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VOORWOORD

Het zonaal veiligheidsplan wordt om de vier jaar telkens opnieuw door de lokale politiezone

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

te vinden is in jaarlijkse actieplannen; Alle organisaties, zowel publieke als private, moeten

zich op een rationele en gestructureerde wijze verder ontwikkelen. Met dat doel voor ogen

moet grondig nagedacht worden over het te volgen beleid en strategie. Dit wordt ook wel

eens het strategische management genoemd.

Zoals vermeld in de omzendbrief CP 2, is het ZVP een "beleidsplan" van de politie op

strategisch niveau.' In dit plan is het de bedoeling dat lessen worden getrokken uit het

verleden en dat de werking van de politiezone Gavers wordt verantwoord. Het kritisch

bekijken van het functioneren en de daaraan gekoppelde resultaten geven een groter

inzicht. Hiertoe nodigt in het bijzonder de nieuwste circulaire CP3 uit2 • Dit document is

opgesteld om zo transparant mogelijk te zijn qua structuur, werking en beleid.

Het plan heeft niet tot doelom in extenso te beschrijven wat de vorige jaren werd

gerealiseerd, tenzij wat hierover aan bod komt bij de verzameling en interpretatie van

gegevens. Dit teneinde een beeld te schetsen van de externe veiligheid en interne

organisatie. Een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en een extensieve evaluatie

van de voorgaande doelstellingen komt onder meer aan bod in het jaarverslag en

eindevaluatie van de cyclus. 3

Het zonaal veiligheidsplan wordt voor de politiezone Gavers een referentiekader dat richting

zal geven aan de activiteiten. Tevens zal het de inspanning van ons korps om basispolitiezorg

uit te voeren weergeven. Net deze inspanning wordt in al haar aspecten verder ontwikkeld

door een verdieping en verfijning van de uitvoering. Er wordt vooral gefocust op de

kerntaken gericht op veiligheid en leefbaarheid.

1 Federale politie - Directie van de relaties met de lokale politie (CGL), Handleiding voor de opmaak Zonaal

Veiligheidsplan 2009-2012, Oktober 2007

2 CP3 of de organisatiebeheersing bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus.

3/bid.
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Het is belangrijk te vermelden dat we ons hebben gesteund op een grondige analyse van de

huidige werking van het korps, evenals op de verwachtingen van de bevolking, dit via een

lokale veiligheidsbevraging in de politiezone Gavers. Op basis van deze diverse bronnen,

zowelobjectief als subjectief, kijken we vooruit.

Een duidelijk inzicht op de probleemgebieden binnen de politiezone Gavers is noodzakelijk

teneinde de werking en doelstellingen van het korps te bepalen. Op die manier blijven we

een gemeenschapsgerichte politiezorg. aanbieden.

De bedoeling van het zonaal veiligheidsplan omvat het streven naar een kwaliteitsvolle

dienstverlening en het aanbieden van excellente politiezorg waarmee we de veiligheid en

leefbaarheid verzekeren. Het planmatige uitvoeren van onze werking moet hieraan

daadwerkelijk bijdragen.

Met de opbouw van het nieuwe zonale veiligheidsplan wordt onmiskenbaar de nadruk

gelegd op de reguliere werking. Een sterke focus op de optimalisering van de dagdagelijkse

politieactiviteiten op een informatiegestuurde wijze, laat toe een optimalisering van de

dienstverlening binnen de basisfunctionaliteiten te bekomen.

Van een lokale politiezone wordt ook een geïntegreerde werking verwacht. Daarom zijn de

samenwerking met andere diensten binnen bovenlokale overlegfora, het contact met

inwoners en lokale bestuursorganen, elementen van onschatbare waarde. Lokale integrale

veiligheid is een strategisch item dat prominent aanwezig is doorheen ieder element van de

analyse en de doelstellingen.

In het kader van excellente politiezorg is het belangrijk te beschikken over een flexibele

organisatievorm, die toelaat daadkrachtig op te treden in zowel dagdagelijkse als

onaangekondigde situaties. De werklast van de politie is de laatste jaren enorm gestegen

door een toenemend aantalopdrachten en hun complexiteit. Het belangrijkste doel blijft

echter de operationele capaciteit van de politie zo optimaal mogelijk in te zetten en aan te

wenden. Hiervoor werd - ter voorbereiding - als uitloper van het uitdovende ZVP een

interne hervorming naar strategie, structuur en systemen doorgevoerd. Het is essentieel de

bedoeling ervan het korps permanent aan te passen en te verbeteren.
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Voortvloeiend uit een beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken werd het zonaal

veiligheidsplan 2009 - 2012 met een jaar verlengd. Het zonaal veiligheidsplan 2014 - 2017

laat een afstemming toe met de lokale strategische meerjarenplannen.
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LEESWIJZER

Het doel van dit plan bestaat erin te streven naar een "Excellente politiezorg" . Dit federale

model is de verzameling van vier sleutelbegrippen die de basis of pijlers vormen. Heel

concreet draait alles in deze planmatige benadering rond GGPZ (Gemeenschapsgerichte

polltiezorg), IGPZ (Informatiegestuurde politiezorg) , OBV (optimale bedrijfsvoering) en MV

(maatschappelijke veiligheid).

uoitDenle polltlezorg' •••
staat als een hUls!

Heel concreet is de gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) opgebouwd rond 5 pijlers, met

name: externe oriëntering, probleemoplossend werken, partnerschap, het afleggen van

verantwoording en bekwame betrokkenheid.

De informatiegestuurde politiezorg (lGPZ) steunt op de volgende 5 kenmerken:

doelbepalend, pro en reactief, meerwaarde biedend, uitwisseling, en doelgericht).

De optimale bedrijfsvoering (OBV) vormt de omsluitende kern met 5 principes, met name:

resultaatgericht, transparant, samenwerking, continu verbeteren en leiderschap met lef.
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Wat betreft het begrip maatschappelijke veiligheid, dit een zaak die geenszins door de

politie alleen kan gehandhaafd worden. Politie is een schakel in de keten van veiligheid.

Het basisconcept van maatschappelijke veiligheid bevat vijf soorten maatregelen: proactie,

preventie, voorbereiding, reactie en nazorg.

Deze principes lopen door dit plan heen en vormen elk op zich een stevige pijler waarmee de

politie een bijdrage kan leveren tot veiligheid en leefbaarheid, dit onder de supervisie van de

bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten.

Voor het streven naar een zo hoog mogelijk niveau van optimale bedrijfsvoering is vanuit de

geïntegreerde politie geopteerd voor het gebruik van een managementmodel, met name

EFQM-model (European Foundation for Quality Management).

Het betreft een model dat zijn (meer}waarde reeds heeft bewezen in de private sector. Met

de bedoeling het bruikbaar te maken binnen een politieorganisatie, werd het basismodel

politiespecifiek omgetuned. Hierbij denken we aan geïntegreerde werking met

ketenpartners, het evenwicht tussen interne organisatie en externe veiligheidsfenomenen

en optimale politionele dienstverlening.

Het gebruik van het E"FQMmanagementmodel 'Belgische Politie' is bijgevolg een evidentie.

Het heeft in grote lijnen het voordeel de verwachtingen van partners en klanten duidelijk in

kaart te brengen, wat ook bij de opbouw van het ZVP 2014-2017 een centrale rol heeft

gespeeld.

Wanneer deze zijn gedetermineerd, is de uitdaging om, intern de politieorganisatie, te

komen tot de realisatie ervan, intern de politieorganisatie. De sterkte van het model bestaat

erin dat heel doelgericht, schematisch en gestructureerd kan worden gewerkt. Dit op basis

van de aanstuurbare velden van het model, met name strategie en planning, mensen,

middelen, processen en leiderschap. Het model wordt immers van rechts naar links gelezen,

m.a.w. de externe oriëntering of de belanghebbenden (resultaatgebieden) komen eerst aan

bod. De al dan niet geboekte resultaten en verwachtingen van de belanghebbenden vormen

dus de basis voor de werking (organisatiegebieden) van de politiezone Gavers.
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Het ZVP 2014-2017 bestaat uit een algemene inleiding en drie hoofdstukken (zie

inhoudstabel). De missie, visie en waarden vormen de ruggengraat en worden expliciet

vermeld en besproken in hoofdstuk 1. Zowel de omgeving van de politiezone Gavers als de

criminaliteitscijfers en de geïnventariseerde verwachtingen van (op zijn minst) de

belangrijkste belanghebbenden (hoofdstuk 2) vormen het tweede noodzakelijke fundament.

Dit is noodzakelijk teneinde operationele prioriteiten en doelstellingen te bepalen, wat in

hoofdstuk 3 is opgenomen.

In een begeleidende nota voor de politieraad werd de ganse opbouw, inclusief conclusies,

prioriteiten en doelstellingen gesynthetiseerd, dit ter ondersteuning voor de goedkeuring

van het plan.

Getekend

Rino DEFOOR

Korpschef

Politiezone Gavers
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De missie, visie en waarden zijn grotendeels bepaald door een vastgelegd kader, bepaald

door de wet van 5 augustus 1992 betreffende het politieambt en de wet van 7 december

1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus.

Vereist is dat deze missie, visie en waarden zijn opgesteld vanuit een actueel politioneel

denken.

Hieruit stelt de lokale politie zijn concrete missie op, rekening houdend met het lokale

aspect. Een missie moet als het ware verwijzen naar de bestaansreden van de organisatie,

dit vanuit een ideaaltypisch mensbeeld.

Bij het bepalen van de visie van het korps wordt het strategische beleid geschetst op

middellange termijn, waarbij wordt aangetoond hoe dit een impact wil leveren op de lokale

samenleving. Een visie geeft richting aan elke actie, die er tevens aan zal worden getoetst.

Het gaat over een ambitieus gedeeld beeld over de toekomst.

De visietekst die hier werd aangenomen is heel recent opgesteld, dit naar aanleiding van de

aanstelling van de nieuwe korpschef, op 1 oktober 2011.

Waarden geven weer wat er van elke medewerker wordt verwacht, zowel intern als naar de

burger toe. Het is een antwoord op de vraag waarin we geloven. Waarden moeten de

werking van de politiezone Gavers ondersteunen en vertegenwoordigen.

1.1 Getrokken lessen uit het vorige plan

In dit ZVP zijn de missie, visie en waarden volledig hernieuwd naar aanleiding van de

aanstelling van de korpschef op 1 oktober 2011. Het geheel werd dan ook herschreven op

maat van de richting waarin de politiezone Gavers wenst te evolueren.

Het is een uitdaging om deze visie en waarden in de toekomst aan te houden in de

dagdagelijkse werking.

1.2 Onze belanghebbenden en hun verwachtingen

Alle 'stakeholders' "werden bij de opbouw van het nieuwe ZVP betrokken.

4 Belanghebbende die "iets" van een organisatie verlangt.
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Het geheel is opgebouwd in drie delen, met name (zie bijlage) :

De analyse van de objectieve (beschikbare) cijfergegevens

De analyse van de subjectieve bevragingen van

o Inwoners (lokale Veiligheidsbevraging)

o Politie- en gemeenteraadsleden

o Medewerkers

De analyse (via een matrix) van alle beschikbare plannen (nationaal, provinciaal,

arrondissementeel, zonaal, gemeentelijk) uitgaande van alle verschillende

stakeholders.

Op deze manier komen bestuur, financiers, medewerkers, bevolking, klanten, partners en

maatschappij aan bod aan de resultaatzijde van het EFQM-model dat op de achtergrond

werkzaam is.

1.3 Missie - Visie - Waarden

Visie

Doel is binnen een vernieuwde visie, opgesteld naar aanleiding van de aanstelling van de

korpschef, deze missie te garanderen. Met de nieuwe visie worden tevens vaste waarden

ingebed in de dagelijkse werking en interne bedrijfscultuur.

De politiezone Gavers wil binnen de contouren van de wet, het budget en het statuut,

komen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de algemene politietaken intern en

extern de organisatie. Dit is voornamelijk gebaseerd op de waarde van wederzijds respect en

transparantie, gefocust op een verhoging van de betrokkenheid van het personeel bij de

beleidsvoorbereiding, rekening houdend met de legitieme vragen van onze externe partners.

Dit kan ieder vervullen vanuit zijn specialiteit en individuele invulling, rekening houdend met

de cohesie van een groep en het collectieve belang.

De politiezone Gavers wil binnen een organisatie met een duidelijke structuur en een

duidelijk (aan) gestuurde werkwijze komen tot een verhoging van de performantie van de

reguliere dienstuitvoering, waarbij iedereen duidelijke uitdagingen en
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verantwoordelijkheden krijgt. Door een resultaatgericht werken kunnen prestaties worden

aangetoond.

Missie

De politiezone Gavers staat door een gestructureerde organisatie en kwaliteitsvolle werking

voor een optimale dienstverlening.

Dit betekent:

een alerte, bereikbare en beschikbare interventiedienst als onmiddellijk antwoord op

noodoproepen, met daarnaast de klemtoon op een sterk preventieve en proactieve

werking;

een lokale recherche voor diepgaander en ophelderingsgericht onderzoek;

een wijkdienst dicht bij de bevolking met een preventieve en ondersteunende rol;

een verkeersdienst als brug tussen veiligheid en leefbaarheid.

Alle operationele diensten worden hierbij ondersteund door personeels-, gerechtelijke- en

logistieke diensten die intern en extern een faciliterende taak vervullen.

De operationele directies zijn georiënteerd op een informatiegestuurde politiezorg. Heel

concreet houdt dit in dat de hele organisatie de wendbaarheid moet hebben om te

anticiperen en te reageren op de uitdagingen van leefbaarheid en veiligheid op korte en

lange termijn.

Essentieel hierbij is de verdere uitbouw van de digitalisering van de interne en transversale

aansturing van alle uitvoerende diensten, met een verhoging van efficiëntie en effectiviteit

tot gevolg.

Operationele performantie, gekoppeld aan een weloverwogen inzet van financiële middelen,

lijkt een uitdaging op korte termijn.

De na te streven doelstellingen zijn opgenomen in ondermeer het zonaal veiligheidsplan. De

middelen die hiervoor worden vrijgemaakt worden jaarlijks vastgelegd in de

middelenbegroting die conform het wettelijk kader wordt opgesteld.
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Waarden

Voor hetopsommen van een aantal waarden was het belangrijk om bottom-up te werken. Er

werd een bevraging van de eigen politiemedewerkers gehouden. Daarin werd gepeild naar

waarden zodat een opsomming kon worden gegeven welke waarden voor de politiezone

Gavers belangrijk zijn en waarvoor de lokale politiezone wil staan.

Om een vertaling van de zone naar waarden te kunnen geven, vonden we het belangrijk om

elk lid afzonderlijk te bevragen. Mede omdat deze personen als beste weten hoe het korps

werkt en wat zij willen overbrengen naar de burger.

Er kan dan ook voluit gesproken worden over de gedragen waarden vanuit de ganse

politiezone Gavers.

De waarden vertalen wat er uiteindelijk van elke medewerker verwacht wordt. Deze worden

onderling toegepast tussen politiemensen in deze zone. Ook moeten deze worden

aangenomen in deverhoudingen met de burger. De waarden staan voor datgene waarin de

zone gelooft. Het is de bedoeling dat deze waarden de (samen)werking van het korps

ondersteunen en vertegenwoordigen.

De volgende waarden willen we voor de ondersteuning van de werking van de lokale

politiezone Gavers aanhouden:

Samenwerking

Menselijke benadering

Wederzijds respect

Motivering

Integriteit

Oplossingsgerichtheid

Onpartijdigheid

Efficiëntie

Klantgerichtheid

Discretie
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Hiermee wordt de omgeving, leefbaarheid, veiligheid, werking en dienstverlening van de

politiezone Gavers vanuit diverse hoeken in beeld gebracht.

2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan

Het zonaal veiligheidsplan is een strategisch plan, gebaseerd op een doorgedreven scanning

en analyse van de leefbaarheid en veiligheid. Aan de opmaak gaat veel

beleidsvoorbereidend werk vooraf. Uitgebreide interne en externe analyses van

criminaliteit, verkeersongevallen en maatschappelijke overlast werden uitgevoerd naar de

aanloop van de opmaak. De resultaten van deze analyse werden tevens voorgelegd aan de

zonale veiligheidsraad.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een argumentatiematrix. Hierin werden diverse

prioriteiten en aandachtspunten uit interne en externe bronnen samengevat. Deze

argumentatiematrix werd ook aangewend bij het zonaal veiligheidsoverleg. Hiermee werden

de politionele prioriteiten bepaald. Ter voorbereiding van de zonale veiligheidsraad van 26

juni 2013 werden de conclusies - als voorbereiding voor de opmaak van de doelstellingen-

toegelicht op de politieraad van 28 mei 2013.

In het vorig zonaal veiligheidsplan lag de klemtoon vooral op objectieve gegevens. Er

werden slechts een aantal gestandaardiseerde subjectieve bronnen geconsulteerd. Hierin

werd verandering gebracht. Heel in het bijzonder werd ingestapt in de nationaal

georganiseerde 'lokale veiligheidsbevraging' waarbij een representatieve steekproef van de

bevolking werd afgenomen. Hierover werden statistieken opgemaakt, waarbij de

positionering van de mening van de lokale bevolking werd uitgezet binnen een nationale

context. Vanuit de politiezone werd tevens een bevraging gedaan bij de eigen

politiemensen, gemeenteraadsleden en politieraadsleden. Op die manier streefden we naar

een zo volledig mogelijk subjectief beeld, waarmee heel nadrukkelijk rekening wordt

gehouden bij de opmaak van het zonaal veiligheidsplan.

Tot slot werd een matrix gemaakt van alle mogelijke plannen (nationaal, provinciaal,

arrondissementeel, zonaal, gemeentelijk, uitgaande van alle verschillende stakeholders) die

mee opgenomen kunnen worden bij de eindbeoordeling voor het bepalen van de

prioriteiten.
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Een globale matrix bepaalt de eindranking van de op te nemen prioriteiten.

De meeste geconsulteerde bronnen uit het vorige plan werden ook weer voor deze editie

gebruikt. Vooral bij de subjectieve bronnen vindt u een aanvulling.

Naast de doorgevoerde scanning en analyse van de subjectieve en objectieve gegevens,

moet ook de eigen organisatie worden geëvalueerd.

2.2. Soda-economische en demografische beschrijving van de

politiezone Gavers

De meergemeentelijke politiezone Gavers (Harelbeke - Deerlijk) is gelegen in Zuid-West-

Vlaanderen. De politiezone Gavers grenst aan de politiezones Vlas, Mira en Midow en

bevindt zich nabij de Franse grens.

De stad Harelbeke bestaat uit de centrumgemeente Harelbeke, met zijn 'satellietgemeente'

Stasegem. Dit is nooit een afzonderlijke entiteit geweest, maar werd toch aanzien als een

afzonderlijk dorp. Tevens zijn er de deelgemeenten Hulste en Bavikhove met een

verstedelijkte kern omgeven door een landelijk gebied.

De gemeente Deerlijk is samengesteld uit Centrum-Deerlijk en St.-Lodewijk. Deerlijk is niet

volledig verstedelijkt. St-Lodewijk heeft immers een verstedelijkte kern eveneens omgeven

door een landelijk gebied.

De politiezone Gavers bevindt zich in het bestuurlijke en gerechtelijke arrondissement

Kortrijk. Harelbeke is de hoofdplaats van een kanton en een kiesdistrict. Er is een

vredegerecht gevestigd nabij het stadscentrum.

De totale oppervlakte van de politiezone Gavers is 4.595 ha, waarvan 2.914 ha in Harelbeke

en 1.681 in Deerlijk. Er zijn ongeveer 38 000 inwoners. Circa 26 057 inwoners in Harelbeke
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en 11 300 in Deerlijk. De bevolkingsdichtheid in Harelbeke is ongeveer 906.5 mw/km! en in

Deerlijk 670 lnw/km" 5

In Deerlijk is ongeveer 20.28% van de bevolking jonger dan 17 jaar. Ongeveer 61.42% van de

inwoners in Deerlijk is tussen de 18-64 jaar oud. In Harelbeke is 19.01% jonger dan 17 jaar.

Ongeveer 62.93% heeft de leeftijd tussen de 18-64 jaar.

Ongeveer 1.16% van de bevolking in Harelbeke zijn vreemdelingen. In Deerlijk betreft dat

percentage 1.70.

De stad Harelbeke ligt aan de rivier 'de Leie'. Deerlijk wordt doorkruist door 2 beken,

namelijk de Gaverbeek en Slijpbeek.

De politiezone Gavers wordt doorkruist door 4 gewestwegen:

- de NSO(steenweg Kortrijk- Brugge), die aan de rand van de zone ligt maar verschillende

toegangswegen telt op het grondgebied Harelbeke;

- de N36, maakt een snelle verbinding tussen Harelbeke en Deerlijk en maakt ook de

verbinding tussen A17 en E17;

- de N43 (Steenweg Kortrijk - Gent), snijdt Harelbeke doormidden en loopt doorheen het

centrum en maakt de verbinding tussen de R8 en N36.

Deze wegen brengen veel verkeersdrukte met zich mee, vooral de N36 en E17. De impact

ervan op de aantrekking van rondtrekkende daders mag niet worden onderschat.

De politiezone Gavers kent een aantal belangrijke wielerwedstrijden, zoals de E3-prijs en de

Vlaamse Pijl. Deze lokken ieder jaar tal van bezoekers.

In Harelbeke is een NMBS station gevestigd. Met spoorverbindingen richting Gent-Leuven en

Kortrijk-Lille Flandres. De spoorwegpolitie, onderdeel van de federale politie (DAC), heeft

geen politiepost in het station NMBS te Harelbeke.

In de politiezone Gavers zijn er 6 verspreide industrieterreinen, die zorgen voor een intens

vrachtverkeer en vele dagelijkse pendelaars. Daarnaast zijn er nog talrijke ambachtelijke

zones, verspreide nijverheidsgebouwen en verschillende grote transportfirma's. In Deerlijk is

er een SEVESO-bedrijf gevestigd (Brenntag).

5 Stad Harelbeke, http://www.harelbeke.be/over-harelbeke/in-het-kort/kencijfers; Stad Deerlijk

http://www.deerlijk.be/files/deerlijk/Documenten/Kerncijfers/2007%20-%20statistiek%20Deerlijk.pdf
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Het recreatiegebied "De Gavers" is circa 160 ha groot is, waarvan 60 ha bestaat uit een

meer. Dit recreatiegebied is een aantrekkingspool voor wandelaars en waters port-

recreanten. Het gebied wordt frequent bezocht door personen uit Noord-Frankrijk.

Het uitgangsleven in de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk is van een rustig en lokaal

niveau zonder vaste uitgangsbuurten of -plaatsen.

In Harelbeke en Deerlijk is er ook een relatief grote scholengemeenschap gevestigd. Het gaat

om onderwijsinstellingen van basis- en secundair onderwijs en kunstonderwijs.

2.3 Beeld van veiligheid en leefbaarheid

2.3.1. Objectieve gegevens

De voorbereiding van voorliggend ZVP kan geput worden uit verschillende interne en

externe bronnen. Deze bronnen brengen telkens objectieve (cijfermatige) gegevens naar

voor omtrent de objectieve (on}veiligheid in de politiezone Gavers. In deze zone werd tevens

een analyse gemaakt van de meeste omringende beleidsplannen. Er wordt geopteerd een

objectief beeld te schetsen van de (on)veiligheid in de politiezone Gavers op basis van:

• Politiële Criminaliteitsstatistieken

• Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld

• Provinciale Criminaliteitsbarometer West-Vlaanderen

• CICStatistieken

• ISLPMeldingen

• Jaaroverzicht Verkeersongevallen 2011

• Overzicht van verkeersovertredingen 2007-2010

• Analyserapport 2009-2011 Gewest- en gemeentewegen Harelbeke en Deerlijk

• Stuurbord ANG 2007- 2011 T3

• Eindverslag 2011 Project VILLA
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• Strategisch Analist FGPKortrijk

• Rapport Gemeentelijke Administratieve Sancties

In de politiezone Gavers werd een samenvattende matrix opgesteld met de meest

voorkomende fenomenen van criminaliteit, maatschappelijke overlast en verkeersveiligheid.

Dit gebeurde op basis van:

• Politiële Criminaliteitsstatistieken

• Provinciale Criminaliteitsbarometer West-Vlaanderen

• CICStatistieken

• ISLPMeldingen

• Stuurbord ANG 2007- 2011 T3

• Cijfers PV's 2010

• Lokaalinformatiekruispunt

Het is belangrijk te vermelden dat deze statistieken niet onderling kunnen worden

vergeleken, daar elke statistiek zijn autonomie behoudt. Er dient een onderscheid te worden

gemaakt tussen de statistieken uit meldingen en die uit de afhandelingen.

In de "svnthesematrix" werd dit gerespecteerd. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage.

De objectieve cijfergegevens uit de samenvattende matrix werden vertaald naar drie andere

afgeleide prioriteiten. Namelijk prioriteiten op arrondissementeel vlak opgesteld uit het

NPVB, prioriteiten vertaald naar zone Gavers vanuit NPVB en prioriteiten opgesteld uit

diverse beleidsplannen.
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Belangrijke fenomenen bij de objectieve analyse zijn:

1) Verkeer

De Staten-Generaal Verkeersveiligheid heeft de doelstellingen vastgelegd in het kader van

het verminderen van het aantal (dodelijke) slachtoffers in het verkeer. De betrokken

politiediensten dienen de nodige inspanningen te leveren om ongevallen te voorkomen,

verantwoordelijk gedrag op de weg aan te moedigen en de veiligheid te garanderen. De

(handhavings)acties dienen te worden georiënteerd naar de risicoplaatsen en de tijdstippen.

Er dient bijgevolg niet enkel aandacht te worden besteed aan de verhoogde kwantiteit van

de controles, maar ook aan een hogere kwaliteit.

Conform het nationale veiligheidsplan 2012-2015 zijn volgende thema's voor het verkeer als

prioritair vastgesteld:

• de overdreven snelheid;

• het rijden onder invloed van alcohol en drugs;

• het GSM-gebruik achter het stuur;

• het niet dragen van de gordel en het niet gebruiken van de kinderzitjes.

Volgende prioritaire doelgroepen zijn bepaald:

• de zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en bestuurders van bromfietsen);

• de motorrijders;

• de vrachtwagenbestuurders en het vrachtvervoer.

Daarnaast dient op vlak van verkeer te worden gewerkt omtrent de lokale noden van de

politiezone Gavers, blijkend uit de zonale veiligheidsbevraging en objectieve gegevens. Uit

de bevraging blijken volgende items het meest aangehaald door de bevolking als

problematisch:

• onaangepaste snelheid in het verkeer;

• wildparkeren;

• agressief verkeersgedrag.
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Uit de objectieve gegevens blijkt dat bij ongeveer één derde van de geregistreerde

verkeersongevallen vluchtmisdrijf werd gepleegd. Bij de bestuurders blijken jonge fietsers en

jonge bestuurders vaker betrokken dan de overige bestuurders.

Evaluatie ZVP 2009-2012

Een vergelijking toont aan dat elk jaar ongeveer evenveel verkeersongevallen worden

geregistreerd in deze zone. Rekening houdend met het feit dat het aantalongevallen met

lichamelijk letstel het meest representatief zijn, valt een stagnatie vast te stellen, ondanks

het feit dat het aantal voertuigen in België jaarlijks stijgt.

Het verminderde aantal snelheidsovertredingen binnen de politiezone Gavers heeft diverse

redenen:

• In het verleden werd geflitst met twee bemande snelheidscamera's en twee agenten

van politie. Eén van de toestellen was definitief defect in de periode 2010 - 2012.

Tevens werd de taakinvulling van de agenten van politie gewijzigd.

• Het afstellen van het oude toestel was complex, waardoor de genomen foto's

frequent niet bruikbaar waren voor verwerking ook het toestel zelf, zorgde voor

problemen.

• De onbemande camera's op de gewestwegen zijn frequent defect. De toestellen op

één Van de kruispunten (N36 - Stationsstraat, grondgebied Deerlijk) waren enkele

jaren buiten gebruik. Hiervoor beschikte het Vlaams Gewest niet over een

onderhoudscontract betreffende de onbemande camera's op de gewestwegen,

waardoor defecten op de overige kruispunten ook niet werden hersteld.

2) Diefstal

met een speciale focus op:

Inbraak in gebouwenjwoninginbraakjdiefstal met braak

Diefstal in het algemeen blijkt cijfermatig een belangrijke prioriteit in deze zone.
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Uit de vertaling van de prioriteiten van het NPVB naar de politiezone Gavers blijkt dit een

vooropgestelde prioriteit. Ook de objectieve cijfers bevestigen dit.

Inbraak in gebouwen:

We zien de laatste jaren (2009 tot en met 2011) enkel maar een stijgende trend van dit

fenomeen in de politiezone Gavers. Verschillende statistieken bevestigen dit.

In het arrondissement en de provincie blijkt dit fenomeen zich duidelijk stijgend te

manifesteren. Daarom wordt het fenomeen als apart punt opgenomen in deze analyse.

Door het feit dat de objectieve analyse een heel hoog cijfer en percentage aantoont, is het

belangrijk een extra focus op dit fenomeen te leggen.

Woninginbraken in ruime zin (niet enkel woningen maar ook garages en omringende

plaatsen):

Verschillende statistieken tonen een verhoogd percentage voor dit fenomeen in de

politiezone Gavers. Wel moet duidelijk worden gemaakt dat er een cijfermatig verschil is

tussen woninginbraken en inbraak in gebouwen. Dit komt onder meer doordat sommige

statistieken woninginbraken apart beschouwen als fenomeen, terwijl andere statistieken het

onder de grote noemer van inbraak in gebouwen kwalificeren.

In het arrondissement en in de provincie zien we een stijgende trend. Daaruit kan men

opmaken dat de politiezone Gavers relatief goed scoort in vergelijking met deze niveaus.

Sommige cijfergegevens uit verschillende statistieken tonen procentmatig grote verschillen

aan. Dit kan worden verklaard door het feit dat men zich voor elke statistiek op een andere

basis concentreert. Hieruit kunnen we enkelopmaken dat dit fenomeen in het oog moet

worden gehouden.

In het NPVB zijn nog een aantal andere vormen van diefstalopgesomd.

Deze zijn:

• Werfdiefstal

• Diefstal met list

• Diefstal aan/uit voertuigen

• Gauwdiefstal
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• Winkeldiefstal

• Diefstal met geweldjgewapenderhand

• Fiets- en bromfietsdiefstal.

Deze fenomenen komen in de politiezone Gavers eveneens voor, en sommige fenomenen

vertonen een stijgende trend; eveneens wordt hieraan de nodige aandacht geschonken. Het

accent wordt gelegd op inbraak in gebouwenjwoninginbrakenjdiefstal met braak, daar deze

fenomenen ook een stijgende en belangrijke trend vormen op provinciaal en

arrondissementeel niveau.

3) Overlast

Bij overlast kunnen 4 bouwstenen worden onderscheiden'':

• Misbruik van de openbare ruimte (misbruik en dealen van drugs, drinken op straat, hinderlijk

bedelen/verkopen, hinderlijke prostitutie, hinder van de vrije doorgang, voertuig gerelateerde

overlast/ ongepast gebruik van voertuigen).

• Schade aan de omgeving (criminele schade/vandalisme, afval/rommel)

• Het niet in acht nemen van de omgevingjpersoonlijk welzijn (lawaai, storend gedrag

veroorzaakt door personen, openbare zeden/ seksuele handelingen, valse oproepen, problemen met

dieren)

• Handelingen tegen specifieke personen (intimidatie/lastigvallen/beledigen)

De opdracht bestaat erin de overlastproblematiek in onze politiezone in kaart te brengen.

Als politiedienst hebben wij de fundamentele plicht bij te dragen tot de openbare veiligheid,

rust en gezondheid,

Uit de meldingen van ISLP (Integrated System Local Police - bron van alle politionele

vaststellingen en voeding voor de ANG (Algemene Nationale Databank) blijkt dat de

politiezone Gavers vooral te maken krijgt met onbeheerde dieren, nachtlawaai,

geluidshinder en vandalisme maar ook met dronken personen en in beperkte mate met

amokmakers in uitgaansgelegendheden.

6 Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld
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Ook het misbruik en dealen van drugs is een vorm van overlast. Dit vormt een aparte

prioriteit. Drugs is een belangrijk aandachtpunt daar er veel gerelateerde criminaliteit uit

voortvloeit.

Jongerencriminaliteit wordt frequent onder overlast gekwalificeerd. Algemeen kan worden

vastgesteld dat jongerencriminaliteit in deze zone als fenomeen beperkt is.

4) Geweld buiten/binnen familiaal verband

Vanuit het nationaal veiligheidsplan wordt een extra accent gelegd op feiten die de fysieke

integriteit van personen ernstig aantasten, in het bijzonder t.o.v. vrouwen. Ook bij de

vertaling vanuit het NPVB naar het arrondissement en de politiezone Gavers toe, blijkt dit

een belangrijke prioriteit. In een steeds gewelddadiger wordende samenleving vergt dat

specifieke aandacht.

Uit de verschillende geanalyseerde statistieken blijkt geweld al dan niet binnen familiaal

verband, zowel tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen een veel voorkomend

fenomeen te zijn in de politiezone Gavers. Binnen de politiezone Gavers wordt de nodige

aandacht gespendeerd aan meldingen rond geweld of IFG. Dit verklaart waarschijnlijk de

hoge cijfers voor de politiezone Gavers.

De politiezone Gavers staat op kop in het arrondissement wat betreft IFG. Deze zone heeft

de le positie bij IFG tegenover de andere zones in het arrondissement. Dit betekent voor de

politiezone Gavers een blijvende focus op dit fenomeen.

5) Drugs

Drugs is een problematiek die een groot dark number kent. Uit de meeste objectieve

cijfergegevens blijkt dit fenomeen niet zo'n groot aandeel te hebben in de politiezone

Gavers. Toch is het een belangrijk aandachtspunt. Recente dossiers hebben aangetoond dat

vooral rekening moet gehouden worden met de structurele inbedding van het fenomeen.

Veel criminaliteit vloeit voort uit het fenomeen drugs, in hoofdzaak om het gebruik van

drugs te kunnen financieren. Deze problematiek zal zich in de toekomst nog mogelijks

pertinenter uiten.
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Het op- en afrittencomplex van de E17 in Deerlijk vormt samen met de vele gewestwegen

een belangrijke route voor drugstrafiek. Bijzondere aandacht dient gegeven te worden aan

het gebruik van het openbaar vervoer.

Uit meldingen kan men over het fenomeen drugs niet zoveel afleiden. De absolute

cijfergegevens van de PV's leveren een merkbaar verschil, mede ingevolge de inspanningen

naar vaststellingen toe. Dit toont aan dat drugsbezit en -handel duidelijk een problematiek

vormt.

Het is niet zo dat de politiezone Gavers een aandachtstrekker is in het arrondissement, en er

valt evenmin een in het oog springend cijfer vast te stellen tegenover andere fenomenen in

de matrix. Om die reden krijgt het drugsfenomeen een lagere quotering.

In het arrondissement Kortrijk zien we een stijgend percentage in vergelijking met het

provinciale niveau. In de provincie is er een dalende trend waar te nemen.

6) Milieu

Uit het samenvatten van alle relevante beleidsplannen voor de politiezone Gavers bleek

milieu toch een belangrijke prioriteit. Uit de samenvattende matrix valt dit evenzeer af te

leiden.

Voor de politiezone Gavers betreft milieu in hoofdzaak sluikstorten, geluidshinder, en

stedenbouwkundige misdrijven. Het cijfer van de ecologische misdrijven blijft stabiel in de

politiezone Gavers. Dit vindt zijn oorzaak allerminst in, en mag ook niet leiden tot, een

vermindering van de aandacht voor deze zaken.

Daarnaast is er nog altijd het maatschappelijke belang. De kwaliteit van het leefmilieu en de

volksgezondheid is voor iedereen een prioriteit.
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7) Andere

Er zijn nog enkele fenomenen die in het nationale veiligheidsplan zijn opgenomen, alsmede

in het NPVB vertaald naar het arrondissement en de politiezone Gavers.

Deze fenomenen zijn:

• Informaticacriminaliteit

• Seksuele en economische uitbuiting

• Illegaal wapenbezit/ verboden wapendracht

• Oplichting zonder internet

• Brandstichting

• Steamingjracketeering

• Schijnhuwelijken

• Sociale, fiscale fraude en witwassen

• Mensenhandel en mensensmokkel

• Terrorisme

• Radicalisering

Aan deze prioriteiten zal de politiezone Gavers eveneens aandacht besteden. Deze

fenomenen komen in de objectieve analyse niet zo duidend naar voor. De politiezone Gavers

krijgt maar op lage schaal te maken met dit soort fenomenen. Voor de meeste prioriteiten

zijn ook geen cijfermatige gegevens beschikbaar.

Het spreekt voor zich dat we voor deze fenomenen onze bijdrage aan een federale aanpak

willeveren.

Verhoudingsgewijs en naar inzet van de beschikbare capaciteit lijkt het alleen maar logisch

om de prioriteiten van het NVP als aandachtspunt te weerhouden, zonder daarvoor

uitgebreide planmatig vastgelegde doelstellingen te formuleren. Deze worden opgevangen

in en door de reguliere werking.

Voor wat informaticacriminaliteit betreft, is het duidelijk dat de komende jaren ICT en

oplichting via internet in al zijn vormen een uitdaging zal worden. Alsmaar meer wordt dit

het platform waarlangs het maatschappelijke leven zich afspeelt.
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2.3.2. Subjectieve gegevens

In 2011 werd een uitgebreide lokale bevolkingsbevraging uitgevoerd, gekoppeld aan een

tevredenheidsonderzoek inzake politionele dienstverlening in de politiezone Gavers.

In het begin van 2012 werden de sleutelfiguren op basis van maatschappelijke functie in de

politiezone Gavers bevraagd, dit aan de hand van een zelf opgestelde enquête.

Gemeenteraadsleden en politieraadsleden werden bevraagd. Daarbij werd onder andere

gepolst naar de perceptie van de respondent inzake bepaalde fenomenen die door de politie

zouden moeten worden aangepakt. Er werd ook gepeild naar de aanpak door de politie

inzake bepaalde fenomenen. Als laatste werd een korte tevredenheidsbevraging gehouden

naar de werking van dit politiekorps.

Als laatste doelgroep werden de eigen politiemedewerkers bevraagd. In de politiezone

Gavers vonden we het belangrijk hun perceptie mee te nemen in dit zonaal veiligheidsplan.

Met deze benadering werd gepolst naar belangrijke fenomenen die door de politie zouden

moeten worden aangepakt en welke aanpak dan rendabel zou zijn.

Lokale veiligheidsbevraging:

Gezien de onmogelijkheid de hele bevolking van d~ gemeente/politiezone te bevragen, werd

een steekproef getrokken. Er werd gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling voor

de populatie binnen de politiezone Gavers. Binnen de (verschillende) gemeente(n) werden

respondenten geselecteerd naar evenredigheid van leeftijd (inwoners ouder dan 15 jaar) en

geslacht.

Bij het interpreteren en vergelijken van de cijfers moet rekening worden gehouden met

de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, die worden weerspiegeld in het

betrouwbaarheidsinterval. Uitspraken op basis Van steekproefonderzoek zijn nooit 100%

betrouwbaar. In de lokale veiligheidsbevraging werd een betrouwbaarheid van 90%

gebruikt., wat toelaat om een correcte interpretatie van de hele bevolking te maken.

Voor de politiezone Gavers dienden 350 enquêtes te worden ingevuld om representatieve

gegevens te hebben. Daarvoor werden 1400 enquêtes verstuurd. Er werd naar Binnenlandse
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Zaken een bestand doorgestuurd met daarin alle inwoners ouder dan 15 jaar van beide

gemeentes. Door Binnenlandse Zaken werden daaruit dan 1400 mensen geselecteerd aan

wie een brief werd verstuurd.

Deze inwoners van de politiezone Gavers kregen samen met hun enquête een begeleidende

brief waarop een code vermeld stond waarmee ze online hun enquête konden ingeven. De

meeste hebben dit met de post teruggestuurd en online ingegeven in een nationale

databank.

De enquête was volledig anoniem, zonder enige link tussen het adres en de code die de

mensen ontvangen hebben. 7

De hieronder staande tabel is een samenvatting van de belangrijkste opsommingen uit de

lokale veiligheidsbevraging. Deze is gebaseerd op een opsomming naar de buurtproblemen,

prioriteiten,slachtofferschap en aangiftebereidheid van de bevolking.

Fenomenen:

1. Fietsdiefstal

2. Verkeer: vooralonaangepaste snelheid in het verkeer, wildparkeren en agressief

rijgedrag.

3. Sluikstorten en zwerfvuil

4. Woninginbraak

5. Overlast

6. Inbraak met diefstal

7. Lichamelijk geweld

8. Diefstal uit auto

9. Diefstal zonder geweld

7 Lokale Veiligheidsbevraging, Handleiding Fase 5, (Fase 4 = gegevensverwerking door CGOPIB), ANALYSE VAN DE
RESULTATEN
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Tevredenheid over werking van de lokale politiezone Gavers:

1) Onveiligheidsgevoel: meer dan 90% van de geselecteerde groep die representatief is

voor de gehele bevolking van de politiezone Gavers, heeft niet vaak een

onveiligheidsgevoel.

Altijd: 1.25% Vaak: 3.90%

Soms: 20.07% Zelden 41.77% Nooit: 32.22%

2) Tevredenheid politietussenkomst: een overgrote meerderheid is tevreden met de

politietussenkomst van de politiezone Gavers. Slecht een kleine minderheid kan zich

hier niet in vinden.

Tevreden: 42.37% Zeer tevreden: 13.96%

Ontevreden: 10.68% Zeer ontevreden: 5.53%

3) Tevredenheid politiewerk: volgens de lokale veiligheidsbevraging levert het korps van

de politiezone Gavers goed werk. Dit is belangrijk voor de oriëntatie en mentaliteit

van het korps.

Goed werk: 65.92% Heel goed werk: 8.52%

Heel slecht werk: 0.85%Slecht werk: 4.65%

4) De mogelijkheid politie te contacteren: wordt idem relatief positief geëvalueerd door

de bevolking.

Gemakkelijk: 57.03% Heel gemakkelijk: 13.52%

Moeilijk: 7.62% Heel moeilijk: 1.80%

5) Contact met de wijkagent: is een werkpunt voor de politiezone Gavers. Dat bleek al

uit een interne evaluatie van het korps en de wijkwerking. Hier komt het nogmaals

naar voor.

Neen: 50.85%

Ja, maar enkel van naam of gezicht: 33.92%
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Ja, ik heb er soms contact mee: 12.89%

Ja, ik heb er regelmatig contact mee: 2.34%

6) Contact met politie: toont aan dat slechts een deel van de ondervraagden het

belangrijk vindt regelmatig de banden met politie te onderhouden. Een overgrote

meerderheid wil slecht contact met politie indien zich een probleem voordoet.

Enkel in geval van problemen: 60.66%

Ja: 21.96% Nee: 12.73%

Bij het optellen van deze percentages komt men niet aan de velle 100%. Voor de scanning en

analyse werd geen rekening gehouden met de mensen die 'weet niet' hebben aangeduid.

Waarschijnlijk zijn deze mensen nog niet in contact gekomen met de werking en het korps

van de politiezone Gavers. Zij kunnen hierover geen oordeel vormen, noch positief noch

negatief.

Uit de bevraging van de sleutelfiguren en eigen politiemedewerkers bleek vooral de

aandacht voor:

Fenomenen:

1) Woninginbraak

2) Diefstal (met/zonder geweld)

3) Druggrelateerde feiten (gebruik en handel)

4) Ernstige geweldsmisdrijven

5) Verkeer: onaangepaste snelheid onder invloed van alcohol

6) Sluikstorten en zwerfvuil

7) Vandalisme, graffiti en vernieling aan auto's

8) Overlast

Aanpak:

1) Wijkwerking of een wijkinspecteur die de buurt goed kent, aanwezig is en

aanspreekbaar is.
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2) Onderzoek of het ophelderen van misdrijven en het opsporen van daders

3) Interventie en tussenkomen bij noodsituaties

4) Patrouille 's nachts en overdag

5) Verkeerscontrole

Inzake het vooropzetten van belangrijke fenomenen kan men toch spreken over een zekere

consensus tussen gemeenteraadsleden, politieraadsleden en eigen politiemedewerkers.

Er kan ook een globale tevredenheid aangetoond worden bij gemeenteraadsleden en

politieraadsleden.

In de cijfergegevens vallen enkele kleine uitschieters naar ontevredenheid op bij

zichtbaarheid van politie in uw wijk. en info ten aanzien van de bevolking omtrent de

activiteiten van de politiezone.

Bij het peilen naar de tevredenheid van sleutelfiguren werd de mogelijkheid geboden een

aantalopmerkingen neer te pennen waar het eventueel beter kan.

De mogelijkheid politie te contacteren? Tevreden

Het politieoptreden in uw buurt/wijk? Tevreden

De aanspreekbaarheid van politie in uw wijk? Tevreden

De zichtbaarheid van politie in uw wijk? Tevreden

Wat de politie heeft gedaan om de problemen op te lossen Tevreden

in een zaak?

Houding van de politie ten opzichte van de bevolking Tevreden

Info ten aanzien van de bevolking omtrent de activiteiten Tevreden

van de politiezone ?

Aanwezigheid in de straat? Tevreden

De snelheid van tussenkomst van politie? Tevreden

Vlot onthaal op politiecommissariaat of politiepost? Tevreden
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Besluit:

Om een besluit te kunnen vormen, werd een afzetting gemaakt tussen de lokale

veiligheidsbevraging en de bevraging van sleutelfiguren en politiemedewerkers. Ook werd

een matrix opgesteld betreffende de subjectieve onveiligheid. (zie bijlage).

Er is een verschil merkbaar tussen de bevolking en sleutelfiguren en de politiemedewerkers.

Wel is duidelijk wat er leeft bij de bevolkingen wat sleutelfiguren naar voor brengen.

De ranking van de fenomenen komt overeen met wat uit de objectieve analyse is gebleken.

Vooral door op deze fenomenen in te werken, kan dus ook de subjectieve onveiligheid

worden beïnvloed.

Uit een afzetting van de fenomenen (zie bijlage) gekozen door de sleutelfiguren en eigen

politiemedewerkers met de lokale veiligheidsbevraging kon men het volgende concluderen:

Fenomenen:

1) Woninginbraak

2) Verkeer

3) Diefstal

4) Sluikstorten en zwerfvuil

5) Ernstige geweldsmisdrijven/lichamelijk geweld

6) Overlast

7) Drugs

8) Intra familiaal geweld

9) Vandalisme.

Aanpak/ Tevredenheid werking politie:

Uit de bevraging van de sleutelfiguren en de lokale veiligheidsbevraging kwam een globale

tevredenheid naar voor. De wijkwerking blijft een werkpunt. Uit de lokale

veiligheidsbevraging blijkt dat een grote meerderheid van de bevolking in de politiezone

Gavers de wijkagent niet kent.
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Dit stoot daarentegen op een terughoudendheid om problemen te melden aan de wijkagent.

Ook bij de bevraging van sleutelfiguren blijkt een aanspreekbare wijkagent als belangrijk

element te worden geselecteerd.

2.4 Verwachtingen en doelstellingen van overheden en andere

belanghebbenden.

Op basis van bestaande beleids- en veiligheidsplannen op verschillende beleidsniveaus werd

een matrix opgesteld met daarin de naar voor geschoven prioriteiten per plan. Hierbij werd

rekening gehouden met zowel de plannen van voorbije termijnen, de tot op heden nog

steeds in voege zijnde plannen en de ontwerpen van plannen die in de toekomst het beleid

zullen bepalen.

De beleid- en veiligheidsplannen zijn, in de matrix, terug te vinden in de eerste kolom; de

prioriteiten werden in de eerste rijen opgenomen (zie bijlage).

Er werd een onderscheid gemaakt volgens bestuursniveau met telkens een subtotaal op dat

niveau. Het leek ons interessant om per niveau een overzicht te verkrijgen van het aantal

keren dat een prioriteit werd opgenomen in één van de beleidsplannen. Op het einde van

de matrix wordt dan een totaal weergegeven over de bestuursniveaus heen.

Gezien het grote onderscheid in prioriteiten werd een selectie opgenomen in de matrix. Het

spreekt natuurlijk voor zich dat afhankelijk van het niveau waarop men zich bevindt

eenzelfde prioriteit anders kan en waarschijnlijk zal ingevuld worden.

Zo zal men zich op arrondissementeel niveau bij de prioriteit 'Diefstal' vooral toespitsen op

het in kaart brengen van rondtrekkende dadergroepen en de daarbij horende bovenlokale

fenomenen.

Op lokaal niveau zal men eerder de nadruk leggen op preventie door bijvoorbeeld gerichte

patrouilles in risicobuurten. Het spreekt voor zich dat er op een geïntegreerde manier dient

te worden samengewerkt om dergelijke criminaliteit adequaat aan te pakken. Een bepaald

veiligheidsfenomeen kan niet aan één van de politieniveaus worden vastgepind.
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Enkel die beleids- en veiligheidsplannen werden opgenomen die van enige waarde zijn voor

de politiezone Gavers.

Besluit uit de matrix. (zie bijlage)

Hieronder wordt een rangschikking weergegeven van de prioriteiten die het vaakst

voorkwamen in de verschillende plannen en zodoende door verschillende beleidsinstanties

naar voor worden geschoven als prioritair.

1. Drugs

2. Woninginbraken

3. Mensenhandel

4. Verkeer (snelheid/alcohol)

5. Overlast

6. Inbraak in voertuig

7. Milieu

8. Verkeersongeva lien

9. Jeugdcriminaliteit

10. Intrafamiliaal geweld

De verschillende invulling voor eenzelfde prioriteit hoeft niet noodzakelijk slecht onthaald te

worden. Het zonaal veiligheidsplan dient afgestemd te worden op wat nationaal naar voor

wordt geschoven, doch aangepast aan de lokale noden en behoeften. Het spreekt voor zich

dat een welbepaalde invulling een specifiekere aanpak vereist. Het arrondissementele

niveau speelt een belangrijke rol in het streven naar een regionale afstemming.

Uiteraard kunnen bovenlokale en lokale prioriteiten elkaar aanvullen. In dat opzicht dient

eenieder, via een geïntegreerde samenwerking, te streven naar het verwezenlijken van zijn

eigen doelstellingen.

Zoals reeds eerder aangehaald zullen, afhankelijk van het beleidsniveau, andere accenten

gelegd worden. Gezien de grote diversiteit aan belangrijke fenomenen, dienden wij ons

aantal prioriteiten te beperken. Zodoende lijkt het aangewezen voor de belangrijkste

prioriteiten een toelichting te geven wat precies bedoeld wordt.
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Hieronder worden deze op een rij gezet. We beperken ons hier tot de top tien van de lijst

(zie bijlage).

Concreet gaat het over de volgende prioriteiten: drugs, inbraak in gebouwen,

mensenhandel, verkeer, overlast, inbraak in voertuigen en milieu.

- Drugs:

Dit wordt in de integrale veiligheidsnota duidelijk ingevuld, alsook de invulling aangaande

deze problematiek in het nationaal veiligheidsplan is gelijkend, onder de noemer: het

internationale verband georganiseerd aanmaken, het commercialiseren en het verhandelen

van illegale drugs. Hierbij wil men de nadruk leggen op de clandestiene laboratoria voor

synthetische drugs, de invoer van cocaïne en de uitvoer van synthetische drugs en heroïne

aan de grenzen, de criminele organisaties die erachter zitten en het drugstoerisme (met de

bijkomende overlast).

Op arrondissementele niveau wordt vooral de nadruk gelegd op de cannabisplantages en de

trafiek van cocaïne.

Zonaal zal vooral de nadruk gelegd worden op de verkoop van verdovende middelen en de

drugskoeriers. Gezien de prioriteiten aangaande drugs bij de FGP, zal tevens een

informerende rol nagestreefd worden binnen de politiezone Gavers.

- Inbraak in gebouwen:

Op bovenlokaal niveau zal men vooral werken op het in kaart brengen van de

rondtrekkende dadergroepen. De bevoegde ministers dringen er op aan een projectmatige,

proactieve en doelgerichte aanpak na te streven inzake deze problematiek; met de nadruk

op het identificeren van de dader(s) vooral in geval van veelplegers. Dit alles dient te

gebeuren op basis van een kwalitatief goed onderbouwd onderzoek met het oog op

vervolging.

Vanuit de finaliteit van de lokale politie lijkt het logisch dat deze zich eerder op de minder

georganiseerde criminaliteitsfenomenen zal toespitsen, zoals diefstal door lokale

delinquenten. Dit zal echter geen groot aandeel uitmaken van het aantal gepleegde

inbraken.
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In het kader van rondtrekkende dadergroepen speelt het belang van de informatiegestuurde

politie. Via het Lokaal informatieKruispunt wordt de operationele informatie continu, snel en

duidelijk over alle geledingen van het korps verspreid.

Voor de lokale politie is inzake deze problematiek ook een belangrijke rol weggelegd inzake

preventie en nazorg. Denken we aan Hercosi (hercontactname slachtoffers inbraken),

technopreventie, acties op belangrijke invalswegen, gerichte patrouilles, uitbouw van een

BIN en WIN netwerk, synthetisch DNA, enz.

- Mensenhandel

Het is voor de hand liggend dat dit een internationaal fenomeen betreft. Hierbij dient het

EU-actieplan 2005 te worden aangehaald, dat door de Belgische politie wordt

onderschreven. De focus wordt gelegd op economische- en seksuele uitbuiting als

deelfenomenen. Denk hierbij aan verdoken vormen van prostitutie zoals massagesalons en

escortebureaus. Inzake economische uitbuiting wordt vooral de seizoensarbeid bedoeld in

diverse sectoren waar beroep wordt gedaan op goedkope, ongeschoolde arbeiders.

Op lokaal niveau is vooral een opsporende, aangevende rol weggelegd en het aanbrengen

van eventuele feiten hieromtrent.

- Verkeer (snelheid/alcohol):

Deze prioriteit zal niet veel verschillen naargelang het beleidsniveau maar het belang ervan

verplicht ons deze toch nader toe te lichten.

De politie moet volgens de Staten-Generaal Verkeersveiligheid verantwoord gedrag op de

weg aanmoedigen en verkeersveiligheid garanderen. Hierbij dient de politie zich te

oriënteren op bepaalde thema's en doelgroepen die op basis van het NPVB 2011 naar voor

werden geschoven, met bovenstaande prioriteit tot gevolg (snelheid/alcohol). De aanpak

hiervan gebeurt door gerichte acties op risicoplaatsen en -momenten en dit met moderne

apparatuur.

De federale wegpolitie dient zichtbaar aanwezig te zijn op haar actieterrein, dit als

preventieve rnaatregel orn zowel een reductie van het o'nveiligheidsgevoel als een verhoging

van de pakkans na te streven.
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De rol van de lokale politie is gelijkend aan deze van de federale politie. Een opvoering van

de controles lijkt de oplossing. De vraag is alleen of op deze manier de vooropgestelde

mentaliteitswijziging bij de weggebruikers zal gerealiseerd worden.

- Overlast:

Dit betreft een containerbegrip dat zeer moeilijk in te vullen is en vaak heel vaag blijft

omschreven in verschillende beleidsplannen. In het nationaal veiligheidsplan 2008-2011

werd hiernaar verwezen toen men het over 'kleine' criminaliteit had als gauwdiefstal,

vandalisme, enz. De gepaste politionele aanpak voor deze problematiek werd gezocht in

patrouilles en wijkwerking. Dit begrip werd echter niet meer opgenomen in latere

beleidsplannen op nationaal niveau.

- Inbraak in voertuigen:

Dit blijkt een fenomeen te zijn dat enkel op lokaal niveau als prioriteit wordt ervaren. Deze

problematiek wordt nergens in de beleidsplannen op nationaal of arrondissementeel niveau

als prioriteit op zichzelf opgenomen. Niettemin mag de impact voor de inwoner ervan niet

worden onderschat. Hiervan getuigt de prioritaire aangiftebereidheid opgemeten in de

subjectieve veiligheidsbevraging. Wel zal door de Dirjud het fenomeen ladingdiefstal als

prioriteit worden weerhouden voor de komende jaren.

- Milieu

Hiermee wordt in het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 vooral gedoeld op zware

georganiseerde afvalzwendel.

Op lokaal niveau gaat het eerder over sluikstorten, geluidshinder, stedenbouwkundige

misdrijven, hondenpoep, enz. Het spreekt voor zich dat een andere aanpak voor beide

niveaus gehanteerd dient te worden.

In vergelijking met de voorgaande prioriteiten lijkt dit fenomeen het grootste verschil in

invulling van het begrip tussen het federale en lokale niveau te hebben. Een basisbenadering

hiervan vindt men in de GAS-wetgeving.
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2.5 Inrichting van het korps

2.5.1. Personeelscapaciteit

- het minimale effectief volgens het KB 05/09/01 bedraagt 59 operationelen - 5 CALog-

personeelsleden.

- het huidige organiek kader bedraagt 69 operationelen - 9 CALog-personeelsleden.

- het huidige reële kader (effectief beschikbare capaciteit op 01/01/2013) bedraagt 64

operationelen - 9 CALog-personeelsleden

2.5.2. Organogram
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2.6 Beeld van de dienstverlening en de werking

2.6.1. Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking

MINIMALE WERKINGSVORMEN

·1) Voldoen we aan de minimale werkingsnormen? Ja

2) Organisatie van de verplichte functionaliteiten

- Wijkwerking

- Onthaal

- Interventie

- Slachtofferbejegening*

- Lokaalonderzoek

- Handhaving openbare orde

- Verkeer* als nieuwste verplichte (7e
) basisfunctionaliteit sedert 2012.

Gedurende het eerste mandaatjaar van de korpschef werden de twee ontbrekende

functionaliteiten (*) structureel uitgewerkt binnen de optimalisering van de werking van de

organisatie.

3) Voldoen we aan de door ons vooropgestelde kwaliteitindicatoren?

ANDERE OPERATIONELE DIENSTEN

Alle diensten voldoen aan de federale normen.

OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD

Alle diensten voldoen aan de federale normen. Hierbij gaat het in essentie over de

verzekering van de openbare ordehandhaving.

BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN

De prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 die een impact of belang hadden

op het lokale veiligheidsbeleid werden opgenomen in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017.
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Hierbij verwijzen we echter naar de nuance gemaakt met betrekking tot de haalbaarheid van

de aanpak van alle prioriteiten, zoals in het begeleidend schrijven bij het nationaal

veiligheidsplan vermeld. Niet alle nationale prioriteiten zullen in een strikte

programmawerking worden opgenomen. Het spreekt voor zich dat binnen de reguliere

werking de nodige aandacht zal worden besteed aan de bedoelde nationale prioriteiten.

Uit objectieve en subjectieve analyse kunnen volgende nationale prioriteiten worden

opgenomen:

1) Overlast

2) Verhogen van de aanwezigheid van de wijkagenten

3) Geweld publieke ruimte

4) Intrafamiliaal geweld

5) Inbraak in gebouwen en andere gebouwen

6) Diefstal gewapenderhand

7) Drugs

8) Verkeersveiligheid

-Overdreven snelheid;

-Rijden onder invloed van alcohol of drugs;

-Gebruik van gsm aan het stuur;

-De gordel niet dragen en geen kinderzetels gebruiken;

-Verkeersongevallen stoffelijke schade

-Verkeersongevallen lichamelijk letstel

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

1) Illegale vuurwapenzwendel

2) Informaticacriminaliteit

3) Sociale, fiscale fraude en witwassen

4) Mensenhandel en mensensmokkel

5) Terrorisme

6) Radicalisering
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Aan deze prioriteiten zal zone Gavers eveneens aandacht besteden. Deze fenomenen komen

in de objectieve analyse niet zo duidend naar voor. De politiezone Gavers krijgt maar op een

heel lage schaal te maken met dit soort fenomenen. Voor de meeste prioriteiten zijn ook

geen cijfermatige gegevens beschikbaar. Het spreekt voor zich dat we voor deze fenomenen

onze bijdrage aan een federale aanpak willeveren, als die wordt gevraagd.

Als eerste federale prioriteit wil men de strijd tegen ongehoorzaamheid aanpakken. Dit wil

men realiseren via de aanpak van overlast op te drijven. Dat zal moeten gebeuren vanuit een

integrale benadering, in samenspraak met relevante veiligheidspartners als lokale en

federale politie. De bedoeling is dat de probleemwijken een aanpak op maat krijgen.

De politiezone Gavers wil hier alvast op inspelen. Dit gebeurt door onder meer overlast weer

op te nemen als belangrijke prioriteit. Verder ook een nog betere inzet van de wijkagent in

probleemwijken. Ook de interventieploegen zullen meer aandacht hebben voor deze

probleemwijken .

We willen ook via de Gemeentelijke Administratieve Sancties de overlast aanpakken, dit

voor allerhande vormen van overlast en kleine diefstallen. Meestal is het zo dat men het

meest personen effectief kan sensibiliseren tot normconform gedrag via een administratieve

geldboete.

Vervolgens wil men vanuit nationaal niveau weer meer politie op het terrein. De politiezone

Gavers wil zoals het geformuleerd staat in het NVP, hier vooral op inspelen door de

aanspreekbaarheid en kenbaarheid van wijkagenten te vergroten, dit ook op basis van de

resultaten van de subjectieve analyse.

De politiezone Gavers zal hun werklast verder herdefiniëren door de nadruk te leggen op

hun prioritaire taken en optimalisering door een informatiegestuurde reguliere werking.

Hierbij is de aanwezigheid in de wijk een bijzondere doelstelling. In deze zone zalook een

extra accent worden gelegd op de sociale vaardigheid van de wijkagent. Het is niet altijd de

bevolking die als eerste contact moet leggen bij problemen.
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Om als laatste in te spelen op de federale prioriteit 'veiligheid van het openbaar vervoer'

werd, binnen het gerechtelijk arrondissement, een samenwerkingsakkoord tussen 'De Lijn'

en dé politiediensten opgesteld. Hierover moeten nog op zonaal niveau bijzondere

afspraken worden gemaakt. In het najaar van 2012 wordt officieelovergestapt naar

dispatching van onze lokale interventieploegen door het CIC.

2.6.2. Interne werking

Vanuit welzijn en preventie wordt jaarlijks een actieplan opgesteld.

Hierin worden, na intern syndicaaloverleg de prioriteiten vastgelegd. Gelet op de evolutie

die een organisatie doormaakt en moet doormaken in de loop van een periode van een ZVP -

en dit vooral gestoeld op de operationele doelstellingen en behoeften -, worden de

werkpunten uit het Jaaractieplan (JAP) Welzijn opgenomen als werkpunt voor de

verbetering van de interne werking.

Het Jaaractieplan is gevoegd als bijlage.

2.7 Samenwerking

2.7.1. Interzonale, bovenlokale, en internationale politiesamenwerking

Hieronder volgt een lijst met alle mogelijke protocollen die op arrondissementeel niveau

werden opgesteld.

• Arrondissementeel protocolakkoord Informatiekruispunt

• Protocolovereenkomst tussen de lokale politie Brugge en de overige lokale

politiekorpsen van de provincie West-Vlaanderen inzake de laterale steun voor

de uitvoering van de dwingende richtlijn met betrekking tot het verzekeren van

de openbare orde in hoven en rechtbanken bij het verloop van de

Assisenprocessen in het gerechtsgebouw te Brugge.

• Buurtinformatienetwerk (BIN)

•. Samenwerkingsprotocol het kader van intern toezicht - goedkeuring

• Samenwerkingsprotocol intrafamiliaal geweld gerechtelijk arrondissement

Kortrijk

ZVP 2014-2017 - Politiezone Gavers Deerlijk-Harelbeke - 43-



• Protocol inzake de samenwerking tussen de politie en de

gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk

• Protocolakkoord Logistieke steun afgesloten tussen de overheden van de lokale

politiezone nr 5458 enerzijds en de federale politie vertegenwoordigd door de

Directeur-Generaal van de materiële middelen en de Directeur-Coördinator

anderzijds.

• Samenwerkingsprotocol herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen

minderjarigen voor het gerechtelijke arrondissement Kortrijk

• Overeenkomst voor de coördinatie en het aansturen van ploegen en middelen

tijdens het narijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

tussen het CIC West-Vlaanderen en de lokale en federale politiediensten West-

Vlaanderen

• Coördinatie van de omleidingswegen naar aanleiding van het afsluiten van A-

wegen. Samenwerking tussen de Lokale Politie en Federale Politie van de

Provincie West-Vlaanderen

• ProtocolOpsluitingen. De politiezones van het gerechtelijke arrondissement

Kortrijk stellen hun cellen ter beschikking

• Protocol inzake de operationele samenwerking op vlak van opsporing en

gerechtelijk onderzoek tussen de lokale en federale recherchediensten in het

gerechtelijke arrondissement Kortrijk

• Protocolakkoord betreffende het parketsamenwerkingsverband en de

steunverlening binnen de provincie West-Vlaanderen

• Protocol inzake de samenwerking tussen de lokale politiediensten van het

gerechtelijke arrondissement Kortrijk en de WPR op vlak van vaststellingen van

feiten met betrokkenheid van eigen personeel

• Politiealarm Kortrijk Rood. Bijzondere samenwerkingsovereenkomst

arrondissement Kortrijk

• Protocol grensoverschrijdende radioverbinding
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• Steun tussen de politiediensten in geval van plotse crisistoestand Federale

Politie - CSD Kortrijk

• Provinciale Scramble (W-VI)

• Samenwerking Protocol Seksuele Agressie

• Partners in de beveiliging van het spoorwegdomein Corporate Security Service -

SPC- Lokale politie

• Overeenkomst stressteam tussen de politiezone Gavers en Federale Politie

• SLA CTI, de politiezones Arro Kortrijk - Dirjud Kortrijk - Parket Kortrijk

• Protocolakkoord betreffende de samenwerking tussen de lokale politie en de

federale politie van het arrondissement Kortrijk in het raam van de oprichting

van een taskforce

• Verlofpas voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelde met woonplaats in

de politiezone Gavers

2.7.2. Andere protocollen of samenwerkingsakkoorden met niet-politionele

partners en derden.

• Samenwerkingsprotocol tussen de gerechtelijke overheid, de lokale en federale

politiediensten met de banksector, de post en de distributieondernemingen,

mogelijke slachtoffers van diefstallen gewapenderhand

• Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse

Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd

drugsbeleid. De lokale autoriteiten dienen betrokken te worden.

• Samenwerkingsovereenkomst met 'De Lijn'

• Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten en

milieuovertredingen tussen de politiezone en de stad en de gemeenten

• Protocol Pers - Politie - Gerecht
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• Afzonderlijke overeenkomst tussen de gouverneur van de provincie West-

Vlaanderen en de prefect van de regio Nord-Pas-De-Calais betreffende de

wederzijdse hulpverlening bij rampen of ernstige ongevallen

• Reprobel

• Veiligheidsprotocol gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Aanspreekpunten van

de scholen

• Protocol van samenwerking tussen het stadsbestuur en de lokale politie van de

politiezone Gavers

• Intentieverklaring Stationsomgeving Harelbeke

• Overeenkomst betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

• Ziekenhuisprotocol in het gerechtelijke arrondissement Kortrijk

2.8 Synthese van de bestede capaciteit

De zonale capaciteit voldoet integraal aan de opgelegde federale normen.
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Hoofdstuk 3
Operationele vertaling

in actieplannen
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Bij de voorbereiding van het plan hebben we ons gesteund op een grondige analyse van de

huidige werking van het korps. Daarnaast hebben we een 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 politiezone Gavers 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 op te kunnen bijstellen.

Deze drievoudige bron(nen}, zowelobjectief als subjectief, laten ons toe om opnieuw

vooruit te plannen.

Van een lokale politiezone wordt ook een geïntegreerde en ketengerichte werking verwacht.

Daarom is de samenwerking met andere diensten, binnen lokale en bovenlokale overlegfora,

het contact met inwoners en lokale bestuursorganen een gegeven van onschatbare waarde.

Lokale integrale veiligheid is een item dat bijgevolg doorheen ieder element van de analyse

en de doelstellingen op de achtergrond aanwezig is.

In dit verband is het ook belangrijk te verwijzen naar de beslissing van de Minister van

Binnenlandse Zaken om het ZVP zoveel als mogelijk af te stemmen op de Strategische

Meerjarenplannen van de steden en gemeenten. Hiertoe werden vanuit de politiezone

Gavers de nodige initiatieven genomen. In de loop van de effectieve toepassingsperiode van

het nieuwe ZVP moet hieraan inhoud worden gegeven.

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.

Met de opstart van het nieuwe zonale veiligheidsplan wordt dan ook onmiskenbaar de

klemtoon gelegd op de "reguliere werking". Een sterke focus op de optimalisering van de

dagdagelijkse politieactiviteiten op een informatiegestuurde wijze moet toelaten te komen

tot een optimalisering van de dienstverlening binnen alle basisfunctionaliteiten. In het kader

van een permanent kwalitatieve politiezorg is het belangrijk te beschikken over een flexibele
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organisatievorm, die toelaat daadkrachtig op te treden zowel in dagdagelijkse en

onaangekondigde problemen als voorziene of voorzienbare omstandigheden.

Naast een goede dagelijkse dienstuitvoering moet bijgevolg de ruimte worden gegarandeerd

om op een "projectmatige" wijze de dienst aan te sturen. De projectwerking wordt bijgevolg

een operationeel traject dat naast, ondergeschikt maar vooral aanvullend aan de reguliere

werking wordt uitgebouwd.

Dit kan tot slot slechts worden bereikt door een sterke interne dienstverlening van de

sturende (Lokaal InformatieKruispunt) en ondersteunende diensten (gerechtelijke bureel,

informatica, logistiek en personeel).

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

driesporenbeleid. met name:

De reguliere werking

De sturende en ondersteunende diensten

De projectwerking.

In het bijzonder werden, vanuit de projectwerking, een aantal prioriteiten uitgewerkt in

gedetailleerde actieplannen.

Deze plannen die in grootorde slaan op de verkeers- en gerechtelijke prioriteiten zijn als

bijlage gevoegd.
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Algemeen overzicht bijlagen

• Bijlagen objectieve analyse

• Bijlagen subjectieve analyse

• Bijlage beleidsplannen

• Bijlage actieplannen

o Actieplannen recherche

• Diefstal

• Drugs

• Geweld

• Milieu

o Actieplannen verkeer

o Jaaractieplan welzijn
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~
Burgemeester Claude Croes

Procureur des Konings Jean-Marie Cool Eerste substituut,zonemagistraat, Samuel Deleu

Gerechtelijk directeur Bernard Lebrun
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