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Voorwoord van de korpschef 
 

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van politiezone Polder oogt weliswaar bescheiden maar heeft 
als ambitie de opgesomde prioriteiten daadwerkelijk aan te pakken. Het plan is een instrument om 
op een kwaliteitsvolle en professionele wijze het hoofd te bieden aan belangrijke fenomenen.  

  

De prioriteiten houden rekening met de insteek van diverse belanghebbenden en met de 
mogelijkheden van het korps zowel op het vlak van mensen en middelen. Het plan getuigt van een 
“no-nonsense” aanpak. Op die manier levert PZ Polder een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en 
de leefbaarheid in de 4 gemeenten van de zone. 

  

Onze beleidsmedewerker HINP Walter CLAES nam het inzamelen van de nodige gegevens, de 
verwerking ervan, de analyse van de bevolkingsbevraging, de oplijsting van de prioriteiten van de 
diverse belanghebbenden en tenslotte de redactie van het ZVP voor z’n rekening. Het was een werk 
van lange adem, naast de vele andere opdrachten in de reguliere werking. Dankjewel Walter voor dit 
puike werk, het mag gezien worden! 
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Managementsamenvatting 

1. Cultuur, structuur en strategie 

1.1 Missie van onze politiezone 

 
De lokale politie Polder draagt onder het gezag en de verantwoordelijkheid van haar overheden 
bij tot de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving 

 
Zij doet dit binnen een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid, geïnspireerd op de principes 
van de gemeenschapsgerichte politiezorg. 

 

1.2 Visie voor 2025 

 
De politiezone Polder streeft ernaar om met gemotiveerde medewerkers en samen met haar 
partners een excellente politiezorg te leveren. 
 
Zij legt hierbij de nadruk op : 
 

• Dienstbaarheid = politie waar nodig 
 

• Resultaatgerichtheid = effectief en efficiënt 
 

• Transparantie = communicatie en informatie 

1.3 Waarden voor onze politiezone 

 
Plichtsgetrouw = respect en integriteit 
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2. Prioriteiten voor onze politiezone in 2020 – 2025 

2.1 Veiligheid en leefbaarheid – externe prioriteiten 

 
Cybercriminaliteit 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Het creëren van bewustzijn van de gevaren van cybercriminaliteit door het ondersteunen van de 
nationale preventiecampagne gekoppeld aan het kwaliteitsvol afhandelen van de klachten van 
benadeelden in samenwerking met het parket. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Preventie 
o Eénvormige klachtafhandeling met leidraad om tot optimaal resultaat te komen 
o Onderzoek gericht op resultaat binnen de mogelijkheden 

 
Drugs 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Het aanpakken van de verkoop van drugs op elk niveau. Zowel dealers als zij die dealen om het eigen 
gebruik te financieren. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Preventie 
o Nultolerantie bij betrokkenheid van jeugd/minderjarigen 
o Aanpak van druggebruikers die overlast veroorzaken op éénder welke manier 

  



 

7 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit / Geweld binnen de familie 
 

• Strategische doelstellingen 
 
De krachtlijnen vastleggen van het strafrechterlijk beleid. Een éénvormig systeem uitwerken aan de 
hand waarvan de geweldsituaties tussen partners door de politiediensten en parketten kunnen 
worden geïdentificeerd en geregistreerd. De minimummaatregelen bepalen die in ons gerechtelijk 
arrondissement moet worden toegepast. De optredende politiedienst instrumenten en referenties 
aanreiken waarop zij hun actie kunnen baseren. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Binnen het domein intra familiaal, collega's sensibiliseren om vertrouwd te geraken 

met de problematiek en het strafrechtelijk beleid 
o In de eerste plaats moet voor ieder aangegeven of vastgesteld geval een passende 

oplossing gevonden worden, waarbij bij klachten en aangiftes : 
▪ het slachtoffer van geweld moet gerespecteerd worden, beschermd en 

erkend, dit door hem/haar alle noodzakelijke informatie te bezorgen over de 
maatregelen die ten aanzien van de dader van het geweld genomen werden 
en over de mogelijkheden tot hulp voor zichzelf en de kinderen 

▪ de bescherming van de kinderen die blootgesteld worden aan dit geweld of er 
het rechtstreeks slachtoffer van zijn, gewaarborgd worden 

▪ het strafrechtelijk karakter van het gedrag van de dader van het geweld 
wordt bevestigd 

▪ de rechten van betrokkenen worden gëeerbiedigd en de tegen hen getroffen 
maatregelen erop gericht zijn om herhaling te voorkomen 

▪ De reactie van de gerechtelijke en politionele overheden bij partnergeweld 
moet blijk geven dat dit een onaanvaardbaar fenomeen is. --> Dit zowel op 
sociaal als menselijk vlak 

▪ De overheden geven hun vastberadenheid, betrokkenheid, professioneel 
afhandelen op diverse uitingen - vaststellingen binnen het domein IFG te 
bestrijden 

▪ Zodoende er objectief onderzoek kan verricht worden, gericht op resultaat 
binnen de mogelijkheid van de gerechtelijke overheid en hulpverlening 

▪ Dit met wederzijds respect voor de fysieke en psychologische integriteit 
binnen het koppel 

 
Woninginbraken 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Het verder terugdringen van het fenomeen woninginbraken. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Preventie 
o Eénvormige vaststellingen met leidraad om tot optimaal resultaat te komen met 

inzet van gespecialiseerde vaststellingen (labo) 
o Eénvormigheid van het onderzoek door optimale inzet van technische 

hulpmidddelen (telefonie, anpr, cctv, … ) 
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Verkeersongevallen met lichamelijk letsel 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Het terugdringen van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en het totaal aantal 
gewonden. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Analyse van de verkeersongevallen met het oog op aanpassing van infrastructuur 

waar nodig 
o Aanpak van snelheidsovertreders 
o Aanpak van rijden onder invloed & rijden spijts verval 
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2.2 Optimale bedrijfsvoering – interne prioriteiten 

 
Optimale bedrijfsvoering 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Verdere ontwikkeling en implementatie van de CP 3 
 

• Tactische doelstellingen 
o Risicoregister CP3 bijhouden en opvolgen 
o Uitwerken en implementeren van proces-beschrijvingen 
o Uitvoeren van risicoanalyse op de proces-beschrijvingen 
o Kwaliteitsopvolging van de bedrijfsprocessen 

▪ Opvolging van de 3-ledige gerechtelijke identificatie 
▪ Opvolging van de vattingstermijn ANG 

 
Digitalisering 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Verdere ontwikkeling en implementatie van de gekozen weg van digitalisering in partnerschap met 
de federale politie 
 

• Tactische doelstellingen 
o Implementatie van office 365 toepassingen (Yammer, ShairePoint, Teams, … ) 
o Implementatie van cevi@verhuizen 
o Upgraden mobile office naar de versie Saphire 
o Ontwikkeling van nieuwe toepassingen compliant met de GDPR 
o Bijsturen van de ISLP-configuratie & documenten aan de evolutie en noden van de 

medewerkers 
 

Welzijn 
 

• Strategische doelstellingen 
 
De politiezone Polder verder ontwikkelen tot een voorbeeldwerkgever waar het aangenaam om 
werken is en waar iedere medewerker gewaardeerd wordt voor zijn/haar kwaliteiten. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Preventie 
o Aanpak van psychosociale belasting van het werk door de dienst interne zorg 
o Terugdringen van (arbeids)ongevallen 
o Snelheidsbeperkende maatregelen voor voertuigen 

 
Financieel meerjarenplan 
 
Het politiecollege beslist in het kader van de meerjaarplanning de gemeentelijke dotaties jaarlijks 
met 2 % te verhogen. 
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3. Opdrachten van federale aard 

 
Zie tabel in bijlage met de invulling van de opdrachten van federale aard 
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Hoofstuk 1: Omgevingsanalyse 

1. Beeld van veiligheid en leefbaarheid in de politiezone   

 

1.1 Ons werkterrein in beeld 

 

1.1.1 Onze politiezone demografisch bekeken 

 

• Geografische situering : 
 

- de politiezone Polder is een uitgesproken ruraal gebied 
- provincie - arrondissement: West-Vlaanderen - Veurne 
- stad/gemeenten : Diksmuide, Kortemark, Houthulst, Koekelare 
- afstand in vogelvlucht noord–zuid: 21 km 
- afstand in vogelvlucht oost-west: 23 km 
- geen invloedsfeer van grootstedelijke gebieden – natuurlijke flux naar 

centrumsteden zoals Roeselare, Oostende en Torhout 
 

• Mobiliteitsaspecten : 
 

- de gemeenten van de politiezone streven in het kader van duurzame 
mobiliteitsontwikkeling het STOP-principe van de Vlaamse Overheid na 

- de gemeenten van de politiezone onderschrijven de vijf basisdoelstellingen van het 
mobiliteitsbeleid van de Vlaamse Overheid 

- Diksmuide ligt op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen. De stad wordt 
doorkruist door twee wegen van bovenlokaal belang: de N35 Deinze –Veurne en de 
N369 Ieper-Oostende. Deze twee wegen komen samen in het centrum van 
Diksmuide waardoor er een vermenging ontstaat van regionaal, doorgaand verkeer 
en bestemmingsverkeer. Dit gemengde drukke verkeer heeft een negatieve impact 
op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de stad. De Vlaamse 
Overheid wil daarom werk maken van een zuidwestelijke omleidingsweg die een 
groot deel van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum moet houden. 

- buiten het grondgebied wordt de zone omzoomd door de snelwegen E40 en A17 
- de N35 is in de zomerperiode een drukke alternatieve weg naar de westkust 
- de N35 en N369 zijn kaarsrechte, brede banen waar hoge snelheden ontwikkeld 

worden 
- Diksmuide en Kortemark beschikken over een treinstation 
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• Demografische aspecten : 
 

Gemeenten Opper-
vlakte 

Aantal inwoners 
(1 januari 2019) 

Bevolkings-
dichtheid 

Wijken Buurgemeenten Naburige 
politiezones 

Diksmuide 151 km² 16743 111,1 5 Veurne 
Nieuwpoort 
Middelkerke 

Koekelare 
Kortemark 
Houthulst 

Lo-Reninge 
Alveringem 

PZ Westkust 
PZ Middelkerke 

PZ Kouter 
PZ Riho 

PZ Arro Ieper 
PZ Spoorkin 

Houthulst 56 km² 10098 180,3 4 Diksmuide 
Kortemark 

Staden 
Langemark-
Poelkapelle 
Lo-Reninge 

Koekelare 39 km² 8777 222,5 4 Diksmuide 
Middelkerke 

Gistel 
Ichtegem 

Kortemark 

Kortemark 55 km² 12616 227,6 4 Diksmuide 
Koekelare 
Torhout 

Hooglede 
Staden 

Houthulst 

Totaal 301 km² 48234 160,2 17  

 
 
 

Leeftijdcijfers 
(1 januari 2019) 

0 – 19 jaar 20 – 64 jaar) 65 + jaar Totaal 

Diksmuide 3536 9644 3563 16743 

Houthulst 2331 5873 1894 10098 

Koekelare 1863 5063 1851 8777 

Kortemark 2677 7240 2699 12616 

Totaal 10407 27820 10007 48234 
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1.1.2 Onze politiezone economisch bekeken 

 
- de politiezone Polder kent geen specifieke buurten waar men van sociale 

“achterstand” kan spreken;  
- het sociaal netwerk en voorzieningen zijn voldoende uitgebouwd;  
- op het grondgebied van de zone is er geen ziekenhuis gehuisvest. Voor medische 

noodhulp worden vnl. de ziekenhuizen van Roeselare, Torhout, Veurne en Ieper 
geconsulteerd;  

- de politiezone kent verschillende industriegebieden met een grote diversiteit aan vnl. 
kleine en middelgrote industrie en/of ambachtsvormen zoals garages, 
transportbedrijven, houtbewerking,…;  

- de ontwikkeling en uitbreiding van de industrieterreinen neemt met de jaren toe. In 
Diksmuide is er nog groeimogelijkheid naar het open gebied ten westen van de Ijzer. 
Het zwaar vervoer, dat de aan- en afvoer van producten verzorgt, dient echter 
merendeels de dorpskernen te doorkruisen om deze industriegebieden te bereiken;  

- het regionale werkloosheidcijfer behoort tot de laagste van Vlaanderen.  
 

1.1.3 Onze politiezone Sociaal-cultureel bekeken  

 

• Grote terugkerende evenementen: 
 

- Boter- & Kaasfeesten te Diksmuide 
- Dreambeats te Kortemark 
- Koekelare leeft 
- 4-daagse van de Ijzer 
- 24-uur van Leke 
- 60-uren van Klerken 
- Grootste rommelmarkten van Vlaanderen in Vladslo & Merkem 
- een 50-tal grote en kleine wielerwedstrijden per jaar over de gehele zone 
- bijna wekelijks jongerenfuiven 
- Hemicudarally 
- Rally : Omloop van Vlaanderen 

 

• Toerisme 
 

Het toerisme in de politiezone kenmerkt zich enerzijds rond het oorlogspatrimonium 
verbonden aan de grote oorlog van 1914 – 1918 en anderzijds door het prachtige 
natuurlandschap. 

Zowel het wandel- als fietstoerisme lenen zich uitstekend om de streek te verkennen. In 
het weekend zijn ook de wielertoeristen, vaak met omvangrijke groepen, uitdrukkelijk 
aanwezig in het straatbeeld. 

De politiezone wordt doorkruist door de Ijzer waardoor ook de waterrecreatie zich volop 
ontwikkelt met onder meer de jachthaven in Diksmuide. 
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1.1.4 Onze politiezone ecologisch bekeken 

 
De politiezone omvat diverse parken en natuurgebieden die gelegen zijn in de Ijzervallei en de 
Handzamevallei. 
Het Blankaartbekken speelt een voorname rol inzake de drinkwaterwinning waardoor de land- 
en tuinbouwactiviteiten onderhevig zijn aan de regels van de “code van goede 
landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen”. 
De lage waterstand van de voorbije twee zomers met een oppompverbod ingesteld op het 
niveau van de provincie in het Ijzerbekken vraagt bijkomende inspanningen voor handhaving 
binnen de politiezone. 
 
Het zwerfvuil wordt binnen de politiezone aangepakt in samenwerking met de gemeenten en 
Mirom  

 

1.1.5 Technologische ontwikkelingen in het politielandschap 

 
- Door de politiezone werd geïnvesteerd in 4 vaste en 1 mobiele ANPR-camera ten einde de weg 

van informatie gestuurde politie verder te ontwikkelen en de beschikbare capaciteit doelgericht 
te kunnen inzetten. 

 
- De aankoop van deze camera’s biedt ook recherchematig mogelijkheden en heeft reeds 

meerdere malen zijn nut bewezen zowel bij inbraken als bij verkeersongevallen met 
vluchtmisdrijf. 

 
- Door AWV werden 6 trajectcontroles geplaatst op het grondgebied van de politiezone en zijn er 

nog 3 bijkomende trajectcontroles voorzien. Ook deze camera’s worden geëxploiteerd door de 
politiezone met  informatie gestuurde politie. 

 
- De snelheidsovertredingen die deze camera’s registreren zullen verwerkt worden door het 

Vlaams VerwerkingsCentrum. 
 

- door de politiezone wordt verder geïnvesteerd in het upgraden van de mobile office ten einde 
het administratief werk vanop het terrein onmiddellijk te verwerken in de diverse databanken 

 
- in het kader van de digitalisering wordt er ingezet op het gebruik van cevi@verhuizen om de 

woonplaatsinschrijvingen en de administratie te veréénvoudigen in samenwerking met de 
diverse bevolkingsdiensten van de gemeenten 

 
- de politiezone zet volop in op het overschakelen naar glasvezel voor de datatransmissie met de 

diverse partners waaronder de gemeenten en het voeden van de nationale databanken beheerd 
door de Federale politie 
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Overzicht van de camera’s in de politiezone 
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1.1.6 Onze politiezone politiek-juridisch 

 
Politiecollege 
 

• Stad Diksmuide - Burgemeester Lies Laridon 

• Gemeente Houthulst - Burgemeester Joris Hindryckx 

• Gemeente Koekelare - Burgemeester Patrick Lansens 

• Gemeente Kortemark - Burgemeester Karolien Damman 
 
Politieraad 
 
De politieraad telt 17 gemeenteraadsleden en 4 burgemeesters. 
 

• 6 Politieraadsleden  vertegenwoordigen Diksmuide : Dhr Koen Coupillie, Dhr Jonas 
Debaillie, Dhr Raphaël Goemaere, Dhr Bart Laleman, Dhr Joël Van Coppenolle en Dhr 
Kurt Vanlerberghe 

• 4 doen dit voor Houthulst : Mej Kelly Es, Mevr Nadine Bailleul, Mevr Vanthuyne Karien, 
Dhr Geert Van Exem 

• 3 werden aangeduid in Koekelare : Dhr Willy Boone, Dhr Dirck Devreker en Dhr Tom 
Pollentier 

• 4 in Kortemark : Dhr Tim Deweerdt, Dhr Paul Kimpe, Dhr Jan Stoens en Dhr Laurens 
Vandewall 

 
 
Zonale veiligheidsraad 
 
De vaste leden zijn : 
 

• De heer Jean-Marie Cool, Procureur des Konings West-Vlaanderen 

• Mevrouw Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide en tevens voorzitter 

• Mevrouw Karolien Damman, burgemeester van Kortemark 

• De heer Joris Hindryckx, burgemeester van Houthulst 

• De heer Patrick Lansens, burgemeester van Koekelare 

• Hoofdcommissaris Johan Geeraert, korpschef 

• Hoofdcommissaris Alain De Laender, bestuurlijk directeur-coördinator van de federale 
politie 

• Mevrouw Fabienne Trève, secretaris 
 
Toegevoegde leden zijn : 
 

• De heer Filiep Jodts, Procureur des Konings, afdeling Veurne 

• De heer Pascal Week, zonemagistraat, substituut van de Procureur des Konings 

• Hoofdcommissaris Kurt Desoete, gerechtelijk directeur van de federale politie 
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1.2 Het zonaal criminaliteitsbeeld 

 
Evolutie van het aantal misdrijven in de politiezone 
 

 
Afsluitdatum = 27/09/2019 
 
Evolutie top 5 inbreuken op nationaal niveau (top 5 voor 2018) 
 

 
 

 
  



 

18 
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Evolutie van de verkeersongevallen met doden en lichamelijk letsel in de politiezone 
De gegevens zijn opgenomen tot het eerste semester van 2019. 
Statistiek opgemaakt door FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 
31/08/2019 
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1.3 Resultaten van de bevolkingsbevraging 

 
 

Item Wel een probleem Niet een probleem 

Onaangepaste snelheid 63,3 % 36,8 % 

Sluikstorten en zwerfvuil 51,47 % 48,53 % 

Hinderlijk parkeren 34,04 % 65,96 % 

Agressief verkeersgedrag 31,15 % 68,85 % 

Geluidshinder door verkeer 24,78 % 75,22 % 

Defecte of ontbrekende straatverlichting 15,65 % 84,35 % 

Woninginbraak 21,42 % 78,58 % 

Fietsdiefstal 19 % 81 % 

Loslopende dieren 14,58 % 85,42 % 

Iets gestolen of beschadigd aan de 
buitenkant van auto 

15,19 % 84,81 % 

Verkeersongevallen 15,54 % 84,46 % 

Geluidshinder door mensen op de 
openbare weg 

9,71 % 90,29 % 

Rondhangende jongeren 9,24 % 90,76 % 

Vandalisme en graffiti 4,74 % 95,26 % 

Geluidshinder van cafés of fuiven 6,84 % 93,16 % 

Overlast verbonden aan alcohol- en 
druggebruik 

6,03 % 93,97 % 

Drugsverkoop op straat 3,47 % 96,53 % 

Diefstal uit auto’s 6,91 % 93,09 % 

Motor- of bromfietsdiefstal 4,79 % 95,21 % 

Autodiefstal 3,74 % 96,26 % 

Vechtpartijen 3,07 % 96,93 % 

Mensen die op straat worden lastig 
gevallen 

1,91 % 98,09 % 

Zakkenrollerij, gauwdiefstal 3,27 % 96,73 % 
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2. Beeld van optimale bedrijfsvoering in onze politiezone 

 
De optimale bedrijfsvoering in de politiezone Polder wordt op vele vlakken vertaald in kleinere tools 
zoals daar zijn de opvolgingstabel van de drieledige gerechtelijke identificatie, dat maar één 
voorbeeld is van het streven naar continu verbeteren. Ook het gebruik van het CP 3 risicoregister dat 
dagdagelijks als opvolgingstool gebruikt wordt om problemen op te lijsten, op te volgen en aan te 
pakken past hierin. Behalve dat er gestreefd wordt naar continu verbeteren zorgt dit ook voor 
transparantie binnen de organisatie. 
 
De interne samenwerking tussen de dienst interventie en lokale opsporing werd aangepakt met een 
project dat door de projectgroep als volgt geëvalueerd werd. 
 
Het project vond zijn oorsprong in een vaststelling waaruit bleek dat er weinig communicatie was 
tussen de leden van de lokale recherche en de interventiedienst. De aanleiding hiervan was enerzijds 
de niet-gecentraliseerde ligging en het weinig persoonlijk contact tussen de leden van de beide 
diensten. Hierin kwam een verandering toen enkele leden van de lokale recherche met pensioen 
gingen en werden vervangen door jonge leden van de dienst interventie. Om deze verbeterde 
communicatie en samenwerking tussen de beide diensten in stand te houden, te versterken werd 
het project opgestart. 
 
Gedurende het project werden leden van interventie tijdelijk tewerkgesteld op de dienst lokale 
recherche. Aan dit project namen gedurende 5 jaar 13 basiskaders en 1 middenkader deel. Deze 
periodes varieerden van 2 tot 4 maand.  
 
Momenteel ligt het project stil wegens het gebrek aan personeel op interventie. Hierdoor wordt er 
momenteel geen extra personeel ingezet bij de lokale recherche. Daarnaast worden ook de afwezige 
leden van de recherche (afwezig wegens langdurige opleidingen) niet vervangen. 
 
Het project kende voor de beide diensten een positief resultaat, er is een positieve evolutie 
merkbaar zowel qua communicatie als samenwerking. 
 
Het resultaat van dit project is dan ook dat de deelnemers ervan de kans hebben gehad om kennis te 
maken met een andere dienst en op basis van deze ervaring hun verdere loopbaan kunnen 
uitbouwen. 
In de lopende periode werden er 5 vacante plaatsen (4 basiskader en 1 middenkader) open verklaard 
op de recherche en werden deze allen ingevuld door deelnemers aan dit project. 
 
Vanuit de lokale recherche is er dan ook de wil om dit project verder te zetten eenmaal de 
personeelsbezetting op de dienst interventie dit toelaat. Een verruiming van dit project naar andere 
diensten, zoals de wijkwerking, het lokaal informatiekruispunt, de verkeersdienst behoort eveneens 
tot de mogelijkheden. 
 
Dergelijk project zorgt voort een kruisbestuiving van de beschikbare kennis op de diverse diensten 
voor een grotere betrokkenheid van de medewerker in eenieders werk.  
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In het kader van de geweldbeheersing wordt geopteerd om te werken in 3 cyclussen. De 
cyclussen worden verdeeld over het schooljaar en gaan door om de twee weken (behalve 
vakantie periodes). We zijn geëvolueerd naar volledige dagen van 8 uur. Die dag wordt dan 
nogmaals gesplitst in een onderdeel dwang met vuurwapen en een onderdeel dwang zonder 
vuurwapen. De deelnemende groep volgt een voormiddag dwang met vuurwapen en een 
namiddag dwang zonder vuurwapen of omgekeerd.   
 
Hiermee behaalt het merendeel van de collega's ruim voldoende hun quota met betrekking 
tot de deelnemende uren. Er dienen 4 sessies van 50' minuten gevolgd te worden met een 
evaluatie. 
 
Belangrijk is ook dat er bij iedere cyclus wel deelnemers zijn die omwille van diverse redenen 
een cyclus niet kunnen volgen. Hun beurt geweldbeheersing wordt dan opgeschoven naar 
een andere cyclus indien dit mogelijk is. Die deelnemers behalen dan niet de voorziene 
sessies.  
 
De quota wordt nauwgezet bijgehouden bij de personeelsdienst in Galop. Op deze manier 
kunnen we een transparant overzicht creëren van wie wel steeds in orde is en wie niet. 
 
We zijn geëvolueerd naar een systeem met permanente evaluatie (= continu verbeteren & 
resultaat gericht). Dus met andere woorden kijken we naar de werkpunten van de 
deelnemers bij iedere sessie. Bij problemen worden opgenomen in een werkfiche. Het 
onderdeel evaluatie is iets wat we in het volgend zonaal veiligheidsplan meer moeten bij 
stilstaan. Er steeds over waken dat iedere deelnemer zijn verplicht aantal sessies heeft 
gevolgd en correct wordt geëvalueerd. 
 
Dit is iets waar we op heden nog niet voor de 100 procent zijn in geslaagd. De redenen 
hiervoor zijn zoals reeds aangehaald divers (ziektes, dienstomstandigheden, etc...)  
 
In de toekomst zou het ook goed zijn om vanuit het beleid een visie te hebben, wat er juist 
kan gegeven worden. Nu baseren we ons heel vaak op de basis en input van onze jaarlijkse 
nulsessies. We proberen ook innoverend te zijn in vernieuwde oefeningen. Daar worden we 
vaak geconfronteerd met het gegeven dat we dan niet altijd over voldoende monitoren 
beschikken. 
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2.1 Beschrijving van de huidige situatie in de politiezone 

 

2.1.1 Overzicht van de capaciteit in de politiezone 

 
 

Kader 
Minimale 

norm 

Personeels-
formatie 

31/12/2018 

Capaciteit 
PZ (VTE op 
loonlijst) 

31/12/2018 

Reëel 
beschikbaar
/  inzetbare 
capaciteit 

31/12/2018 

Afgedeeld 
In/uit 

Reëel tekort  
Aantal / % 

INP - 69 62 60,3 FTE 1 -12,60 % 

HINP - 18 13 12,8 FTE 0 -28,88 % 

CP - 5 5 5 FTE 0 0 % 

HCP - 1 1 1 FTE 0 0 % 

Totaal 
operationeel 

76 93 81 79,1 FTE 1 -14,94 % 

D - 2 2 1,6 FTE 0 -20 % 

C - 10 9 8,7 FTE 0 -13 % 

B - 4 5 4,8 FTE 1 +20% 

A - 1 1 1 FTE 0 0 % 

Totaal 
Burgerpersoneel 

6 17 17 16,1 FTE 1 -5,29 % 

Totaal 82 108 108 95,2 FTE 2 -11,85 
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2.1.2 Huidige structuur / organogram 
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2.1.3 Overzicht van de capaciteit per dienst / functionaliteit 

 
 
  Dienst/ 

functionaliteit 

Personeels-
formatie 

31/12/2018 

Capaciteit 
PZ (VTE op 
loonlijst) 

31/12/2018 

Interventie 47 38 

INP 39 34 

HINP 6 2 

CP 1 1 

Burgerpersoneel 1 1 

Wijkwerking 20 19 

INP 17 16 

HINP 2 2 

CP 1 1 

Burgerpersoneel 0 0 

Lokale opsporing 11 11 

INP 6 6 

HINP 4 4 

CP 1 1 

Onthaal 2 2 

INP 0 0 

HINP 0 0 

CP 0 0 

Burgerpersoneel 2 2 

Verkeer 7 7 

INP 4 4 

HINP 1 1 

CP 0 0 

Burgerpersoneel 2 2 

LIK 7 7 

INP 0 0 

HINP 3 3 

CP 1 1 

Burgerpersoneel 3 5 

Operaties 2 2 

HINP 1 1 

CP 1 1 
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  Dienst/ 
functionaliteit 

Personeels-
formatie 

31/12/2018 

Capaciteit 
PZ (VTE op 
loonlijst) 

31/12/2018 

Korpschef 1 1 

HCP 1 1 

Administratieve 
ondersteuning 

7 8 

Burgerpersoneel 7 8 

ICT 3 3 

Burgerpersoneel 2 2 

INP 1 1 

Gedetacheerd IN 
* 

0 1 

Burgerpersoneel 0 1 

Gedetacheerd 
OUT ** 

0 1 

INP 0 1 
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2.1.4 Invulling van de minimale normen: evaluatie 

 

Dringende noodhulp / interventie 

 

 
 

Onthaal 

 

  

 

 

Datum 
registratie 

 

Aantal interventieploegen 

 

Aantal piekploegen 

 

 

Capaciteit op 
jaarbasis 

 

Aantal 

 

Voorziene uurvorken 

 

Aantal 

 

Voorziene uurvorken 

2012 2 06.00 – 18.00 

18.00 – 06.00 

1 14.00 – 22.00 35040 uren 

 

NORM : 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week 

De politiezone is in principe zelfbedruipend. 

Samenwerkingsverband voor bijstand met de omliggende zones. 

Samenwerkingsverband voor bijstand binnen de WVL4 

Evaluatie van de norm met toelichting : Wanneer het kader ingevuld is, functioneert de politiezone zonder 
problemen. 

 

 

 

 

Datum 
registratie 

 

 

 

 

Aantal gemeenten in de 
zone 

 

 

 

 

Aantal 
politieposten 

Aantal uren daadwerkelijk fysiek 
onthaal in het centraal 
onthaalpunt 

 

 

 

 

Capaciteit op 
jaarbasis 

 

Weekdagen 

 

Weekend / 
feestdagen 

2012 4 4 10.00 03.00 

(Zaterdag) 

10392 uren 

 

NORM : per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische 
infrastructurele maatregelen / Minstens 1 onthaalpunt in iedere gemeente van de meergemeentezone 

Metingen toonden aan dat het aantal consultaties van het onthaal tussen 07u00 en 08u00 en tussen 18u00 
en 19u00 geen waren en/of zich tot een minimum beperkten.  
10 uur fysiek onthaal per weekdag en 3 uur in de weekends met twee personeelsleden bleef in de voorbije 
jaren behouden.  
De vrij gekomen capaciteit wordt efficiënt besteed binnen de andere functionaliteiten.  
Naast het centrale onthaalpunt zijn er nog drie andere onthaalpunten per gemeente die dagelijks geopend 
zijn van 8.00 tot 12.00u en eens per week van 13.00u tot 18.00u. 

Evaluatie van de norm met toelichting : De lichte afwijking van de norm aan het centrale onthaalpunt past in 
de capaciteitsbesteding van het personeel en is afgestemd op het aangiftegedrag. 
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Wijkwerking 

 

 
 

Verkeer 

 

  

 
Datum 
Registratie 

 
Aantal 
inwoners 

Aantal 
wijkinspecteurs 
volgens de norm 

 

Reëel aantal 
wijkinspecteurs 

 

Aantal 
politieposten 

 

Capaciteit op 
jaarbasis 

2012 48234 12 16 4 23560 uren 

 

NORM : 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners 

De norm wordt gerespecteerd. 

Evaluatie van de norm met toelichting : Administratieve veréénvoudiging en digitalisering dient ervoor te 
zorgen dat de wijkinspecteur capaciteit krijgt om zichtbaar en aanspreekbaar in zijn wijk aanwezig te zijn 
en proactief kan bijdragen aan de fenomenen die zich manifesteren. 

   Organisatievorm  

 

 

Datum 

registratie 

 

 

 

Globaal effectief zone 

Lokale 

verkeersdienst (met 

vaste medewerkers) 

Polyvalente of 

« flexibele » 

verkeerscapaciteit 

 

 

Capaciteit op 

jaarbasis Aantal VTE Aantal VTE of uren 

2012 93 5 3317 uren 10917 uren 

 

NORM : 8% van de totale werkcapaciteit (zowel van de operationelen als van het administratief kader). 

Samenwerkingsverband voor deze basisfunctionaliteit + toelichting? Zowel met externe als interne partners 
(wijkdienst & interventie) wordt gewerkt aan verkeersveiligheid in de dagelijkse werking zowel met specifieke 
plaats gerichte toezichtsopdrachten als toezichtsopdrachten gericht op de nationale prioriteiten. 

De norm wordt gerespecteerd.  
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Lokale recherche / lokaal onderzoek 

 
 

Handhaving van de openbare orde 

 
  

   Organisatievorm  

 

 

 

Datum 
registratie 

 

 

 

Globaal 
effectief 
zone 

 

 

 

Effectief 
operationeel 
kader 

Lokale 
recherchedienst 
(met vaste 
medewerkers) 

Polyvalente of 
« flexibele » 
opsporings- en 
onderzoekscapaciteit 

 

 

 

 

Capaciteit op 
jaarbasis 

 

Aantal VTE 

 

Aantal VTE of uren 

2012 93 81 11 0 16720 uren 

 

NORM : 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief ≥ 230, 7% van het 

operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen, voor de andere PZ 

Samenwerkingsverband voor deze basisfunctionaliteit? De lokale recherche beschikt over meer capaciteit dan 
de norm. 

Evaluatie van de norm met toelichting:  De norm wordt gerespecteerd. 

  Aantal uren (aanwezig of B&T) 

 

 

Permanentie OBP en OGP 

 

OBP 

Aanwezig tijdens de bureeluren 

24/7 Beschikbaar en terugroepbaar 
 

 

OGP 

07.00 – 19.00 op dienst 

19.00 – 07.00 beschikbaar en terugroepbaar 

 
 

NORM : 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar 

De politiezone respecteert de norm. 

Evaluatie van de norm met toelichting : Er worden geen moeilijkheden ondervonden bij het invullen van de 
permanentierol. 
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Slachtofferbejegening 

 

 
  

Datum 

registratie 

Gespecialiseerd medewerker 

beschikbaar (ja / neen) 

Aantal uren (aanwezig of B&T) 

2012 Ja 24/7 Beschikbaar en terugroepbaar 

 

 

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

Samenwerkingsverband voor deze basisfunctionaliteit? Nee de politiezone beschikt over een eigen beurtrol. 

Evaluatie van de norm met toelichting: De norm wordt gerespecteerd. 
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2.2 Beschrijving van de interne context in de politiezone 

 
In samenwerking met Liantis werd een risicoanalyse psychosociaal welzijn uitgevoerd tussen 4 
februari en 15 maart 2019. Toelichting over de resultaten aan de officieren gebeurde op de 
stafvergadering van ?. Toelichting over de resultaten gebeurde op 4 juni 2019 aan het CPBW. 
 

 
 
Zowel sterktes als aandachtspunten werden geïdentificeerd. 
 

 
 
Aanbevelingen werden geformuleerd 
 

2.3 Toekomstige tendensen voor de eigen organisatie 

 

• De politiezone POLDER investeert volop in de verdere uitbouw van de WVL4. 

• De politiezone POLDER investeert in informatisering en digitalisering en de uitbouw van een 
LCCU. 

• Uitwerken van een actieplan inzake psychosociaal welzijn. 
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Hoofdstuk 2: Missie, visie, waarden 

2.1  Missie en visie 

 

2.1.1 Missie van onze politiezone 

 
De lokale politie Polder draagt onder het gezag en de verantwoordelijkheid van haar overheden 
bij tot de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving 
 
Zij doet dit binnen een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid, geïnspireerd op de principes 
van de gemeenschapsgerichte politiezorg. 

 

2.1.2 Visie van onze politiezone voor 2025 

 
De politiezone Polder streeft ernaar om met gemotiveerde medewerkers en samen met haar 
partners een excellente politiezorg te leveren. 
 
Zij legt hierbij de nadruk op : 
 

• Dienstbaarheid = politie waar nodig 
 

• Resultaatgerichtheid = effectief en efficiënt 
 

• Transparantie = communicatie en informatie 
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2.2  Cultuur en structuur 

 

2.2.1 Waardenkader van onze politiezone 

 
Het management van de politiezone Polder schept voorwaarden voor een waardenkader voor de 
insteek van eenduidige visie voor de diverse afdelingen van de politiezone waarbij de samenhang 
toegevoegde waarde levert. 
 
Het waardenkader dient afgestemd te zijn op de organisatieontwikkeling waarbij het uitgangspunt bij 
de inventarisatie van structurele uitgangspunten en klankborden binnen de diverse diensten  
afgestemd moeten worden.  
 
De organisatieontwikkeling is tevens onlosmakelijk verbonden met de inventarisatie van 
resultaatgerichte belangen waarbij input van strategisch beleid cruciaal is. De 
organisatieontwikkeling stuurt daarom de terugkoppeling van probleemoplossende 
organisatieonderdelen waarbij het waardenkader voorop staat en uitstraling geeft aan het korps. 
 
De missie dient desalniettemin te focussen op de terugkoppeling van consistente belangen waarbij 
afstemming met het beleid cruciaal is. De communicatie moet tevens meerwaarde leveren bij de 
definitie van waarden. 
 
Het proces moet ook een opstap bieden voor de terugkoppeling van resultaatgerichte teams waarbij 
het belang van het waardenkader wordt aangestuurd. Het format stuurt uiteraard de flexibilisering 
van onderling afhankelijke teams waarbij het belang van de directie voldoende draagvlak heeft. 
 
.  
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Hoofdstuk 3: Strategie en beleid 
 

3.1 Elementen uit de omgevingsanalyse 

 
Bij de criminaliteitsfenomenen komen zowel uit de objectieve gegevens als uit de subjectieve de 
aanpak van volgende fenomenen naar voor : 
 

• Cybercriminaliteit 

• Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 

• Geweld binnen de familie 

• Drugs 

• Sociale en fiscale fraude 

• Woninginbraken 
 
Inzake de verkeersveiligheid blijft de aanpak van verkeersongevallen met lichamelijk letsel en het 
terugdringen van het aantal slachtoffers de absolute prioriteit zowel objectief als subjectief. 
 

3.1.1 Te weerhouden uit het beeld van veiligheid en leefbaarheid (externe omgeving) 

 
De aanpak van overlast, zowel deze verbonden aan alcohol- of druggebruik als deze hier niet aan 
verbonden, evenals vandalisme, opzettelijke vernieling, graffiti en sluikstorten dienen aangepakt te 
worden. 
 

3.1.2 Te weerhouden uit het beeld van optimale bedrijfsvoering (interne omgeving) 

 
Uit het beeld van de optimale bedrijfsvoering komt uitdrukkelijk de investering in het eigen en aan te 
werven personeel naar voor. Volgende aspecten springen er boven uit : 
 

• Recrutering 

• Investeren in het behoud van de eigen medewerkers met aandacht voor doorstroming 
binnen de eigen organisatie zowel tussen de diensten als naar een hoger kader 

• Continuïteit van de dienstverlening door flexibiliteit en inzetbaarheid van het personeel in 
meerdere functies en diverse locaties 
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3.2 Verwachtingen van overheden en partners 

 

3.2.1 Verwachtingen / prioriteiten van overheden 

 

Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie 

 
Het Nationaal Veiligheidsplan is het strategische beleidsplan van de geïntegreerde politie en vormt 
de leidraad voor de politionele werking: elke politiedienst in België werkt volgens de vastgelegde 
taken en bevoegdheden mee aan de beleidsthema’s die in dit plan zijn ontwikkeld.  
 
Net zoals bij de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 2014 – 2019 zal de politiezone Polder zijn 
bijdrage leveren aan dit Nationaal Veiligheidsplan bij de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 
2020 – 2025. 
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Burgemeester(s) 

 
De prioriteiten van het politiecollege werden opgenomen in de argumentatiematrix met een 
oplijsting van 18 nationaal vooropgestelde fenomenen inzake criminaliteit. Voor de volledige lijst 
verwijzen wij naar de matrix, de top vijf bestaat uit : 
 

• Woninginbraken 

• Drugs 

• Geweld binnen de familie (IFG) 

• Cybercriminaliteit (In strikte en ruime zin) 

• Zedenfeiten 
 
Op verkeersgebied staat de aanpak van verkeersongevallen met lichamelijk letsel voorop door de 
aanpak van diverse inbreuken, de top vijf bestaat uit : 
 

• Rijden onder invloed : alcohol en drugs 

• Snelheid 

• Hinderlijk parkeren 

• Acties gericht op zwakke weggebruiker 

• Gordeldracht & kinderzitjes 
 
Inzake overlast komen volgende prioriteiten naar voor : 
 

• Overlast verbonden aan alcohol- of druggebruik 

• Hinderlijk/storend gedrag (exclusief overlast verbonden aan alcohol- of druggebruik) 

• Vandalisme / Opzettelijke vernielingen / Grafiti 

• Geluidshinder (inclusief nachtlawaai) 

• Sluikstorten 
 

Procureur des Konings 

• Ernstige vermogensdelicten met zware gevolgen voor de slachtoffers zowel fysiek, psychisch 
als financieel (diefstal met geweld, wooninbraken, home- en carjackings, grenscriminaliteit, 
grote fraudedossiers, …) 

• Criminaliteit gelieerd aan de illegaliteit en het fenomeen van transmigratie (mensenhandel 
en mensensmokkel (in 2018 werden in West-Vlaanderen meer dan 8.000 transmigranten 
opgepakt !!!), overlast en zijdelings domicilie- en identiteitsfraude) 

• Het fenomeen van de drugcriminaliteit zowel de georganiseerde criminaliteit als de lokale. 
(plantages, internationale drugtrafiek, kleine criminaliteit ten gevolge van druggebruik, 
winkeldiefstallen, overlast en gezondheids- en preventieproblematiek in dat verband) 

• Informaticacriminaliteit, zowel de criminaliteit op zich als de preventie ervan. Deze 
criminaliteit zal het toekomstig maatschappelijk beeld beheersen. 

• De criminaliteitsfenomenen en preventie i.v.m. de fysieke integriteit en geestelijke 
gezondheidszorg. (huiselijk geweld, zeden, verdwijningen en weglopers, jeugd, collocaties, 
zelfdodingen en pogingen, etc …) 

• Verkeer met een uitgesproken aandacht voor de snelheidsovertredingen. (onaangepaste 
snelheid, met ongevallen als gevolg staan in rechtstreeks causaal verband met de impact op 
de ernst van de lichamelijke letsels en andere schade en dit los van alle andere oorzaken) 
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Gouverneur 

 
Veiligheidsitems: 

• Transmigratie, in het bijzonder in het kader van mensensmokkel 
• Verkeersveiligheid  

o Algemeen  
o Bijzondere aandacht voor verkeersslachtoffers  
o Themagerichte en periodieke aandachtspunten -> vertaalslag naar nudging en eigentijdse 

communicatietechnieken 

• Milieuhandhaving ‘groene politie’  

• Grondgebonden bevoegdheden van de provincie -> Provincie is vergunnende overheid 
omgevingsvergunning. De milieuhandhavingsbevoegdheid ressorteert onder de  Vlaamse 
overheid. ‘Groene politie’ impliceert tevens de inzet bouw- en wooninspectie (VO).  

• Specifieke oriëntatie bij droogtebeleid -> aanpak vaststellingen (drones) en verbalisering met 
sensibiliserende insteek voor waterzuinigheid. Bepalingen droogtebeleid zijn Vlaamse 
bevoegdheid, met rol provincie als beheerder waterlopen tweede categorie en specifieke rol 
gouverneur.  

• Radicalisering/terrorisme als permanent aandachtspunt  

• Sensibilisering agressie op individueel niveau – Intrafamiliaal geweld. 
  
Transversaal:  

• Bestuurlijke handhaving 

o In kader van transmigratie, autonome bevoegdheden van de provincies inzake veiligheid 
en gezondheid -> omschrijving provincie (is in casu niet het provinciebestuur), gaat om 
mandatering gouverneur.   

• De digitalisering van de fysieke criminaliteit 

o De criminaliteit zoals deze klassiek wordt vastgesteld daalt jaar na jaar met gemiddeld 
5%, wat op zich tegelijk positief maar ook verwonderlijk is -> nood aan onderzoek over 
categorisering van criminele feiten bij vaststellingen (“Woninginbraak wordt ‘vernieling’, 
diefstal heet ‘baldadigheid’, straatroof gaat de boeken in als ‘zakkenrollerij’. Grootschalig 
Nederlands onderzoek laat zien hoe de politie criminaliteitscijfers kunstmatig laag houdt” 
en verder “Agenten bekennen dat ze regelmatig, gedwongen door capaciteitsgebrek of 
orders van hun chef, strafbare feiten buiten de boeken houden. Ze ontmoedigen het 
doen van aangifte, gebrekkige systemen dwingen ze tot ‘creatief boekhouden’ bij de 
registratie van misdrijven en, het meest schrikbarend: cijfers worden op talrijke manieren 
gemanipuleerd. In plaats van burgers te helpen, zeggen sommigen te werken ‘voor de 
carrière van de chef’, alles om mooie cijfers bij de leiding te laten zien”.  -> insteek Artikel 
Groene Amsterdammer van 13 maart 2019 – artikel bezorgd aan Rino). 

o De digitale criminaliteit vervangt dit systematisch maar hiervan wordt nog maar in 
beperktere mate aangifte gedaan, wordt nog niet met een volle diepgang onderzoek op 
gedaan en komt op proactief onderzoekvlak in België nog maar weinig aan bod of in 
beeld 

o Het is een oriëntatie om heel sterk rekening mee te houden bij de beeldvorming van de 
dagelijkse criminaliteit(sregistratie) (rol van AIK), bij de bezetting van de 
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onderzoekseenheden en de ontwikkeling van de competenties van rechercheurs en 
magistraten.  

• Internationale samenwerking (in het bijzonder voor de grenspolitiezones) 
 

Federale Politie (DirCo en DirJud) 

 
DirCo 
 

• Illegaal verblijf 

• Radicalisme 

• Bestuurlijke handhaving 
 
DirJud 
 

• Mensensmokkel (als onderdeel van transitmigratie) 

• Radicalisme en terrorisme 

• Cybercrime (s.I.) 

• Buitgerichte aanpak 

• Grenscriminaliteit (onder voorbehoud) 
 

3.2.2 Verwachtingen als gevolg van samenwerkingsverbanden 

 
Protocollen interzonale samenwerking  
 

• Protocol inzake interzonale samenwerking laterale steun oproepafhandeling: afgesloten met 
PZ 5459 Spoorkin op 1 september 2004  

• Protocol inzake interzonale samenwerking laterale steun ordehandhaving: afgesloten met PZ 
5459 Spoorkin op 23 september 2003  

• Protocol inzake interzonale samenwerking interzonale vaststellingen waarbij eigen personeel 
betrokken is: afgesloten met PZ 5459 Spoorkin op 1 september 2004  

• Samenwerking inzake GPI 48 met PZ 5459 Spoorkin  

• Samenwerking WVL 4 - Intern toezicht 

• Samenwerking WVL 4 -  Optimalisering Personeel & Middelen 

• Samenwerking WVL 4 - Ondersteuning inzake IDPB 

• Samenwerking WVL 4 – Informatieveiligheid 

• Protocol inzake het gebruik van het arrestantencomplex met de PZ 5444 Brugge 
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Protocollen bovenlokale samenwerking 
 
Arrondissementeel 
 

• Protocol inzake bovenlokale samenwerking met AIK Veurne: MFO3 en MFO 6  

• Protocol inzake bovenlokale samenwerking met FGP Veurne  

• Protocol inzake bovenlokale samenwerking met CSD Veurne  

• Protocol AIK/FGP Veurne inzake integrale en geïntegreerde ILP-werking  

• Protocol AIK/FGP Veurne inzake intrafamiliaal geweld  

• Protocol betreffende onbemande camera’s in het arrondissement Veurne Protocol voor de 
bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende 
toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon tussen bestuurlijke en politionele 
overheden (met stad Diksmuide en gemeenten Houthulst, Kortemark)  

• Protocol Pdk Veurne en Dirco-Dirjud met lokale politiezones inzake audiovisueel verhoor 
minderjarigen  

• Protocol inzake transport van wapens naar proefbank te Luik met Parket Veurne  
 
Federaal 
 

• Protocol logistieke steun tussen PZ Polder en de federale politie  

• Raamprotocol met CIC Brugge  

• Protocol m.b.t. politiealarm  

• Protocol inzake de informantenwerking  

• Protocolakkoord met Comité P  

• Protocolakkoord met SPN  

• Veiligheidsprotocollen vriendschappelijke wedstrijden met 1ste klasse voetbalploegen  

• Operationeel protocol afgesloten met firma’s waardentransporten  

• Protocol inzake narijden afgesloten met CIC West-Vlaanderen 
 
Service Level Agreements – bovenlokale 
 
Arrondissementeel 
 

• BTS Veurne (Bijzondere Technieken – Techniques Speciaux)  

• LIB Veurne (Lokaal Informanten beheer)  

• CTI Veurne (Cel telecommunicatie Interceptie) ten voordele van politiezones arrondissement 
Veurne  

• Service level agreement met FGP Veurne : bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden  

• CSD Veurne omleidingsplan A-wegen  

• Service level agreement met FGP Veurne: Laboratorium voor technische en 
wetenschappelijke politie 
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Federaal 
 

• Dienst hondensteun  

• Directie speciale eenheden  

• Dienst luchtsteun  
 
Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners en derden 
 
Protocollen 
 

• Vlaamse overheid  

• Protocol snelheidscamera’s N35  

• Provinciaal  

• Protocol intrafamiliaal geweld  

• Protocol Psychosociaal hulpverleningsnetwerk PSH Polder - De politiezone neemt hierin een 
voortrekkersrol 

• Protocol De Lijn Bijstand bij ernstige problemen op de bus – reactie op acute 
doorstromingsproblemen en verkeersongevallen met lichte materiële schade en het 
opvragen van beelden bij incidenten 

• Protocol met takeldiensten binnen de politiezone  

• Protocol met Group 4 Securior en Brink's in verband met waardentransporten  
 
Samenwerkingsakkoorden 
 

• Samenwerkingsakkoord inzake de afhandeling van GAS-boetes 
o Wisselwerking inzake herkenning van sluikstorters op camerabeelden aan de 

glascontainers 

• Samenwerkingsakkoord NMBS met betrekking tot camerabeelden van incidenten op 
spoorweginfrastructuur 

• Samenwerkingsakkoord Buurtinformatienetwerken Zowel in Diksmuide als in Kortemark 
werd een buurtinformatienetwerk opgericht, met contactpersoon binnen de politiediensten.  

• Slachtofferbejegening – COL 3 en 4 Deelname aan volgende niet politionele 
overlegstructuren en projecten :  

• Arrondissementele Raad Slachtofferbeleid : overlegorgaan op niveau gerechtelijk 
arrondissement  

• DIVAM : Dienst Ieper Veurne voor alternatieve maatregelen bij jongeren die een VOF 
gepleegd hebben, met hieronder HERGO (herstelgericht groepsoverleg)  

• ZEBRA + B-BOX : ZEBRA stelde samen met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, het 
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, de 'ik ben voor'-campagne en het Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid de B-Box samen. De B-Box is er voor iedereen bij de lokale en federale 
politie die in contact komt met verkeersslachtoffers, getuigen en hun omgeving. Het is een 
hulpmiddel om hen zo goed mogelijk op te vangen na een verkeersongeval.  

• KOPP : Kinderen van ouders met psychiatrische problemen  

• Regionale welzijnsraad : provinciaal overlegorgaan met crisisnetwerk Veurne-Ieper  

• Lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit  

• Verkeerslessen volgend op het jongeren-PV  

• Educatief verkeerspark  

• Voordrachten in de scholen (verkeer – niet verkeer)  

• De fiets- en bromfietscontroles die plaatsvinden in samenwerking met provincie  

• Het helpen organiseren van verkeersveilige dagen in scholen  

• Het Mega-project (Mijn Eigen Goede Antwoord) 
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Provinciaal 
 

• Samenwerkingsakkoord aankoop softwarepakket Tradelec 
 
 

3.2.3 Verwachtingen van andere belanghebbenden en partners 

 
De verwachtingen van de andere belanghebbenden werden weerhouden uit de bevolkingsbevraging 
2018 waarbij de volgende prioriteiten naar voor komen : 
 

• Onaangepaste snelheid 

• Sluikstorten en zwerfvuil 

• Hinderlijk parkeren 

• Agressief verkeersgedrag 

• Geluidshinder door verkeer 

• Defecte of ontbrekende straatverlichting 

• Woninginbraak 

• Fietsdiefstal 

• Loslopende dieren 

• Iets gestolen of beschadigd aan de buitenkant van de auto 

• Verkeersongevallen 
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3.3 Analyse van prioriteiten en verwachtingen: de argumentatiematrix 

 
Alle elementen die in punt 3.1 en 3.2 opgesomd werden, zijn opgenomen in een argumentatiematrix. 
Deze matrix is een tool die ons geholpen heeft om te analyseren welke verwachtingen / elementen nu 
echt strategische prioriteiten moeten zijn in de komende beleidsperiode.  

3.4 Keuze van de strategische prioriteiten 

 

3.4.1 Strategische prioriteiten Veiligheid en leefbaarheid voor 2020 – 2025 

 
Cybercriminaliteit 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Het creëren van bewustzijn van de gevaren van cybercriminaliteit door het ondersteunen van de 
nationale preventiecampagne gekoppeld aan het kwaliteitsvol afhandelen van de klachten van 
benadeelden in samenwerking met het parket. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Preventie 
o Eénvormige klachtafhandeling met leidraad om tot optimaal resultaat te komen 
o Onderzoek gericht op resultaat binnen de mogelijkheden 

 
Drugs 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Het aanpakken van de verkoop van drugs op elk niveau. Zowel dealers als zij die dealen om het eigen 
gebruik te financieren. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Preventie 
o Nultolerantie bij betrokkenheid van jeugd/minderjarigen 
o Aanpak van druggebruikers die overlast veroorzaken op éénder welke manier 
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Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit / Geweld binnen de familie 
 

• Strategische doelstellingen 
 
De krachtlijnen vastleggen van het strafrechterlijk beleid. Een éénvormig systeem uitwerken aan de 
hand waarvan de geweldsituaties tussen partners door de politiediensten en parketten kunnen 
worden geïdentificeerd en geregistreerd. De minimummaatregelen bepalen die in ons gerechtelijk 
arrondissement moet worden toegepast. De optredende politiedienst instrumenten en referenties 
aanreiken waarop zij hun actie kunnen baseren. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Binnen het domein intra familiaal, collega's sensibiliseren om vertrouwd te geraken 

met de problematiek en het strafrechtelijk beleid 

o In de eerste plaats moet voor ieder aangegeven of vastgesteld geval een 
passende oplossing gevonden worden, waarbij bij klachten en aangiftes : 

▪ het slachtoffer van geweld moet gerespecteerd worden, beschermd en 
erkend, dit door hem/haar alle noodzakelijke informatie te bezorgen over de 
maatregelen die ten aanzien van de dader van het geweld genomen werden 
en over de mogelijkheden tot hulp voor zichzelf en de kinderen 

▪ de bescherming van de kinderen die blootgesteld worden aan dit geweld of er 
het rechtstreeks slachtoffer van zijn, gewaarborgd worden 

▪ het strafrechtelijk karakter van het gedrag van de dader van het geweld 
wordt bevestigd 

▪ de rechten van betrokkenen worden gëeerbiedigd en de tegen hem getroffen 
maatregelen erop gericht zijn om herhaling te voorkomen 

▪ De reactie van de gerechtelijke en politionele overheden bij 
partnergeweld moet blijk geven dat dit een onaanvaardbaar fenomeen 
is. --> Dit zowel op sociaal als menselijk vlak 

▪ De overheden geven hun vastberadenheid, betrokkenheid, professioneel 
afhandelen op diverse uitingen - vaststellingen binnen het domein IFG te 
bestrijden 

▪ Zodoende er objectief onderzoek kan verricht worden, gericht op resultaat 
binnen de mogelijkheid van de gerechtelijke overheid en hulpverlening 

▪ Dit met wederzijds respect voor de fysieke en psychologische integriteit 
binnen het koppel 

 
Woninginbraken 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Het verder terugdringen van het fenomeen woninginbraken. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Preventie 
o Eénvormige vaststellingen met leidraad om tot optimaal resultaat te komen met 

inzet van gespecialiseerde vaststellingen (labo) 
o Eénvormigheid van het onderzoek door optimale inzet van technische 

hulpmidddelen (telefonie, anpr, cctv, … ) 
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Verkeersongevallen met lichamelijk letsel 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Het terugdringen van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en het totaal aantal 
gewonden. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Analyse van de verkeersongevallen met het oog op aanpassing van infrastructuur 

waar nodig 
o Aanpak van snelheidsovertreders 
o Aanpak van rijden onder invloed & rijden spijts verval 
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3.4.2 Strategische prioriteiten Optimale bedrijfsvoering 2020 – 2025 

 
Optimale bedrijfsvoering 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Verdere ontwikkeling en implementatie van de CP 3 
 

• Tactische doelstellingen 
o Risicoregister CP3 bijhouden en opvolgen 
o Uitwerken en implementeren van proces-beschrijvingen 
o Uitvoeren van risicoanalyse op de proces-beschrijvingen 
o Kwaliteitsopvolging van de bedrijfsprocessen 

▪ Opvolging van de 3-ledige gerechtelijke identificatie 
▪ Opvolging van de vattingstermijn ANG 

 
Digitalisering 
 

• Strategische doelstellingen 
 
Verdere ontwikkeling en implementatie van de gekozen weg van digitalisering in partnerschap met 
de federale politie 
 

• Tactische doelstellingen 
o Implementatie van office 365 toepassingen (Yammer, ShairePoint, Teams, … ) 
o Implementatie van cevi@verhuizen 
o Upgraden mobile office naar de versie Saphire 
o Ontwikkeling van nieuwe toepassingen compliant met de GDPR 
o Bijsturen van de ISLP-configuratie & documenten aan de evolutie en noden van de 

medewerkers 
 

Welzijn 
 

• Strategische doelstellingen 
 
De politiezone Polder verder ontwikkelen tot een voorbeeldwerkgever waar het aangenaam om 
werken is en waar iedere medewerker gewaardeerd wordt voor zijn/haar kwaliteiten. 
 

• Tactische doelstellingen 
o Preventie 
o Aanpak van psychosociale belasting van het werk door de dienst interne zorg 
o Terugdringen van (arbeids)ongevallen 
o Snelheidsbeperkende maatregelen voor voertuigen 
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Goedkeuring Zonaal VeiligheidsPlan 
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