan met twee jaar te verlengen, met name t.e.m. 

2019. 
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6.2 Nationaal veiligheidsplan 

Uit objectieve en subjectieve analyse kunnen volgende nationale prioriteiten worden opgenomen: 

▪ Overlast 

▪ Verhogen van de aanwezigheid van de wijkagenten 

▪ Geweld publieke ruimte 

▪ Intra familiaal geweld 

▪ Inbraak in gebouwen en andere gebouwen 

▪ Diefstal gewapenderhand 

▪ Drugs 

▪ Verkeersveiligheid 

o Overdreven snelheid 

o Rijden onder invloed van alcohol of drugs 

o Gebruik van gsm aan het stuur 

o De gordel niet dragen en geen kinderzetels gebruiken 

o Verkeersongevallen stoffelijke schade 

o Verkeersongevallen lichamelijk letsel 

Er zijn nog een aantal andere punten die werden opgenomen in het Nationaal veiligheidsplan, namelijk: 

▪ Illegale vuurwapenzwendel 

▪ Informaticacriminaliteit 

▪ Sociale, fiscale fraude en witwassen 

▪ Mensenhandel en mensensmokkel 

▪ Terrorisme 

▪ Radicalisering 

Aan deze prioriteiten zal politiezone GAVERS eveneens aandacht besteden, hoewel wij slechts op beperkte schaal te maken hebben met dit soort 

fenomenen. 

Het spreekt voor zich dat we voor deze fenomenen onze bijdrage aan een federale aanpak zullen leveren, als die wordt gevraagd.  
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7 Communicatie 

7.1 Interne communicatie 

Interne communicatie kunnen we samenvatten als alle formele en informele 

contacten binnen onze organisatie. Beter gezegd is dit het uitleggen van 

beschikbare informatie, maar ook het doorgeven ervan en het ontvangen hoort 

hierbij. Dit alles kan via verschillende media, mondelinge communicatie of 

specifieke tools. 

Binnen onze politiezone bestaan er een aantal “overlegmomenten”. Dit betreffen  

momenten waarbij de koppen bij elkaar gestoken worden en alwaar 

geëvalueerd wordt wat er nodig is om de werking verder te 

optimaliseren. Een kort overzicht: 

 

▪ Beleidsoverleg      52x 
Wekelijks overleg tussen leidinggevenden 

▪ BOC – Basisoverleg Comité Politie   3x 
Overleg tussen overheid en de vakverenigingen 

▪ Operationeel overleg     366x 
Overleg betreffende alle interventies van de laatste 24 uur 

▪ Recherche-overleg     52x 
Overleg tussen de rechercheleden 

▪ Interventiebriefing     366x (3x per dag) 
Briefing aan interventieleden 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoi5Or1ozSAhUHRhQKHXJMDsIQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/meeting/15557/&psig=AFQjCNEMamK1inILp1sUmhMKclrDYA-u2Q&ust=1487061591626473
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De politiezone Gavers beschikt ook over specifieke tools om bepaalde informatie door te spelen aan z’n medewerkers. 

Eén van deze tools betreft de infocopsuite. Een korte uitleg + hun resultaten: 

▪ InfoCOP 

InfoCOP is kort gezegd een interactieve briefingtool die gebruik maakt van dia’s die geprojecteerd worden op smartboards. Tevens zijn deze dia’s 

raadpleegbaar op alle computers en in de interventievoertuigen. 

De dia bevat informatie over lokale evenementen, verkeer, personen, … 

 

o 469 aangemaakte dia’s 

o met een terugkoppeling naar het zonaal veiligheidsplan, 

o met name vooral naar verkeer. Hier werden meer dan 

140 dia’s aan gewijd. 

o Iedere dia wordt gemiddeld 1x bekeken, 

o met een gemiddelde van 3,2 forumaanvullingen per dia. 

 

▪ InfoPOP 

Informatie van/voor politie op patrouille. InfoPOP bevat de toezichtspunten voor onze medewerkers “op baan”. Aan de hand van deze tool wordt de 

patrouille opgebouwd en wordt er aandacht gespendeerd aan specifieke punten. Papier behoort daarom tot het verleden mede door de 

informatica-inrichting in de dienstvoertuigen. 

 

o 685 toezichten 

o Gemiddelde van 12,9 controles per toezicht 

o Vooral uitgevoerd door de interventieploegen 

o Waarvan 69% in Harelbeke, 24% in Deerlijk en 7% over de ganse zone. 

 

o 355 afwezigheidstoezichten 

o Gemiddeld 15,87 controles per toezicht 

o Vooral uitgevoerd door de interventieploegen 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiozPbV4IzSAhWHDxoKHXMhCMwQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/muis-aanwijzer-op-laptop-zwart-scherm_720731.htm&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNH-VCykSEbwOVqyGsdBX0v-bY7pTQ&ust=1487064375185665
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlq6s54zSAhUBvBoKHXNtCtsQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/klein-huisje-met-schoorsteen-silhouet_749846.htm&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFLHyaQISG5n3JWMItE6WFgClRXbw&ust=1487064684352118
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▪ InfoDOC 

Een digitale tool die toelaat om alle documenten binnen onze politiezone op een gestructureerde en digitale manier te beheren en te delen. 

 

De beschikbare informatie werd gemiddeld 301 keer per maand 

bekeken. 

 

 

▪ InfoTARGET 

Dit systeem wordt gebruikt in de ANPR-voertuigen (automatic number plate recognition). Dit betreffen voertuigen die uitgerust zijn met “slimme 

camera’s”. Deze tool werkt grensoverschrijdend. Ze bevat in hoofdzaak informatie omtrent kenteken- en nummerplaten van vervoermiddelen die 

gekoppeld zijn aan deze targets. Het geeft de politiediensten allerhande informatie omtrent niet-betaalde onmiddellijke inningen, niet-verzekerde 

voertuigen, ingetrokken rijbewijzen, … maar het bewijst ook zijn nut in gerichte gerechtelijke activiteiten. 

 

o 3563 hits ANPR 

o 3492 hits manueel 

o Eind 2015 - begin 2016: tweede ANPR-voertuig wordt aangeschaft 

binnen de Politiezone Gavers 

 

Eind november 2016: Operationele ANPR-paal bij het 

op- en afrittencomplex E17 te Deerlijk 

o Maandelijks ± 528 647 nummerplaten worden gelezen 

o 314 hits/maand (438 hits/124 misreads) 

o 10 targets onderschept (3/maand) 

o 2 seriematige inbrakenreeks opgehelderd 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6pPyS64zSAhXI2BoKHeLYD4gQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/document-zoekinterface-symbool_734976.htm&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNH0S0Fxh-qx-Hk2LUMKYtqjBUWL0g&ust=1487067193251185
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4_Yza7ozSAhXCrRoKHcotAU8QjRwIBw&url=http://www.ati-bvba.be/?page_id%3D211&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFU4hVVKZHBY6bKjnxYrNHtwYAJoA&ust=1487068107781475
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Een andere tool die gehanteerd wordt binnen onze politiezone is onze interne nieuwsbrief. Deze werd tot de naam “news@Gavers” gedoopt. 

 

o Bedoeling om onze medewerkers maandelijks op de hoogte te houden 

o 2016 stond garant voor 16 nieuwsbrieven 

o Thema’s zoals verjaardagen, geboortes, bijeenkomsten, resultaten van 

politieraad, aankopen,… worden medegedeeld 

 

 

 

Wij verwijzen graag naar hoofdstuk 2 inzake de Missie – Visie – Waarden van onze politiezone. Dit document is het uiteindelijke resultaat van een aantal 

bijeenkomsten door een werkgroep die werd samengesteld door een tiental medewerkers. Vanuit de korpsleiding is het altijd duidelijk geweest dat dit geen 

“kader aan de muur” mocht worden. De Missie – Visie – Waarden moet door de politiezone gedragen worden, met in het bijzonder onze kernwaarden. 

Daarom werd er ook beperkt tot 4 kernwaarden. De werkgroep communicatie kreeg de opdracht om met dit document aan de slag te gaan. 

De werkgroep communicatie besliste om een bevraging te doen bij het personeel en te polsen hoe onze politiezone scoort op de waarden, maar ook zijzelf 

als individu. 

De resultaten (inschatting van de politiezone) waren gelijklopend per waarde. Al konden we wel kenmerken dat er een lagere score werd gegeven door de 

dienst operaties (wijk en interventie) – al is dit geen merkwaardige “lagere” score en betreft dit enkele procenten. Dit is meteen ook de grootste groep van 

ons korps. Wel waren er enkele pijnpunten die aan de oppervlakte kwamen: 

- Wederzijds respect 

 Wij/zij-gevoel 

o De politie is een organisatie die bestaat uit verschillende kaders en deze moeten gerespecteerd worden. Maar dat 

wil natuurlijk niet zeggen dat we geen zaken kunnen doen om dat aan te pakken. 

o Samen zitten met de desbetreffende directies en eventuele pijnpunten bloot leggen 

o Functies in de kijker plaatsen via de nieuwsbrief zodoende men beter weet wat een bepaalde functie inhoudt 

- Communicatie binnen politiezone Gavers 

 Minder in de wandelgangen, meer in News@Gavers! 

 Mogelijkheid om ideeën door te spelen aan het hogere kader d.m.v. ideeënbus of via communicatiedienst 

 E-mails moeten op een correcte manier worden opgemaakt en verstuurd 

- Menselijkheid 

 Meer spreken met elkaar! Face-to-face gesprekken 

 Appreciatie kunnen uitspreken 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7nvKi8YzSAhUBWhoKHQ9cBj0QjRwIBw&url=http://www.lexus.nl/over-lexus/&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFaGgNlxv_YJnFWKQpT7TepBrTiSA&ust=1487068823617850
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 Apathie binnen de zone na een “zware interventie”  

o Op heden: structureel niet voorzien 

o Toekomst: verantwoordelijkheid bij leidinggevende om dergelijk iets na te gaan via een debriefing. 

Initiatief kan ook genomen worden door het personeelslid zelf 

- Medewerkers meer hun verantwoordelijkheid laten opnemen binnen interessegebieden 

 Medewerkers werden via e-mail op de hoogte gesteld om ideeën door te spelen via de dienst communicatie 

Bovenstaande zaken waren de voornaamste onderwerpen die naar voor kwamen en geven een kort overzicht wat er exact aan gedaan werd. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ook hier werd aandacht gespendeerd in het kader van de MVW: 

- Medewerkers krijgen de mogelijkheid om onderwerpen naar voor te brengen voor de sociale media van de politiezone Gavers. 

- Verfraaiingswerken werden uitgevoerd. Ook enkele accentmuren werden toegevoegd, dit in het streven naar een aangenamere 

werkplek. 

- In datzelfde kader trachten we ook meer sfeer te creëren door in te spelen op seizoensgebonden onderwerpen (kerst, Pasen, …) 

- De interventieploegen die worden voorzien op kerstavond en oudejaarsavond, worden vanuit de politiezone voorzien op een 

traktatie. 

Wij willen er echter wel op drukken dat de MVW een werkdocument blijft en dat alle beslissingen genomen worden met de MVW als achterliggende 

drijfveer.  
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7.2 Externe communicatie 

Onze politiezone legt niet alleen verantwoording af t.o.v. haar eigen medewerkers maar ook t.o.v. 

verschillende externe partners, waaronder ook de bevolking. De externe communicatie is daarom 

een belangrijk gegeven om iedereen voldoende te informeren. 

▪ www.pzgavers.be 

De website van onze politiezone bevat heel wat informatie die interessant kan zijn 

voor de bevolking, maar ook andere politie- en overheidsdiensten. De nieuwspagina 

van onze website staat niet stil en kent regelmatig een update. 

Verder beschikt de website over een aantal pagina’s waar men terecht kan om 

vakantietoezicht aan te vragen, fietslabels, innames openbare weg, … Men kan er 

zelfs terecht voor een beperkte online aangifte. 

 

In 2017 wordt er vanuit de Federale Politie een nieuw web platform gelanceerd. In de 

loop van 2017 wordt de website dus onder handen genomen en in een nieuw kleedje 

gestopt. 

 

▪ Diefstalpreventie & hercontactname van slachtoffers inbraken (HERCOSI) 

Na een woninginbraak worden de slachtoffers gecontacteerd door de wijkinspecteur. In 2016 werden 74 hercosi’s gedaan. Daarbij geeft de 

wijkinspecteur verdere informatie omtrent hoe men de woning beter kan beveiligen. 

In 2016 werden er ook 5x een diefstalpreventieadvies gegeven. Dit zijn personen die verder willen ingaan op de hercosi en uitgebreidere 

informatie krijgen. 

Ook werden er 3 voordrachten verzorgd en waren wij aanwezig op een beurs om de bevolking verder te adviseren en hen bewust te maken van 

preventie. 

 

▪ BIN-netwerk 

Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 8.5.2. 

 

▪ Pers: 20 berichten werden in 2016 uitgestuurd 

  

http://www.pzgavers.be/
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▪ Sociale media 

Sinds 17/02/2016 is de politiezone Gavers aanwezig op de sociale media, 

meer bepaald Facebook en Twitter. 

 Facebook 

o Afgeklokt op 178 berichten en 695 volgers 

o Bericht met meest aantal bereikte personen betrof deze over een heropfrissing van 

de fietsstraat, met name 5967 bereikte personen, 17 likes en 28 delingen. 

o Verder was ons bericht inzake BOB rond de periode van het EK2016 het meest populair met 44 likes. 

o Het bericht omtrent de “dode hoek” had dan terug het meest 

aantal delingen, met name 281x 

 Twitter 

o Afgeklokt op 158 berichten en 364 volgers 

o Ook hier was bericht omtrent de dode hoek garant voor het 

meeste aantal “retweets” met name 14 en het meest aantal “likes 

(7). 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD-bXGoI3SAhVDXhQKHWkYCLcQjRwIBw&url=http://www.clipartbest.com/twitter-and-facebook-logo&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNGn52HFlz0zszbKzOV7XZzHMiSy0w&ust=1487081508132885
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Verder geven wij ook graag mee dat wij onze eigen sociale media dagelijks monitoren. 

Ieder bericht via onze profielpagina’s wordt zo goed als mogelijk opgevolgd en beantwoord! Daar staan we op! 

Er moet hierbij opgemerkt worden dat de burger onze aanwezigheid apprecieert op dergelijke media. De drempel is veel lager om iets door te geven aan de 

Politie. Weliswaar staat er duidelijk vermeld dat er voor dringende politiehulp, steeds de dienst 101 gecontacteerd moet worden. 

Enkele voorbeeldjes: 
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▪ Vakantietoezicht 

Veilig vertrekken op vakantie! Indien u toezicht aanvraagt, via de website of 

via ons onthaalloket, wordt er geregeld toezicht gehouden op de woning. 

Nadien krijgt de bewoner hiervan een overzichtslijst met de gemaakte 

opmerkingen. 

In 2016 werden 355 vakantietoezichten aangevraagd. 

Hier kan men duidelijk vaststellen dat dergelijke dienst gebruikt en 

geapprecieerd wordt door de burger binnen onze politiezone. 
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▪ Fietsregistraties 

De Politie registreert heel wat fietsdiefstallen per jaar. Uit bevraging weten we dat slechts 35% van de gevallen effectief aangifte 

doet. Door wat meer aandacht te besteden aan onze tweewieler, door het nemen van enkele eenvoudige maatregelen, kan men 

het risico verkleinen om slachtoffer te worden van een fietsdiefstal. 

Eén van deze maatregelen is de fiets laten labelen. Dit kan geheel gratis in onze politiezone. Naast het unieke fietslabel, ontvangt de 

aanvrager trouwens een bijhorend sticker en een fietspas. 

Op je fietskader wordt je rijksregisternummer gekleefd met een niet-verwijderbare vinylklever die de fiets niet beschadigt. 

Het labelen heeft niets dan voordelen! Het schrikt niet enkel dieven af maar gestolen fietsen die teruggevonden worden en 
gelabeld zijn, kunnen wij gemakkelijk terug bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ SDNA 
SDNA betreft een markeringsvloeistof die op bezittingen kan aangebracht worden (juwelen, kunst, 
laptop, documenten, …). Ze is transparant en bevat een unieke code. De vloeistof heeft een uniek 
DNA-profiel gelinkt aan de eigenaar. Indien spullen worden teruggevonden, kan men op die 
manier de goederen sneller terug geven aan de rechtmatige eigenaar. SDNA is dus een combinatie 
van preventie, ontrading, grotere traceerbaarheid en opspoorbaarheid van voorwerpen. 
 
Gelet de beperkte verspreiding van het project binnen de Belgische politie enerzijds en de 
bijgaande kost anderzijds werd beslist dit project “on hold” te zetten en verder te benchmarken in 
dit domein met andere politiezones en de federale politie met het oog op een (meer) valabele 
preventietool.  

2016 = 201 fietsregistraties 
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7.3 Samenwerking PZ Mira en PZ Gavers 

Op 20 februari 2016 wordt er een algemeen persbericht verspreid inzake de samenwerking tussen politiezone Mira en politiezone Gavers. Dit geeft ons 

volgende berichtgeving: 

 

“Reeds een tijdje voeren de politiezones GAVERS (Deerlijk – Harelbeke) en MIRA (Anzegem, Avelgem, Spiere-

Helkijn, Waregem en Zwevegem) gesprekken om na te gaan of een meer uitgebreide samenwerking op 

verschillende vlakken mogelijk is. 

Beide politiezones zijn ervan overtuigd dat een onderlinge samenwerking enerzijds de dienstverlening naar 

de bevolking ten goede zal komen en anderzijds is het ook mogelijk om als professionele organisatie 

(kosten) efficiënter te gaan werken. 

Daarnaast biedt deze samenwerking eveneens een eerste antwoord op de steeds groter wordende 

uitdagingen, namelijk de sterk toenemende informatiestroom en digitalisering van de maatschappij, de toenemende druk voor een bovenlokale aanpak van 

(nieuwe) veiligheidsuitdagingen (migratie, radicalisme-terrorisme, rondtrekkende daders, mobiliteit en bijgaande risico’s, …) en last but not least voor de 

budgettaire- en HR-uitdagingen.  Aansluitend maakt zij beide politiezones ook sterker als buffer voor de (nakende) impact van de optimalisatie van de 

federale politie en anderzijds de werking van het parket.  Het samenwerkingsprotocol dat afgesloten wordt tussen beide zones viseert momenteel enkel de 

uitdrukkelijke wil tot nauwere samenwerking conform PLP27 om reden dat beide zones hun eigenheid en flexibiliteit wensen te behouden en overtuigd zijn 

dat zij als eigen entiteit nog steeds hun plaats hebben binnen het moderne politielandschap anno 2016.  

Op 21 juni 2016 stellen de korpschefs van beide politiezones simultaan het protocol voor aan de respectievelijke politieraden.  

Concreet zullen de zones samenwerken op volgende operationele domeinen: 

▪ Recherche 

▪ Politionele slachtofferbejegening 

▪ Verkeer 

▪ Permanentie van de officier bestuurlijke politie 

▪ Interne opleidingen o.a. geweldbeheersing 

Reeds meerdere jaren stuurt CIWES (noodcentrale 101 te Brugge) de ploegen van beide zones aan op dezelfde radiofrequentie. Dit heeft als voordeel dat de 

interventieploegen op het terrein elkaar bijstand kunnen geven in geval van hoogdringendheid.” 
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8 Werking basisfunctionaliteiten 

De politie is gestructureerd op twee niveaus, nl. de federale politie en de lokale politie. 

De politiezone GAVERS behoort tot de lokale politie en staat in voor de basispolitiezorg. 

Basispolitiezorg omvat opdrachten van bestuurlijke (handhaving openbare orde, verkeershandhaving, …) en gerechtelijke politie (onderzoeken) en dit met 

een duidelijke focus om lokale fenomenen te situeren en aan te pakken. 

Wat betekent dit nu concreet? 

Elke politiezone voert zeven basisfuncties uit: 

1. Onthaal 

2. Wijkwerking 

3. Interventie 

4. Verkeer 

5. Lokale recherche 

6. Politionele slachtofferbejegening 

7. Handhaving openbare orde 

Dankzij de zeven basisfuncties biedt politiezone Gavers een volledige dienstverlening aan de inwoners van Harelbeke en Deerlijk. 

Met andere woorden, iedere burger heeft recht op dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Verder kan de lokale politie eveneens een handje toesteken bij opdrachten van federale aard, zoals bewaking, bescherming of opdrachten van 

ordehandhaving bij grote evenementen of manifestaties. 
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8.1 Onthaal 

De dienst onthaal, gelegen in ons hoofdcommissariaat te Harelbeke, is voor de politiezone Gavers een zeer belangrijk gegeven. Vaak is deze dienst een 

eerste contact van de burger met de politie. Zij zullen ook al het mogelijke doen om de burger te voorzien van een passend antwoord op hun vragen, de 

juiste informatie geven, door te verwijzen naar de juiste contactpersoon of dienst, …  

De administratieve dienstverlening kan men telkens iedere weekdag raadplegen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Bij de dienst aangiften kan men iedere dag 

terecht (behalve op zon- en feestdagen) vanaf 08.00 tot 19.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur. 

De dienst aangiften helpt graag verder bij klachten, meldingen, verlies van documenten, etc. 

 

Verder voorziet de politiezone GAVERS dezelfde dienstverlening in het gemeentehuis van Deerlijk. Tijdens dezelfde openingsuren van het gemeentehuis, is 

er telkens een wijkinspecteur aanwezig die de bevolking eveneens voorziet van de juiste informatie of voor de opname van een klacht/melding. 

Dit is telkens van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op donderdag kan men er s’ avonds terecht vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens de 

weekends betreft dit steeds de eerste en derde zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.30 uur (behalve tijdens de zomermaanden). 

 

Aangiftedienst Harelbeke 2016 

▪ 3011 bezoekers op jaarbasis 

▪ Gemiddeld: 251 bezoekers per maand 

▪ Op maandag ondervinden we een piek met 653 bezoekers 

▪ September staat garant voor het meest aantal bezoekers (326) 

▪ December heeft het minst aantal bezoekers (116) 

 

Aangiftedienst Deerlijk 2016 

▪ 265 bezoekers op jaarbasis 

▪ Gemiddeld 23 bezoekers per maand 

▪ Op donderdag ondervinden we een piek met 90 bezoekers 

▪ Juni en oktober staan garant voor het meest 

aantal bezoekers (32) 

▪ September heeft het minst aantal bezoekers (10) 
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8.2 Wijkwerking 

 

De wijkwerking wordt ook wel eens de nabijheidspolitie genoemd. Iedere wijkinspecteur is verantwoordelijk voor de opvolging van zijn wijk. 

Binnen deze wijk staan zij garant als vertrouwd aanspreekpunt. De opdrachten van een wijkinspecteur worden vaak onderschat, maar uiteindelijk zijn zij het 

bindmiddel tussen politie en de bevolking. Wij verwachten van de wijkinspecteurs een goede kennis van hun wijk en haar inwoners, alsook moeten zij zo 

vlot mogelijk contacteerbaar en aanspreekbaar zijn en “voeling” hebben met hun wijk en de inwoners. Zij zijn als het ware een ambassadeur van en voor de 

wijk in het raam van de politiezorg. 

Het takenpakket van een wijkinspecteur is dan ook zeer uiteenlopend. Meestal starten zij de dag met het houden van een schooltoezicht. Zij verzorgen 

eveneens het onthaal in het gemeentehuis van Deerlijk, alwaar zij instaan voor het opnemen van klachten of andere aangiftes. 
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Zij staan in voor volgende opdrachten: parkeerproblemen, burenruzies, 

hinder of overlast, inschrijvingen, kantschriften, bijstand aan een 

gerechtsdeurwaarder, bijstand bij ordediensten (verkeersregeling en 

dergelijke), … 

Verder worden zij dagelijks aangestuurd op het gebied van nazorg en 

preventie. 

Eigenlijk kan men dit alles bundelen tot enkele kerntaken: 

 Signaalfunctie, informatiegaring en -verstrekking 

 Preventieve aanwezigheid 

 Contact-en doorverwijzingsfunctie 

 Lokale repressieve en bemiddelingsfunctie 

 Deelname aan situationele en buurtgerichte 

criminaliteitspreventie 

 Aanwezigheid in het straatbeeld 

 Nazorgfunctie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst “Wijk” valt onder de Directie Operaties en telt binnen de 

politiezone GAVERS 11 personeelsleden, allen inspecteur van politie. 

De verschillende wijken worden ondergebracht in een cluster. Dit wordt 

gedaan om de werklast onder de wijkinspecteurs gelijk te houden en te 

verdelen. De clusters hebben tevens tot doel dat er een permanente 

bezetting is van het terrein wanneer bv. iemand ziek is of in verlof is. 

Er zijn op heden nog 3 clusters: 

1. Deerlijk 

2. Harelbeke Centrum Oost 

3. Harelbeke Centrum West
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8.3 Interventie 

Het antwoord op dringende oproepen wordt verzorgd door de interventiedienst. 

24/24 uur, dit 7/7 dagen staan zij klaar voor dringende hulpverlening, aangestuurd door CIWES 

(Communicatie- en InformatieCentrum West-Vlaanderen − beter gekend als de dienst 101/112). 

De interventies worden geregistreerd in het registratiesysteem ISLP als melding, interventie of 

proces-verbaal. 

 

De interventiedienst binnen de politiezone GAVERS bestaat uit +/- 30 personeelsleden, verdeeld in teams 

die politioneel toezicht uitoefenen, acties uitvoeren, buurtgerichte patrouilles, 

afwezigheidstoezichten, etc. 

Daarvoor interveniëren deze teams 

over het volledige werkingsgebied van 

de politiezone GAVERS. 

De opdrachten worden per 

dienstvoertuig (of beter gekend in de 

volksmond als “combi”) uitgevoerd. Vaak maken zij gebruik van een anoniem 

dienstvoertuig, wanneer onze zichtbaarheid vermeden moet worden. 

Elk team bestaat uit twee operationelen. Deze teams worden telkens aangevoerd door 

een hoofdinspecteur. Deze persoon ziet erop toe dat alle nodige opdrachten tot een goed 

einde worden geleid. Elke shift begint met een briefing die erin bestaat de ploegen up to 

date te houden betreffende onderwerpen van de voorgaande dienst, controles en/of 

toezichten die moeten gebeuren, … 

Deze briefing is volledig digitaal en is eveneens beschikbaar in de voertuigen (zie 

hoofdstuk 7.1). Zo kunnen we snel op de bal spelen. 
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Een greep: 

- Diefstal 

- Diefstal heterdaad 

- Verkeersongevallen 

- Verdachte voertuigen/personen 

- “geen teken meer van leven” 

- Verkeersinbreuken 

- Alarmen 

- Openbare dronkenschap 

- Geluidshinder 

- Defecte signalisatie / verkeerslichten 

- Vandalisme 

- Loslopende dieren 

- Verdwijning 

- Moeilijkheden met een persoon  

- …  

HARELBEKE 

71,88% 

DEERLIJK 

24,20% 

ANDERE 

3,92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde aanrijtijd: 9:35 min 

Gemiddelde afhandelingstijd: 45:55 min  

5508 gedispatchte 

gebeurtenissen 
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8.4 Verkeer 

Verkeersveiligheid is één van de grote pijlers binnen onze basispolitiezorg. Dagelijks worden we 

geconfronteerd met de aspecten van mobiliteit en verkeersveiligheid. 

Bij de bevolking is de politie vooral gekend omwille van de controles op snelheid, rijden onder 

invloed van alcohol en verdovende middelen, gordeldracht, gebruik van een mobiele telefoon 

achter het stuur, foutparkeren, zwaar vervoer, … 

Maar uiteindelijk omhelst het garanderen van de mobiliteit en de verkeersveiligheid zoveel 

meer. Het takenpakket van de verkeersdienst is dan ook uitgebreid. 

 

De verkeersdienst zorgt voor het ondersteunen en verstrekken van adviezen aan de lokale 

besturen betreffende mobiliteit. 

 

Preventie blijft tevens ook 

een essentieel onderdeel in 

het handhavingsbeleid. 

Voorbeelden daarvan zijn 

onze verkeerslessen, 

fietscontroles, seminaries 

voor senioren in het verkeer, 

… of sensibilisering over het 

gevaar van de dode hoek, die 

ook in 2016 een onderdeel 

vormde binnen de 

schoolomgevingen van 

Harelbeke en Deerlijk. 
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8.4.1 Snelheidscontroles 

71695 bemande snelheidscontroles in 2016 

Daling met 1,4% aan overtreders tov 2015! 

 

 

 
  

• Harelbeke

• 10,3% overtredingen

45 860 
bemande 
controles

• Deerlijk

• 11,4% overtredingen

25 835 
bemande 
controles
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8.4.2 Blauwe zone 

In het stadscentrum en de stationsomgeving van Harelbeke is er in een aantal straten blauwe zone van kracht. De blauwe zone houdt in 

dat het verplicht is in deze zone de blauwe parkeerschijf te gebruiken op weekdagen (maandag t.e.m. zaterdag) van 9 tot 18 uur. In die 

straten geldt een beperkte parkeertijd. Een overzicht hiervan kan u terug vinden op de website van stad Harelbeke. 

 

Tijdens 2016 stelden wij 296 inbreuken vast in de blauwe zone. Deze worden door de stadsadministratie afgewerkt met een 

gemeentelijke belasting. 

 

8.4.3 Alcohol-/drugscontrole 

Wie rijdt onder invloed heeft 200 keer meer kans 

om ernstig gewond te raken in het verkeer. 

Daarom drink je beter niet als je rijdt of zoek je 

naar een ander veilig alternatief. 

Ook in 2016 werd er veel aandacht besteed aan de 

alcoholcontroles, waarbij de BOBcampagnes wat 

extra aandacht vragen. 

Naar aanleiding van acties of verkeersongevallen, 

werden er in 2016 welgeteld 4169 ademtesten 

afgenomen. Daarvan werd 3,9% van de 

gecontroleerde bestuurder positief bevonden 

(strafbaar vanaf 0,22 mg UAL/l). 

Graag geven we ook mee dat in het kader van de 

controle op het gebruik van drugs in het verkeer er 

65 positieve speekseltesten werden afgenomen in 

2016 en dit in het kader van een verkeersongeval 

of maakten deel uit van een ambtshalve controle. 
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8.4.3.1 Veiligheidsgordel/GSM 

De veiligheidsgordel blijft een 

gegeven waar de burger nonchalant 

mee omgaat. Door de hedendaagse 

technologie in voertuigen worden 

individuen zich wel bewuster van 

het dragen van de 

veiligheidsgordel. 

Omdat tevens ook de Vlaamse 

overheid zich bewust is om de 

gordel blijvend in de aandacht te 

plaatsen, richten zij zich op de jonge bevolking. Jong geleerd is oud gedaan. 

 

Het percentage gordeldracht is de laatste jaren toegenomen, dat blijkt ook uit de cijfers 

van onze eigen politiezone: er werden 171 vaststellingen gedaan op inbreuken op het 

dragen van de veiligheidsgordels. Gezien het één van de punten is in ons nationaal 

veiligheidsplan zullen verdere controles volgen. 

 

 

Een ander hekelpunt is de GSM in onze maatschappij. De smartphone heeft zich een weg 

gebaand in onze maatschappij en is niet meer weg te denken in onze levens. Maar het 

wordt ook steeds een groter probleem binnen ons verkeer, dit zowel als fietser, 

bromfietser, autobestuurder. In 2016 werd er door het BIVV hier specifiek op gewerkt. 

Een nieuwe campagne werd gelanceerd, eveneens vertegenwoordigd door onze 

politiezone. In 2016 zijn er 215 vaststellingen geweest inzake GSM-gebruik. 
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8.4.4 Verkeersongevallen 

In 2016 hebben we een totaal aan 449 verkeersongevallen, dit zowel stoffelijke schade als met 

lichamelijk letsel. 

28% van bovenstaande cijfer betreft verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 

Er is een lichte daling bij de lichamelijke letsels van 3% t.o.v. 2016. Het totaal aantal 

verkeersongevallen blijft constant. 

Daarvan vindt 70% van de verkeersongevallen plaats in Harelbeke en 30% in Deerlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meeste verkeersongevallen tussen 07.00 en 20.00 uur, 

met aandacht voor de spitsuren 

 

Daling over de middag = rustiger op de weg 

 

Verkeersongevallen hangen rechtstreeks samen met de verkeersdichtheid 

89% in de bebouwde kom 

en 67% tijdens het daglicht 

16% met 

Alcoholintoxicatie 
 

66% van de verkeersongevallen met  

Intoxicatie vinden plaats 

tussen 20.00 en 05.00 uur 
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8.4.4.1 Fietsongevallen 

 

Als fietser zijn we kwetsbaarder in het verkeer. Dit trachten we sowieso duidelijk te maken 

aan onze schoolgaande jeugd, d.m.v. preventie- en verkeerslessen. 

De teller staat in 2016 op 55 fietsongevallen (zowel stoffelijke schade, als lichamelijk letsel). 

 

Toch moeten we vaststellen dat 50% van het aantal zwaargewonden zich situeert binnen onze 

politiezone bij de fietsongevallen. 

 

Wat ons ook opvalt, is het uur waar de meeste van deze ongevallen gebeuren. We stellen een piek vast 

tussen 07.00 en 08.00 uur, alsook tussen 17.00 en 18.00 uur, dit meestal in de bebouwde kom. 

 

Ook hier trachten we ten volle, als verkeersdienst, in te zetten door extra controles in het ochtend- en avondspits, dit onder meer op het gebruik van de 

fietsverlichting. De sociale media ondersteunt deze toezichten/controles. 
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8.4.5 Evenementen 

In 2016 werkte de dienst evenementen 323 dossiers af. 

Dat zijn evenementen van allerlei soorten. Dit gaat van het verlenen van advies, fuiven, begeleiding en andere (eetfestijnen, innames openbaar domein, 

doortochten rally, fietstochten, rommelmarkten, kermissen, wapens, alarmen, … ). Deze dienst geeft eveneens advies op vraag van het College van 

Burgemeester en schepenen. Zij nemen ook de signalisatieplannen voor hun rekening en de opmaak voor vergunningen voor wielerwedstrijden. 

Zoals ondertussen geweten zijn Harelbeke en Deerlijk wielergemeentes. We hadden in 2016 een totaal aan 33 dossiers hieromtrent, waardoor er een 

(lichte) dalende trend vast te stellen is in het aantal georganiseerde evenementen. Wielerwedstrijden moeten voldoen aan allerlei voorwaarden, waardoor 

heel wat organisaties wegvallen. 

 

Eén van onze belangrijkste wielerwedstrijden is de E3prijs. 

In 2016 werd een innovatief samenwerkingsproject opgezet tussen de organisatie van E3, het 

Innovatiecentrum voor veiligheid INNOS, de politiezone Gavers en twee externe veiligheidspartners 

Barco en Securitas. 

In het VTI te Harelbeke werd een tijdelijke commandocentrum opgericht, dit vlak bij de aankomst- 

en vertrekzone van de wedstrijd. In dit 

commandocentrum hingen grote 

televisieschermen waarop alle 

informatie en camerabeelden centraal 

werden gevisualiseerd: van livebeelden, 

meldingen op sociale media, beelden 

van mobiele camera’s, …  

 

Ondanks de terreuraanslagen van 22 maart 2016 te Brussel werd er beslist om E3 Harelbeke te 

laten doorgaan. De genomen maatregelen in zake de veiligheid bleken –nadien – geen 

overbodige luxe te zijn. 

Toch werden meer politiemensen en bewakingsagenten dan gepland ingezet om samen een 

oogje in het zeil te houden. Ook werd een perimeter uitgezet rond de start- en aankomstzone. 

Iedereen die deze perimeter inwandelde, werd gescreend. Rugzakken, handtassen, 

boekentassen of andere tassen werden verboden binnen deze perimeter. E3 Harelbeke 2016 is 

bijgevolg zonder veel incidenten goed verlopen.  
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Tevens kan u op de dienst Evenementen terecht voor allerhande informatie omtrent “wapens”. Deze dienst wordt immers bemand door een specialist in de 

wapenwetgeving. We hebben een totaal aan 161 dossiers in 2016 behandeld, waarvan er 56 gaan over het afleveren van wapenvergunningen. 

10 personen deden vrijwillig afstand van hun wapen(s). 

 

Verder willen we u ook nog meegeven dat de dienst Evenementen zich ook ontfermt over de “alarmen”. Heel wat bedrijven, 

winkels, verenigingen, natuurlijke personen hebben een alarm geïnstalleerd. Bij een (poging) inbraak wordt automatisch de 

alarmcentrale verwittigd en bijgevolg onze politiediensten ingelicht. Onze interventieploegen worden dus veelal opgeroepen voor 

een “alarm”. 

Heel vaak moeten wij vaststellen dat deze oproepen om verkeerdelijke manipulaties gaan of een alarm die niet goed is afgesteld. 

Conform het lokaal beleid en bestuursakkoord wordt in deze gevallen door onze diensten steeds proces-verbaal “Vals Alarm” 

opgesteld. In 2016 stelden we 28 pv’s “vals alarm” op. Een halvering t.o.v. 2015 (52 dossiers). 
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8.5 Lokale recherche 

De lokale recherche staat in voor de gerechtelijke onderzoeken, die onder de 

verantwoordelijkheid van een magistraat vallen en uitgevoerd worden binnen de 

politiezone. We verstaan hieronder het onderzoek dat nodig is voor het beheren van 

gebeurtenissen en fenomenen die zich op het grondgebied van de politiezone GAVERS 

voordoen. 

Heel vaak worden gerechtelijke opdrachten van federale aard uitgevoerd. 

Al deze opdrachten starten wij op eigen initiatief of in opdracht van onderzoeksrechters, 

Procureur des Konings, Arbeidsauditeur of in navolging van aanvankelijke vaststellingen 

van misdrijven. 

Er is eveneens tweerichtingsverkeer tussen de recherche en de interventieploegen en 

wijkdienst. Heel vaak wordt informatie opgepikt, belangrijk voor de recherche. Ook 

omgekeerd werpt dit zijn vruchten af. 

Externe diensten kunnen ook op onze samenwerking rekenen, zoals de sociale- en 

arbeidsinspectie, VDAB, … 

 

In 2016 bestond de dienst lokale recherche bij de politiezone GAVERS uit 1 commissaris, 3 hoofdinspecteurs en 3 inspecteurs. 

Tijdens de maanden januari en februari kreeg de lokale recherche versterking van 2 inspecteurs uit de dienst interventie.  

Door de langdurige afwezigheid van de directeur-commissaris van de recherche werd de functie van directeur gedurende gans 2016 overgenomen door de 

adjunct-directeur. 

Eind 2016 werd er in de mobiliteitscyclus 2016-05 een vacature opengesteld voor een rechercheur. Deze persoon kan vanaf mei 2017 aan de slag bij de 

lokale recherche. 
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8.5.1 Sectie drugs 

De sectie drugs volgt de lokale drugcriminaliteit- en fenomenen van zeer dichtbij op. Ze doen dit aan de hand van gegronde onderzoeken en werken vooral 

anticiperend. Op die manier tracht men de handel in verdovende middelen te minimaliseren. 

 

Ook in 2016 stelde de sectie drugs enkele strategische doelstellingen op: 

1. Het optimaliseren van de samenwerking Dir Ops en Dir Lok Rech door: 

a. het organiseren van een periodiek overleg 

b. het verbeteren van de informatie-uitwisseling 

2. Het optimaliseren van de aanpak van het verder onderzoek door: 

a. een actieve opvolging van alle Info 

b. het optimaal gebruiken van technische middelen en onderzoekstechnieken 

c. het verhogen van de kwaliteit van de vatting 

 

  

Er werden 19 drugdossier opgestart inzake handel, 88 inzake bezit. 

Daarbij stond de lokale recherche garant voor 105 kantschriften. 

 

Daaruit volgend werden er 17 gerechtelijke aanhoudingen gedaan. 
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2016 = 

77 feiten inzake woninginbraken 

waaronder 34 pogingen 

(daling van 21% t.o.v. 2015) 

2016 = 

42 feiten inzake bedrijfsinbraken 

waaronder 14 pogingen 

20 feiten inzake inbraken in openbare of 

overheidsinstellingen waaronder 9 

pogingen 

8.5.2 Sectie woninginbraken/vermogensdelicten (diefstallen) 

De strategische doelstellingen voor deze sectie zijn: 

 

Een eerste doelstelling die voorop staat is het invoeren van een ketengerichte aanpak van het fenomeen “woninginbraken”. 

 

Het verhogen van de kwaliteit van de vaststellingen door: 

▪ het verzorgen van een opleiding/bijscholing 

▪ het invoeren van een gestandaardiseerd proces-verbaal 

▪ het grondig verhoren van de aangevers 

▪ meer oog te hebben voor een spoorbewust optreden 

▪ het standaard uitvoeren van een buurtonderzoek 

 

Het verhogen van de kwaliteit van het verder onderzoek door: 

▪ het afstappen van een ploeg lokale recherche 

▪ het uitvoeren van een doorgedreven buurtonderzoek 

▪ een actieve opvolging van de tussenkomsten van het labo 

▪ het verhogen van de kwaliteit van de vatting 

 

De tweede doelstelling betreft een snellere reactie op het fenomeen “bedrijfsinbraken”. 

 

▪ Het intensief toezicht houden in industriezones met 

o actieve controles van personen en voertuigen 

▪ Het sensibiliseren van de bedrijfsverantwoordelijken door: 

o het verzorgen van Info-sessies 

o het uitvoeren van diefstalpreventieadvies 

  

1 

2 



Jaarverslag 2016 | Politiezone Gavers           Pagina 43 

HARELBEKE:  1352 leden 

   113 berichten 

 

DEERLIJK:  254 leden 

115 berichten 
 

In het kader van woninginbraken gaat onze dienstverlening verder dan enkel het 

“vaststellen” alleen. 

Bij een inbraak (effectief of poging) is er steeds een hercontactname door de wijkinspecteur. 

Daarbij wordt nagezien hoe het met de bewoners in kwestie gaat maar kan men ook ingaan 

op advies om de woning “veiliger” te maken. 

Zoals eerder al vermeld kan men zich te Harelbeke en Deerlijk lid maken van het 

BIN-Netwerk (het BuurtInformatieNetwerk). 

Het BIN-netwerk heeft tot doel om informatie vlug en doeltreffend te verspreiden. 

Tegelijkertijd nodigt het uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid. 

Dit netwerk wordt ook alsmaar populairder, het ledenaantal kent elk jaar een stijging. 

Momenteel hebben we 1352 leden voor Harelbeke en 254 leden voor Deerlijk. 

Toetreden kan simpelweg via de website van onze politiezone. 
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8.5.3 Sectie jeugdbescherming: Audio Visueel Verhoor van Minderjarigen (AVM) 

De sectie jeugd en gezin gaan de uitdaging aan met complexe dossiers rond problematiek van familiale kwesties 

zoals echtscheiding, intra familiaal geweld, zedendelicten en hoofdzakelijk problematiek betreffende 

minderjarigen (onbuigzaamheid, druggebruik, spijbelen, … ) 

Bij minderjarigen kan het verhoor van een slachtoffer, getuige of verdachte op video worden opgenomen. Dit is 

beter gekend als het audiovisueel verhoor. De wetgeving daaromtrent kan men terug vinden in het Wetboek 

van Strafvordering. 

Een videoverhoor moet er vooral voor zorgen dat de minderjarige in kwestie slechts één keer zijn verhaal moet 

doen. Zo kan de video herbekeken worden door de politie, parketmagistraat, rechter, … en wordt de 

minderjarige toch maar één keer geconfronteerd met de concrete feiten. 

Men kan op die manier ook letten op de non-verbale communicatie van de minderjarige, iets wat op het 

moment van het verhoor niet altijd mogelijk is. 

Zo kan een kind “neen” zeggen, terwijl het van “ja” knikt. 

Langs de andere kant is het videoverhoor ook een controle over hoe de “verhoorders” zich gedragen. Leggen ze 

bepaalde antwoorden in de mond, zijn ze objectief, …  

Het audiovisueel verhoor wordt gehanteerd voor zowel minderjarige slachtoffers (88%) als minderjarige 

verdachten (12%). Er werden 51 videoverhoren uitgevoerd. 

De opdracht om een minderjarige audiovisueel te verhoren kan uit verschillende hoeken komen, nl.: 

▪ Procureur des Konings 

▪ Procureur des Konings, sectie Jeugd 

▪ Onderzoeksrechter 

Tevens kan de opdracht komen van de jeugdrechter of nog andere bronnen. 

De ruimte voor audiovisueel verhoor binnen onze politiezone is specifiek uitgerust hiervoor en volgende 

politiezones maken eveneens gebruik van deze ruimte, nl.: 

▪ politiezone VLAS (22%) 

▪ politiezone RIHO (4%) 

▪ politiezone MIDOW (4%) 

▪ politiezone MIRA (12%) 
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8.5.4 RadEx 

De lokale recherche besteedt ook aandacht aan het fenomeen radicalisme – extremisme. 

De media bericht bijna dagelijks over “radicaliserende” jongeren. De gevolgen van die radicalisering kunnen een grote impact hebben op de samenleving. 

Radicalisme kan allerlei vormen aannemen en methoden aanwenden. Sommige “radicalismen” blijven beperkt tot extreem ideeëngoed, zonder dat ze enige 

bedreiging vormen voor de omgeving of de ruimere samenleving. Het gaat dan om geestelijk of louter ideologisch radicalisme, dat desgevallend tot uiting 

komt in levensstijlen. Sommige groepen zijn extern, outreachend ingesteld wat meestal blijkt uit hun bekeringsdrang. Andere groepen beleven hun 

radicalisme geïsoleerd van de samenleving. Sommige “radicalismen” zijn er op uit om fundamentele maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, al 

dan niet met ondemocratische middelen, al dan niet met geweld. Radicalisme of radicale ideeën kunnen, wanneer hun invloed voldoende groot is, 

gevestigde waarden en zogenaamde evidenties op de helling zetten. De beginselen van de democratische rechtsstaat, met onder meer de vrijheid van 

meningsuiting, maken nu eenmaal, naar woord en daad, radicaliteit mogelijk. Project RadEx 

is opgestart in 2014 en blijft op heden verder lopen. Daarbij worden lokale personen in beeld 

gebracht en rond hen informatie verzameld en gebundeld. Verder kunnen we hier ook aan 

toevoegen dat er in het kader van de bedreigingen (TERRO) in de loop van 2015-2016 en 

volgens de richtlijnen van onze overheid, veiligheidsmaatregelen door ons personeel werden 

genomen. 

 

 

  

In 2016 volgden wij 31 personen op. Daarbij werden 3 

aanvankelijke dossiers opgestart, 19 navolgende en 12 

informatierapporten. 

 

De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) Harelbeke 

kwam 3 maal samen (infomoment + 2 vergaderingen). 
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8.6 Politionele slachtofferbejegening 

Een verkeersongeluk, een arbeidsongeval, … Politie is vaak de eerste officiële instantie waar slachtoffers en/of nabestaanden mee te maken krijgen. In deze 

materie is iedere politieambtenaar geschikt om slachtoffers en/of nabestaanden op te vangen, maar dit wordt meestal verzorgd door personen die de juiste 

opleiding hebben genoten. Op die manier kunnen zij de informatie gepast aanbrengen bij slachtoffers en/of nabestaanden. Zij staan in voor een eerste 

onthaal, bieden een luisterend oor, voorzien de burger van de juiste informatie en verwijzen (wanneer nodig) door naar gespecialiseerde diensten. 

Binnen de politiezone GAVERS hebben we sinds eind 2012 een dienst slachtofferbejegening. Deze dienst bestaat ondertussen uit een 8tal vrijwillige 

medewerkers en één teamleider. Allen werken zij in een systeem waarbij er constant een vrijwilliger bereikbaar is en instaat voor de slachtofferbejegening 

24/24uur. Zij worden opgeroepen door de dienst interventie of wijkwerking. Wanneer de slachtofferbejegenaar ter plaatse komt, staan zij volledig ter 

beschikking van de slachtoffers en/of nabestaanden. Op die manier kan de dienst interventie of wijk, verder gaan met hun vaststellingen. 

Sinds 01/07/2016 is er een nauwe samenwerking met de PZ MIRA. 

In 2016 heeft onze politiezone 18 tussenkomsten gehad, waarvan 7 ten voordele voor onze eigen zone, 11 ten voordele van andere politiezones.  

Deze tussenkomsten kaderen in een verkeersongeval (3x), (poging) zelfdoding (6x), natuurlijk overlijden (3x), slechtnieuwsmelding (andere) (1x), ongeval 

(excl. verkeer) (3x) en verdacht overlijden (2x). 

8.7 Handhaving openbare orde 

In de zone vinden gedurende gans het jaar heel wat evenementen plaats: de meeste daarvan zonder een voorafgaande goedkeuring en hoeven ook geen 

bijzondere ondersteuning vanuit politie. Andere moeten uitdrukkelijk aan het gemeentebestuur worden aangevraagd. 

Bij sommige daarvan volstaat het om vanuit de politiediensten het evenement op te nemen in de klassieke uitvoering van de “patrouilles” (controlerondes). 

Bij andere is het een must dat de politie permanent aanwezig is. 

De beoordeling daarvan wordt gemaakt door de dienst beheer van de evenementen die rekening houdt met onder meer de plaats, de plaatsgesteldheid, 

het ogenblik, het aantal verwachte aanwezigen, de impact op het verkeer en vooral de eventuele impact op de algemene veiligheid. 

De bedoeling bestaat er vooral in om de organisatoren te responsabiliseren en in essentie te voorzien in begeleidende maatregelen in eigen beheer. 

De politie zal pas nadrukkelijk aanwezig zijn als het veiligheidsaspect een permanente ondersteuning vergt. 

In 2016 werden er 1324,52 uren ingezet voor openbare orde. 

Eveneens werden 2077 uren geleverd aan federale steun aan andere politiezones en/of federale politie. Hiermee wordt 28% méér geleverd dan wat jaarlijks 

door onze zone volgens de federale kredietlijn moet worden geleverd.  
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9 Werking ondersteunende diensten 

9.1 Personeelsbeheer en ontwikkeling 

De directie personeel en ontwikkeling heeft onze medewerkers als belangrijkste klanten. Daarom trachten we onze medewerkers zo tevreden mogelijk te 

houden en bieden we een antwoord in overeenstemming met de behoeften en de noden van de medewerkers en van onze politiezone. De directie 

personeel is een ondersteunende dienst en heeft 3 grote takenpakketten: 

1. De korpschef bijstaan in het personeelsbeleid 

2. De realisatie van de dienstplanning 

3. De personeelsadministratie en het beheer 

Personeelsbezetting op 31/12/2016 

 

  

77 personeelsleden 
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Kader HCP CP HINP INP AP TOTAAL CALOG 

Voorzien 1 4 13 49 2 69 8 

Huidig 
(op 31/12/2016) 

1 6 12 47 2 68 9 

 

 

 

 

 

Capaciteitsbesteding, 

Hoeveel tijd aan welk soort dienst (uitgedrukt in uur): 

Hycap 
Niet 

regulier 
OBP OD OGP Onthaal Planton Regulier Wijk Dagdienst Flits 

1578:37 5057:01 1717:05 4007:28 5525:02 2052:22 5760:19 33445:05 11235:13 31311:38 615:25 
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Aantal ziektedagen:      1573 dagen 

 Aantal langdurige ziektes (>30):    13 (1242 dagen) 

 Gemiddeld aantal dagen ziekte per personeelslid: 4,41 dagen 

Aantal arbeidsongevallen:     2 

 Ziektedagen gelinkt aan een arbeidsongeval:  77 dagen 

 Gemiddeld aantal ziektedagen per arbeidsongeval: 38,5 dagen 

Aangeworven/vertrokken personeel: 

 OUT:  0 

 IN:  6 (5 operationeel en 1 Calog) 

 

Opleidingen: 

 Totaal intern:  1567 uur 

 Totaal extern:  2130 uur 

 Totaal:   3697 uur 

 Gemiddeld intern: 20:21 uur 

 Gemiddeld extern: 27:39 uur 

 Gemiddeld totaal: 48:01 uur 
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9.2 Financieel beleid en beheer 

Uit de nota die werd voorgelegd aan de politieraad stellen wij vast dat – naast alle realisaties 

binnen de politiezone Gavers – er het vijfde jaar op rij een rekening kan worden voorgelegd met 

een mooi, doelbewust gerealiseerd, overschot van +/- 400 000 euro aan uitgavenzijde. 

Deze daling is te verklaren door: 

- een daling bij de personeelsuitgaven, nl +/- 185 000 euro. 

Door invulling van de personeelsformatie in functie van de mobiliteitscycli 

en het maandelijks onder controle houden door de personeelsdienst van 

de bijzondere prestaties. 

- een daling van de werkingskosten, nl +/- 95 000 euro. 

Verbruik van het budget in functie van de noden. 

- Een stijging van de ontvangsten, nl +/- 120 000 euro. 

Enerzijds toename afrekening arbeidsongevallen en opstart 

NAVAP-dossiers en anderzijds tweede schijf boetefonds 2011. 

 

Door het blijven werken vanuit een lange termijnvisie met een directe link tussen operationeel en het financieel beleid, kon op beide niveaus een positief 

resultaat worden behaald. Naast het opstellen van een meerjarenplanning vanuit dat lange termijn denken en een jaarlijks budget als afgeleide daarvan, 

dienden immers de doelstelling – met de nodige wendbaarheid in functie de mogelijks wijzigende actualiteit – steeds maximaal te worden nagestreefd. In 

de nieuwe MJP, met als streefdoel om de formatie aan te vullen tegen 2019, werd steeds rekening gehouden met tal van verschillende factoren. 

De jaarlijkse stijging van de uitgaven met +/- 5 % bleef steeds binnen de gehanteerde parameters van de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk.  

Een dergelijk positief resultaat voorleggen kan dan allerminst als een evidentie worden beschouwd. Het is het resultaat van het héél hard dagdagelijks 

werken aan een “verhaal”, aan de uitbouw van een team dat dit verhaal uitdraagt en samenwerkt om het elke opnieuw tot een goed einde te brengen.  

 

 

 

 

 

 

  

Personeelskosten 5 277 011 euro 

Werkingskosten 905 719 euro 

Investeringen  231 640 euro 
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9.3 Logistiek beheer 

De directie logistiek en haar medewerkers analyseert wat er nodig is bij het personeel. Zij overleggen eveneens wat een absolute noodzaak is of wat 

eventueel kan uitgesteld worden. 

Voor benodigdheden betreffende dienstvoertuigen en ICT, wordt maximaal gebruik gemaakt van lokale of federale raamcontracten. Deze 

overheidsopdrachten zijn een overeenkomst tussen een aanbestedende overheid (politie) en een onderneming die de werken uitvoert of levert. Uiteindelijk 

is het de bedoeling de “beste koop” te sluiten waarbij men een goed product heeft tegen een zo goed mogelijke prijs. 

 

De grootste zorg voor de directie Logistiek is het leveren van kwaliteitsvolle en marktconforme producten, diensten en infrastructuur. Daarbij tracht men 

een eenvoudige, correct en snelle logistieke keten te garanderen, waarbij men de uitgaven uitermate beheerst. 

 

De politiezone Gavers blijft investeren in degelijk materiaal voor haar medewerkers om redenen van effectiviteit (resultaatgericht, performant en 

informatiegestuurd) en efficiënte (goed beheer en innovatief) alsook vanuit het aspect welzijn van de medewerkers (gezond en veilig). 

 

Dit geeft een maximale garantie op professioneel en kwalitatief werk en tevens op goede resultaten. 

 

De voornaamste aankopen van 2016:

 

▪ 1 combi VW Transporter 

▪ 1 anoniem interventievoertuig 

▪ 1 motorfiets 

▪ 2 collectieve wapens 

▪ 1 volledige alcotester en 3 bijkomende meettoestellen 

▪ 1 LED-bord voor de verkeersdienst 

 

 

 

 

 

 

▪ 3e fase vervanging Astrid-radiofonie 

▪ 11 computers en 1 werkstation 

▪ 1 digitaal documentenbeheer (workflow en archief) 

▪ 1 sleutelbeheerkast (digitaal) 

▪ 1 bijkomende airco in het serverlokaal 

▪ 11 bureaustoelen vervangen  

▪ 1 kopiemachine 
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10 Beheer van informatie en communicatie (ICT) 

10.1 Gerechtelijk bureel 

Het gerechtelijk bureel is een dienst die weinig gekend is bij de bevolking, maar des te belangrijker voor de goede werking van onze politieorganisatie. 

Velen staan er waarschijnlijk niet bij stil, maar de politie ontvangt dagelijks heel wat informatie. Het gerechtelijk bureel zorgt er immers voor dat die wordt 

verzameld, geanalyseerd en uiteindelijk bij de juiste persoon/dienst terecht komt voor verdere afwerking. Het gerechtelijk bureel staat in voor de 

kwaliteitsbewaking van de informatieflux alsook van de informatie op zich. 

Daarnaast ontvangen zij ook alle afgewerkte dossiers (processen-verbaal) vanuit alle diensten die een politiezone rijk is. Zij controleren deze processen-

verbaal op juistheid en volledigheid. Vanuit dit oogpunt worden “interne” kantschriften uitgeschreven om het proces-verbaal te vervolledigen. Vervolgens 

worden deze overgemaakt aan de parketten van de Procureur des Konings (PdK). Ook de parketten van de PdK kunnen ons kantschriften sturen, met de 

bedoeling processen-verbaal aan te vullen, een verder onderzoek uit te voeren of de huidige stand van zaken na te gaan. 

Binnen het gerechtelijk bureel hebben we ook het APO-beheer (Ambtshalve Politioneel Onderzoek). Deze dossiers worden op zelfstandige basis verder 

onderzocht en vervolledigd. Wanneer deze integraal en volledig zijn afgewerkt, worden deze overgemaakt aan het parket. 

Een andere taak van het gerechtelijk bureel is de voeding van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Dit is een databank die enkel toegankelijk is 

voor politiediensten. 

Allerhande informatie aangaande op te sporen personen, voertuigen of voorwerpen kan men daarin terug vinden, alsook alle gerechtelijke informatie 

aangaande vastgestelde misdrijven. 

De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de elektronische transfer naar de ANG.  

 

  

19.452 aanvankelijke processen-verbalen 

4.128 navolgende processen-verbalen 

684 APO-dossiers  

2192 kantschriften 



Jaarverslag 2016 | Politiezone Gavers           Pagina 53 

10.2 ICT 

De dienst ICT (informatica- en communicatiesystemen) van de lokale politiezone GAVERS staat 

in voor het onderhoud van deze infrastructuur en apparatuur, alsook deze beschikbaar stellen 

voor de medewerkers. 

De systeembeheerder zorgt eveneens voor de netwerkverbindingen en de toegangen tot het 

ISLP-systeem. 

Verder worden de operationele en administratieve diensten ondersteund door het beheer van 

het server- , computer- en printerpark. 

De politiezone heeft resoluut gekozen voor “digitalisering”. Dat betekent automatisch dat er 

nood is aan interne ondersteuning om het bedrijf continu “online” te houden. De back-

upfunctie van de “directie ICT” (samengesteld uit een aantal cumulfuncties) is bijgevolg 

cruciaal. 

 

Volgende zaken kochten wij aan in 2016: 

▪ 12 computers + beeldschermen 

▪ 1 werkstation + beeldscherm voor archivering 

▪ Een vaste ANPR-paal (+ installatie ervan) 

▪ ANPR-voertuig aangekochte in 2015 en operationeel begin 2016  
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10.3 Lokaal informatie kruispunt (LIK) 

Wat betreft de operationele informatie is het LIK het aanspreekpunt, dit vooral voor de eigen politiezone, maar ook 

voor andere zones, alsook federale en arrondissementele diensten zoals het AIK, FGP, … 

Deze dienst staat ook in voor de aansturing van operationele activiteiten. Zij verzamelen alle gegevens uit de 

verschillende diensten van de politiezone. Deze wordt geanalyseerd en de nuttige informatie wordt bewerkt en ter 

beschikking gesteld van die verschillende diensten. Wat dat betreft volgen zij eveneens de werklast en de kwaliteit 

op. 

De dagelijkse briefing wordt uitgevoerd aan de hand van de infoCOP-suite, waar het LIK de centrale entiteit voor is. 

Meer informatie over de infoCOP-suite kan u terugvinden onder de rubriek “interne communicatie” waar men een 

uitgebreide uiteenzetting over de werking hiervan terugvindt. 

Ook hier is het door de digitalisering mogelijk met een minimale overhead het operationele resultaat te 

maximaliseren zowel naar aansturing, opvolging en effectmeting. 
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10.4 Politiezone in de pers 
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