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1. INLEIDING 

1.1. Voorwoord 

 
Net zoals vele andere lokale besturen wordt ook de lokale politie steeds meer geconfronteerd met een 
enorme toename aan taken en opdrachten. Deze evolutie zorgt ervoor dat vele lokale politiekorpsen 
genoodzaakt worden om tot fusies over te gaan.  
Na drie jaar studie en voorbereiding hebben de burgemeesters van Beveren, Sint-Gillis-Waas en 
Stekene besloten om vanaf 1 januari 2015 over te gaan tot een fusie van de twee politiezones 
(politiezone Beveren en politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene). 
Het aanbieden van een betere dienstverlening aan onze lokale bevolking staat hierbij centraal. In 
politietermen wordt dit vertaald in ‘meer en beter blauw tegen dezelfde kost’. 
‘Meer blauw’ kan onder meer gerealiseerd worden door het aanbieden van meer 
onthaalmogelijkheden. Het beschikken over meer interventieploegen zorgt dan weer voor een grotere 
flexibiliteit en meer efficiëntie bij de inzet van deze ploegen voor dringende noodhulp. Meer 
interventieploegen geeft ook minder lange aanrijtijden en dus kortere wachttijden voor mensen die 
beroep doen op de politie. Bovendien kunnen door de fusie een aantal ondersteunende taken in het 
korps efficiënter worden georganiseerd, waardoor er meer politiemensen vrij kunnen gemaakt worden 
voor ‘blauw op straat’. 
‘Beter blauw’ ontstaat automatisch door het leren van elkaar. Het beste van de twee huidige 
politiekorpsen dient te worden overgenomen in de toekomstige organisatie. Ook het afstemmen en 
optimaliseren van de werkprocessen zorgt voor kwaliteitsverbetering. Door de beschikking over een 
groter aantal medewerkers kan meer geïnvesteerd worden in een aantal gespecialiseerde taken zoals 
verkeer, hondensteun, computercriminaliteit enz. Deze verder doorgedreven specialisatie zal uiteraard 
worden aangewend om de bevolking nog beter te kunnen dienen. 
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het absoluut noodzakelijk dat het fusieverhaal ‘geen meerkost’ met 
zich meebrengt. Door het effectiever en efficiënter inzetten van zowel mensen als middelen is dit 
perfect realiseerbaar. 
 
Dit zonaal veiligheidsplan (ZVP) is het eerste beleidsplan van de lokale politie Waasland-Noord.  
Artikel 36 van de ‘Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus’ (WGP) vormt de wettelijke basis om vierjaarlijks een zonaal 
veiligheidsplan op te stellen binnen elke politiezone.  
Het zonaal veiligheidsplan wordt voorbereid door de zonale veiligheidsraad waarvan de voorzitter-
burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef  en de bestuurlijk directeur-coördinator (DirCo) 
de vaste protagonisten zijn. In de politiezone Waasland-Noord worden de gerechtelijk directeur van de 
Federaal Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen en de secretaris van de politiezone als 
deskundige aan de zonale veiligheidsraad toegevoegd. 
Het zonaal veiligheidsplan is een beleidsplan dat de richting aangeeft die het politiekorps in die 
betrokken periode, onder de sturing van zijn bestuurlijke en gerechtelijke overheden, wil uitgaan. Het 
beschrijft zowel de organisatie van de reguliere werking (‘de beleidsgebonden ruimte’) als de 
prioritaire opdrachten en doelstellingen (‘de beleidsvrije ruimte’). 
Het zonaal veiligheidsplan vermeldt een aantal doelstellingen, namelijk het stellen van prioriteiten, het 
verhogen van de accountability en de evaluatie en bijsturing van de organisatie. Het zonaal 
veiligheidsplan bepaalt eveneens de wijze waarop de doelstellingen en opdrachten bereikt zullen 
worden, de capaciteit die eraan besteed zal worden en de bijdrage van de lokale politie aan de 
opdrachten van federale aard.   
Naast de uitvoering van haar kerntaken streeft de lokale politie Waasland-Noord dus prioriteiten na die 
waardegebonden zijn en/of voortvloeien uit maatschappelijke problemen. Dit betekent dat de lokale 
politie Waasland-Noord zich, vanuit een externe oriëntering, richt naar problemen die ofwel frequent 
voorkomen ofwel ernstig/belangrijk zijn ofwel grote sociale schade met zich meebrengen. Bovendien 
wordt rekening gehouden met een waarde- of opportuniteitsafweging die de overheden steeds maken 
bij het doorvoeren van hun beleid.  
 
Het zonaal veiligheidsplan en de doelstellingen die erin opgenomen zijn, hebben uiteindelijk tot doel 
een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan alle belanghebbenden en dit te realiseren via de 
filosofie van de ‘excellente politiezorg’, waarbij de organisatie in al haar aspecten tracht te verbeteren 
en te vernieuwen. Een excellente politiezorg staat voor een gemeenschapsgerichte en 
informatiegestuurde politie die een optimale bijdrage wil leveren aan de gemeenschappelijke 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

1. INLEIDING  6 

 

veiligheidsaanpak. De uitvoering van het zonaal veiligheidsplan dient te leiden tot een efficiënter 
beleid via een projectmatige aanpak van problemen in samenwerking met de partners in veiligheid. 
Het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Waasland-Noord is vanuit volgende uitgangspunten 
opgemaakt: 

• De lokale politie Waasland-Noord wil de basisprincipes van ‘excellente politiezorg’ toepassen. 
Hierin staan een integrale en geïntegreerde aanpak van veiligheids- en 
leefbaarheidsproblemen en een kwalitatieve bevolkingsgerichte dienstverlening centraal; 

• De lokale politie Waasland-Noord wil, in een streven naar een voortdurende vernieuwing en 
verbetering van de eigen organisatie, de filosofie en principes van het INK-
managementmodel

1
 binnen de korpswerking blijven integreren; 

• Als doel enige uniformiteit en vergelijkbaarheid na te streven in zowel de conceptuele 
benadering als in de uitvoering van de verschillende zonale veiligheidsplannen, wil de lokale 
politie Waasland-Noord optimaal gebruik maken van de informatie en tools aangereikt door 
ondersteunende diensten (politiescholen, Coördinatie en Steundienst (CSD) Oost-Vlaanderen 
enz.). 

 
Bij het bepalen van de prioriteiten van dit zonaal veiligheidsplan is rekening gehouden met de filosofie 
en prioriteiten die geformuleerd werden in de zonale veiligheidsplannen 2014-2017 van de voormalige 
politiezones Beveren en Sint-Gillis-Waas/Stekene. 
Een veiligheidsplan is evenwel nooit sluitend. Dit zonaal veiligheidsplan zal als dusdanig regelmatig 
geëvalueerd en bijgestuurd worden. Evaluatie is essentieel verbonden met het bepalen van 
doelstellingen welke op hun beurt verbonden zijn met het bepalen van relevante indicatoren.  
De lokale politie Waasland-Noord zal eveneens verantwoording afleggen omtrent de wijze waarop het 
reguliere politiewerk en de aanpak van de gestelde prioriteiten worden uitgevoerd. Het gepresteerde 
politiewerk wordt als het ware transparant gemaakt.  
 
De resultaten die in het verleden werden behaald in beide politiekorpsen konden enkel gerealiseerd 
worden omdat het werkklimaat en de werkomgeving dit ook toelieten. Dit is ook voor een groot stuk te 
danken aan de vlotte en constructieve samenwerking met zowel het parket van de heer procureur des 
Konings, als met de federale diensten CSD (bestuurlijke taken) en de FGP (gerechtelijke taken).  
Daarnaast dient gewezen op de ruime werkingsmiddelen, zowel op het vlak van de materiële 
middelen, als op het vlak van de menscapaciteit, die de gemeentebesturen van Beveren, Sint-Gilis-
Waas en Stekene ter beschikking willen stellen van het lokale politiekorps.  
Ook voor de uitvoering van dit nieuw zonaal veiligheidsplan zullen deze vlotte 
samenwerkingsverbanden en de ondersteuning vanuit de gemeentebesturen, de procureur des 
Konings en de federale politiediensten van groot belang zijn. 
 
 
Leo Mares, 
Hoofdcommissaris van Politie 
Korpschef lokale politie Waasland-Noord 

                                                      
1
 Instituut Nederlandse Kwaliteit 
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1.2. Leeswijzer 

 
In dit zonaal veiligheidsplan werden geïntegreerd: 

• De filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg met zijn vijf pijlers (externe oriëntering – 
oorzaakgericht probleemoplossend werken – partnerschap – afleggen van verantwoording – 
bekwame betrokkenheid); 

• De werkwijze van de informatiegestuurde politiezorg met zijn vijf kenmerken (doelbepalend – 
pro- en reactief – meerwaarde biedend – uitwisseling – doelgericht); 

• Het streven naar een optimale bedrijfsvoering met zijn vijf principes (resultaatgericht – 
transparant -samenwerking – continu verbeteren – leiderschap met lef); 

• De toepassing van de ministeriële omzendbrief CP3 inzake organisatiebeheersing waarin het 
beter beheersen en transparant maken van de interne activiteiten wordt beoogd.

2
 

• Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte conform de omzendbrief CP4. 
 
Vanuit deze beginselen wil de lokale politie Waasland-Noord, onder regie van de bevoegde 
overheden, een bijdrage leveren naar integrale veiligheid en leefbaarheid toe. 
 
Optimale bedrijfsvoering houdt ook de keuze voor een managementmodel in. De lokale politie 
Waasland-Noord hanteert het model INK dat, net zoals het algemeen EFQM model

3
, voor de 

Belgische politie volgende principes huldigt: 

• Het laat toe om doelgericht te balanceren tussen de diverse verwachtingen van alle 
belanghebbenden van de organisatie; 

• Het laat een integrale en geïntegreerde benadering toe van zowel de interne 
organisatieontwikkeling en dienstverlening, als de externe veiligheid- of leefbaarheidfactoren; 

• Het laat toe een gemeenschappelijke taal te spreken om zo de onderlinge communicatie 
alsmede het leren van elkaar te begeleiden; 

• Het is geen ‘voorschrijvend’, maar ‘beschrijvend’ model: het laat toe dat elke politieorganisatie 
zelf invult hoe en wanneer ze bepaalde aspecten wil realiseren en de snelheid van invoering 
ervan aanpast aan de lokale context. 

 
De filosofie van het managementmodel EFQM en INK wordt gevolgd voor het opstellen van dit plan. 
Het model wordt immers van rechts naar links gelezen, m.a.w. de resultaatgebieden komen eerst aan 
bod. De al dan niet geboekte resultaten en de verwachtingen van de belanghebbenden vormen de 
basis voor de werking (organisatiegebieden) van de politiezone. 
 
Dit ZVP bestaat uit een algemene inleiding en tien hoofdstukken (zie inhoudstabel). De opbouw van 
het plan volgt een logische structuur. De voornaamste hoofdstukken beginnen met de te trekken 
lessen uit het vorige plan. Er wordt steeds aandacht besteed aan de verwachtingen van onze 
belanghebbenden. Het continu verbeteren en vernieuwen en mee evolueren met de veranderende 
maatschappij impliceren immers zulke ingesteldheid.  
 

                                                      
2
 Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus. 
3
 European Foundation for Quality Management 
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2. MISSIE – VISIE – WAARDEN 

2.1. Wettelijke context 

 
De politiediensten waken over de naleving en dragen bij tot de bescherming van de individuele 
rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij (Wet op het 
politieambt (WPA), artikel 1).  
 
De lokale politie verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg. Meer bepaald voert ze alle 
opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie uit die nodig zijn voor het beheren van lokale 
gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op hun grondgebied. De lokale politie verleent ook 
haar medewerking aan sommige politieopdrachten van federale aard (WGP, artikel 3). 
 
In de ministeriële omzendbrieven CP1 en CP2, formuleert de federale overheid eveneens haar visie 
op de opdracht van de lokale politie. De federale overheid stelt dat de lokale politie een kwaliteitsvolle 
dienstverlening naar alle burgers toe moet realiseren door alle taken die behoren tot de 
basispolitiezorg uit te voeren volgens een geïntegreerde aanpak, gebaseerd op “Community Oriented 
Policing”. 
 
“Community Oriented Policing” (COP), ook wel gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) genoemd, 
is een filosofie die stelt dat de politie, door het uitbouwen van een relatie met de lokale bevolking, een 
beter begrip en meer kennis kan verwerven over de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen waarmee 
de lokale bevolking wordt geconfronteerd en die ze ervaart. Hierdoor kan de politie doeltreffender 
reageren op deze problemen en zelfs anticiperen op de toekomstige maatschappelijke situatie en 
evolutie. 
 
De Belgische invulling van het GGPZ-model is gebaseerd op vijf pijlers: externe oriëntering, 
probleemoplossend werken, partnerschap, verantwoording en empowerment. 
 
De missie, of het antwoord op de vraag naar de bestaansreden van de organisatie, ligt voor de politie 
dus reeds grotendeels wettelijk vast. Uiteraard kan en dient er zelfs een lokaal accent te worden 
toegevoegd aan deze algemene missie.  
 
Missie, visie en waarden vormen het uitgangspunt van de ganse werking en vormen de fundamenten 
voor de verdere beleidsplanning. 
 

2.2. Getrokken lessen uit het vorige plan 

 
Reeds in functie van de opmaak van de vorige zonale veiligheidsplannen hadden de korpschefs van 
de voormalige zones opdracht gegeven om de bestaanstreden van hun korps nader te beschrijven in 
een missie, visie en waarden. 
In de politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene werd gedurende een themadag het voltallig personeel 
betrokken bij het formuleren van deze opdracht. Voor de lokale politie Beveren werd deze opdracht 
toevertrouwd aan een beleidsondersteuningsteam (BOT), dat bestond uit een heterogeen team van 
medewerkers die beleidsondersteunend en toekomstgericht meedachten met het beleid om adviezen 
ter verbetering van de organisatie bij de korpsleiding in te dienen.  
 
Missie, visie en waarden zijn niet alleen belangrijk voor de organisatie, maar zijn eveneens van het 
grootste belang voor alle belanghebbenden (stakeholders). Het handelen volgens deze principes zal 
trouwens onmiddellijk waarneembaar zijn voor alle belanghebbenden en heeft ontegensprekelijk een 
impact op de perceptie van een kwaliteitsvolle dienstverlening. 
 
Naast klassieke affichering in o.a. alle lokalen en onthaalruimten van het politiekorps zal de 
korpsleiding er over waken dat missie, visie en waarden niet enkel geschreven letter blijft. Bij 
korpsbijeenkomsten en interne overlegstructuren zal hier eveneens naar worden gerefereerd. De 
naleving ervan wordt ook als vaststaande beoordelingsfactor opgenomen in het klachtenmanagement 
van de zone. Planning-, functionering-, en evaluatiegesprekken worden eveneens ondersteund met 
reflectie naar en tastbare invulling van missie, visie en waarden. De uitdaging zal er dus vooral in 
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bestaan om met de waarden op een bewuste manier om te gaan en ze verder om te zetten in 
concreet gedrag en ze te blijven in lijn brengen met de persoonlijke waarden van de medewerkers. De 
medewerkers verbinden er zich toe om onderwijl verantwoording af te leggen voor en te handelen 
naar een gemeenschappelijk waardencharter. Dit waardencharter omvat de synthese van de in hun 
korps van oorsprong gedragen en aanvaarde waarden (zie hoofdstuk 2.4. Waardencharter). 
 

2.3. Onze belanghebbenden & hun verwachtingen 

 
Een politiekorps staat en werkt midden in een omgeving die heel complex en vaak weinig doorzichtig 
is. In uitvoering van het beleidsproces is het daarom nuttig om diegenen die belang hebben bij de 
werking van het politiekorps zo goed als mogelijk in beeld te brengen en te inventariseren. 
 
Volgende vragen zijn hierbij de uitgangspunten:  

• Wie zijn de opdrachtgevers van de politie? Of onder wiens gezag functioneert de politie en wie 
financiert de politie? (Bestuur en financiers) 

• Wie zijn de groep medewerkers die rechtstreeks instaan voor de dienstverlening of op één of 
ander wijze deze dienstverlening beïnvloeden of hebben beïnvloed?  

• Wie is dienstenafnemer of m.a.w. wie komt er rechtstreeks in contact met de politie? 
(Klanten) 

• Wie werkt er met de politie samen aan veiligheid en leefbaarheid? (Partners) 

• Welke zijn de belangengroepen met specifieke verwachtingen ten aanzien van de politie, 
zonder dat deze daarom rechtstreeks in contact komen met de politie? (Maatschappij) 

 
Er werd een selectie gemaakt van bevoorrechte belanghebbenden waarmee de lokale politie 
Waasland-Noord regelmatig in contact treedt en hun concrete verwachtingen. Deze niet-limitatieve lijst 
geeft een beeld van de talrijke belanghebbenden en hun verwachtingen volgens belangengroep. Voor 
wat de verwachtingen van de belanghebbenden betreft, werd geput uit bestaande documenten en 
rondvragen die vroeger reeds door de gewezen korpsen werden georganiseerd. De inventarisatie van 
de belanghebbenden en hun gerechtvaardigde verwachtingen in functie van dit ZVP worden verderop 
in dit ZVP weergegeven (zie hoofdstuk 3. Scanning en Analyse). 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

2. MISSIE – VISIE – WAARDEN  10 

2.4. Waardencharter 

 
Het huidige waardencharter van de lokale politie Waasland-Noord vormt een synthese van de 
waarden van de voormalige politiezones. Tot wanneer een nieuwe, visie, missie en waarden zijn 
opgesteld voor de politiezone blijven deze waarden onverminderd van toepassing.  
 
 

 

ZO HANDELEN WIJ BINNEN ONZE NIEUWE ZONE: 
 
 

MENS ZIJN 
 

WAARDERING EN RESPECT 
 

EERLIJK EN INTEGER 
 

COLLEGIAAL EN LOYAAL 
 

OPEN 
 

INLEVINGSVERMOGEN 
 

WIL OM BIJ TE LEREN 
 

KWALITEIT NASTREVEN 
 

POSITIEF INGESTELD 
 

PERMANENT AANSPREEKBAAR 
 

VOOR IEDERS WELZIJN 
 

GEENGAGEERD EN ENTHOUSIAST 
 

INDIVIDUEEL VERANTWOORDELIJK 
 

DISCREET 
 

KLANTGERICHT 
 

WERKEN IN TEAM 
 

PROFFESIONEEL 
 

TRANSPARANT 
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3. SCANNING & ANALYSE 

3.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 

 
In het ZVP 2014-2017 van de politiezone Beveren en het ZVP 2014-2017 van de politiezone Sint-
Gillis-Waas/Stekene werden door de respectievelijke zonale veiligheidsraden verkeersveiligheid, 
inbraken in gebouwen, drugcriminaliteit en overlast als prioritaire strategische doelstellingen in het 
domein van ‘veiligheid en leefbaarheid’ aangeduid. Rond deze geselecteerde strategische 
doelstellingen werden in beide zones projecten opgezet. Binnen de politiezone Beveren werden 
echter ook nog de criminaliteitsfenomenen diefstal van en in autovoertuigen, fietsdiefstal en 
geweldcriminaliteit als strategische doelstelling gekozen. 
 
De strategische doelstellingen in het domein van ‘veiligheid en leefbaarheid’ werden door de zonale 
veiligheidsraden o.a. geselecteerd aan de hand van objectieve en subjectieve criteria die in een 
argumentatiematrix (prioriteitenmatrix) waren opgenomen. Deze criteria boden een ruime 
ondersteuning om de keuzes door de zonale veiligheidsraden goed te onderbouwen. 
Rekening houden met de positieve feedback van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 
Algemene Directie Veiligheid en Preventie, over het gebruik en de inhoud van de 
argumentatiematrices in opmaak van het ZVP 2014-2017 en gezien het korte tijdsbestek voor het 
indienen van het nieuwe ZVP (t.t.z. niet later dan vier maanden na de instelling van de lokale politie 
Waasland-Noord) aanvaardt de zonale veiligheidsraad het hergebruik van beide matrices als 
scanning- en analysemiddel. Alle verkregen data zijn dermate van recente aard dat een volledige 
nieuwe en uitgebreide scanning geen meerwaarde zou betekenen voor de prioriteitenbepaling. De 
reeds in de vorige zonale veiligheidsplannen gehanteerde evolutie van de politionele 
criminaliteitscijfers en de beschikbare ISLP cijfergegevens dienen als accurate objectieve 
informatiebron ter argumentatie van de geopteerde strategische doelstellingen. Niettemin wordt in de 
scanningfase wel rekening gehouden met de standpunten van de burgemeesters en de leden van de 
politieraad op het vlak van criminaliteitsbeleving. Eveneens zijn de procureur des Konings, de 
bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van het recent gevormde gerechtelijk 
arrondissement Oost-Vlaanderen opnieuw bevraagd naar hun verwachtingen. 
 

3.2. Socio-economische en demografische beschrijving van de zone 

 
De politiezone Waasland-Noord (PZ 5904) is een meergemeentezone, gelegen in het noordoosten 
van de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat uit de drie gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en 
Stekene. Deze drie gemeenten omvatten nog elf deelgemeenten (Melsele, Haasdonk, Vrasene, 
Verrebroek, Kieldrecht, Doel, Kallo, Sint-Pauwels, Kemzeke, De Klinge en Meerdonk). 
De zone ligt aan de linker Scheldeoever en grenst in het noorden aan Nederland, in het westen aan 
Moerbeke, in het oosten aan Antwerpen, en in het zuiden aan de gemeenten Kruibeke, Temse en 
Sint-Niklaas. 
De politiezone maakt deel uit van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. 
De zone beslaat een gebied van 24 996 hectaren (Beveren 15 018 ha, Sint-Gillis-Waas 5 498 ha en 
Stekene 4 570 ha) en is daarmee in oppervlakte één van de grootste politiezones van Vlaanderen. 
 
In totaal telt de zone (bevolkingscijfer 1 januari 2015) 84 440 inwoners (Beveren 47 423, Sint-Gillis-
Waas 19 235 en Stekene 17 782). 
Met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 346,9 inwoners per vierkante kilometer (bron: FOD 
Economie, Algemene Directie Statistiek) worden de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene 
omschreven als stedelijk gemeenten in een gemengd bevolkt gebied (categorie tussen dicht en dun 
bevolkt). Alle gemeenten kennen een overheersend plattelandskarakter.  
Met een gemiddelde werkloosheidsgraad (bron: Arvastat VDAB oktober 2014) van 6,23 doet de 
werkgelegenheid het in de zone merkelijk beter dan de regio Vlaanderen (7,94), de Provincie Oost-
Vlaanderen (7,82) en het arrondissement Sint-Niklaas (7,90). 
De zone heeft een gemiddelde welvaartsindex (bron: gemeentelijke feitenfiches Detailhandel in 
Vlaanderen) van 104,04 (welvaartsindex 2014) wat betekent dat het gemiddelde inkomen per persoon 
hoger is dan het gemiddelde inkomen in Vlaanderen (100) en het gemiddeld inkomen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen (103,45). 
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De centrumfunctie van de gemeente Beveren neemt steeds toe. In het levendig centrum van de 
gemeente bevinden zich, o.a. door de realisatie van het winkelcentrum De Warande, 272 winkels. De 
eventuele plannen voor een tramverbinding naar Antwerpen brengen deze centrumfunctie nog extra in 
beeld. 
Het totaal aantal winkels voor Beveren is 820, voor Sint-Gillis-Waas 274 en voor Stekene 293 (bron: 
gemeentelijke feitenfiches Detailhandel in Vlaanderen). 
 
De aanwezigheid van de belangrijke verkeersassen E17 (autosnelweg Antwerpen – Gent), E 34 
(autosnelweg Antwerpen – Knokke), N70  (verbinding Antwerpen met Gent) en N403 (verbinding Sint-
Niklaas met Nederland, vereist specifieke politionele aandacht (verkeersdrukte, inbraakgevoelige 
wijken door aanwezigheid aanrijroutes en vluchtwegen, enz.). Er zijn vanuit alle gemeenten 
busverbindingen richting Sint-Niklaas, Nederland en Antwerpen. Door het gebied loopt ook een 
spoorweg tussen Antwerpen en Sint-Niklaas.  
De genoemde verbindingen over land en de aanwezigheid van een autotunnel (Liefkenshoektunnel) 
onder de Schelde, zorgen voor de optimale ontwikkeling van de linkeroever tot haven- en 
industriegebied. Elke gemeente heeft ook minstens één industriezone waar voornamelijk KMO’s 
gevestigd zijn.  
Binnen het havengebied bevinden er zich op het grondgebied van de gemeente Beveren maar liefst 
23 zogenaamde Sevesobedrijven (negentien hoge drempel bedrijven en vier lage drempel bedrijven 
waarvan een nucleaire kerncentrale (bron: Departement Leefmilieu, Natuur & Energie). 
Er zijn in totaal in de Waaslandhaven 182 bedrijven gevestigd waarvan 136 op het grondgebied 
van Beveren (bron: cijfers jaarverslag 2014 Maatschappij Linkerscheldeoever). In de bedrijven op 
de linkeroever worden 16 327 personen tewerkgesteld. Daarvan werken er thans 10 187 in 
bedrijven op het linkeroever - grondgebied van Beveren. Gezien de recente ontwikkelingen en de 
opening van het Deurganckdok zal de tewerkstelling in de toekomst mogelijk nog verder stijgen. 
Ook de mobiliteitsproblematiek zal, zowel naar het personeels- (werknemers) als naar het 
goederenvervoer aanzienlijk toenemen (in 2014 reden er bijvoorbeeld 7 885 839 voertuigen 
tegenover 7 348 095 in 2013 door de Liefkenshoektunnel). De aanwezigheid van industriezones 
brengen ook een concentratie aan vrachtvervoer en voertuigen lichte vracht met zich mee. 
 
De zone is gekenmerkt door traditie en vooruitgang. Enerzijds is er een rijkdom aan historische 
overleveringen, monumenten en natuurgebieden (o.a. ‘De stropers’, de ‘Gelaagputten’, het 
‘Krekengebied, het ‘Groot Rietveld’), anderzijds is er dus een Waaslandhaven in volle expansie.  
 
In de gezondheidszorg zijn er verschillende particuliere instellingen, zoals het Algemeen Ziekenhuis 
Nikolaas – campus Beveren en campus Sint-Gillis-Waas, het kindertehuis Hof ter Welle (een 
opvangcentrum voor jongeren uit probleemgezinnen), een revalidatiecentrum en een beschutte 
werkplaats voor andersvaliden. In het voorjaar van 2015 werd er een huisartsenwachtpost Waasland 
opgericht, waar de wachtdienst voor de drie zonegemeenten wordt verzekerd. 
 
Het kleuter- en basisonderwijs telt voor het schooljaar 2013-2014 voor de gehele politiezone in totaal 
8 971 leerlingen verspreid over 33 scholen. Het secundair onderwijs is met 5 grote scholen en 3 581 
leerlingen voornamelijk in de gemeente Beveren geconcentreerd (bron: AgODi – Agentschap voor 
Onderwijsdiensten). In het centrum van de gemeente Beveren is eveneens een academie voor 
muziek, woord en dans en een academie voor schone kunsten gevestigd. Ook het  
volwassenenonderwijs komt in de zone ruimschoots aan bod. 
 
In de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene zijn enkele honderden socio-culturele 
verenigingen actief. Voor de coördinatie zijn vooral adviesraden, als overkoepelende organen van het 
plaatselijk verenigingsleven, actief. 
Maar liefst 436 sportverenigingen (bron: sportdatabank Vlaanderen) zijn in de politiezone Waasland-
Noord actief in vele sporttakken. Zij beschikken over modern uitgeruste accommodaties zoals 
verschillende sporthallen en –zalen en overdekte zwembaden. Sportvelden liggen over alle 
deelgemeenten verspreid. Alle gemeenten hebben vele fiets- en wandelroutes die veelvuldig worden 
gebruikt.  
De voetbalclub Waasland-Beveren speelt reeds enkele jaren (opnieuw) in de eerste klasse en draait 
dus mee op het niveau van het moderne profvoetbal. 
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Inzake feesten houden alle gemeenten traditioneel hun eigen jaarmarkt en jaarlijkse kermis(sen). Het 
muziekfestival Crammerock te Stekene, de Beverse Feesten en de Scheldewijdingsfeesten te Doel 
trekken jaarlijks een massa bezoekers.  
 
De zone telt vijf campings en honderden weekendverblijven. Tijdens de zomermaanden en de 
weekends heeft dit, afhankelijk van de weersomstandigheden, tijdelijk een verhoging van het 
bevolkingsaantal tot gevolg. Verlaten weekendverblijven zorgen dan weer op een verhoogd risico aan 
inbraken.  
 
De deelgemeente Doel kent een bijzondere situatie. Op het grondgebied van dit dorp staat de 
kerncentrale Doel met 4 kernreactoren. Daarenboven is het bevolkingsaantal sinds de 
uitbreidingsplannen voor de Antwerpse haven in de jaren ‘60 exponentieel gedaald. De laatste tien 
jaar krijgt Doel voortdurend media-aandacht vanwege de sociaaleconomische context. Opgedreven 
politiecontroles in het dorp met een nultolerantie voor alle illegale activiteiten zijn daar een gevolg van. 
 

3.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid 

3.3.1. Objectieve gegevens 

 
De objectieve gegevensbronnen die bijdragen tot het verkrijgen van een beeld van veiligheid en 
leefbaarheid zijn: 

• Het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 

• De Politiële Criminaliteitsstatistieken 

• De module Afhandeling Gerechtelijk in ISLP 

• De module Afhandeling Verkeer in ISLP 

• De module Melding in ISLP 
 
Als ondersteuning bij de prioriteitenkeuze voor de zonale veiligheidsplannen werd op 
arrondissementeel niveau door de strategische analisten van de CSD Dendermonde een Zonaal 
Politioneel Veiligheidsbeeld (ZPVB) opgemaakt voor het jaar 2012. In dit ZPVB werden 31 
veiligheidsfenomenen onderling vergeleken. Elk fenomeen werd beoordeeld aan de hand van vier 
criteria (omvang, evolutie, gevolgen, perceptie). En aan elk criterium werd een gewicht toegekend. 
Voormelde methodiek resulteerde voor de voormalige politiezone Beveren in volgende 
prioriteitenrangschikking (top 5): 

1. Vernielingen en vandalisme 
2. Extrafamiliaal geweld  
3. Intrafamiliaal geweld 
4. Inbraken in woningen 
5. Bromfietsen- en fietsendiefstal 

 
Voor de voormalige politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene werd volgende prioriteitenrangschikking 
bekomen: 

1. Intrafamiliaal geweld 
2. Extrafamiliaal geweld  
3. Inbraken in woningen 
4. Vernielingen en vandalisme 
5. Inbraken in bedrijf/handelszaak 

 
Op de overige objectieve gegevensbronnen werd beroep gedaan om een beter inzicht te krijgen in de 
hieronder vermelde fenomenen. 
 
Inbraken in gebouwen 
 
De industrialisering van de linkeroever heeft o.a. ook tot gevolg gehad dat een toenemend aantal 
jonge gezinnen zich in de zonegemeenten zijn komen vestigen. Hierdoor zijn, naar inbraken toe, een 
aantal ‘interessante’ woonwijken ontstaan. Gezien de geografische ligging ten opzichte van 
grootsteden en de aanwezigheid van vier belangrijke verkeersassen (E17, E34, N70 en N403), 
gekoppeld aan de grens met Nederland, en de periferieligging ten opzichte van de metropool 
Antwerpen, kent de zone een zekere aantrekkingskracht voor inbrekers: 
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• Rondtrekkende dadergroeperingen opereren gemakkelijk vanuit Antwerpen/Brussel als 
uitvalspunt. 

• Het aantal woningen breidt steeds uit als gevolg aan de economische expansie van de 
Waaslandhaven. 

• De zone ligt aan enkele belangrijke vluchtroutes en verkeersaders. 
 

De gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene vormen in grondoppervlak de grootste 
politiezone binnen het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen waardoor de politionele 
aanwezigheid en het hieraan gekoppeld ontradend effect naar potentiële inbrekers toe, niet eenvoudig 
ligt en zware capaciteitsinspanningen eist van de politiezone. 
De aanwezigheid in de zone op het terrein van minstens drie interventieploegen, 24 op 24 uur, is dan 
ook naar de dienstverlening toe een absolute ‘must’. 
 
Wanneer de lokaal bijgehouden statistieken over de inbraken in gebouwen van de vorige politiezones 
worden geïntegreerd, is volgende evolutie zichtbaar:

4
 

 

 
 
Het fenomeen inbraken in gebouwen is sinds 2010 serieus toegenomen. Dit was een trend die niet 
enkel merkbaar was in de voormalige politiezones maar zich duidelijk aftekende op het gehele 
arrondissementele en nationale niveau. 
 
Het aantal inbraken in gebouwen

5
 (effectieve + pogingen), vastgesteld door de voormalige 

politiezones op hun grondgebied bedroeg in 2011 samen 556, 453 in 2012, 635 in 2013 en 584 in 

                                                      
4
 De lokaal bijgehouden statistieken bieden de politiezone de mogelijkheid tot een nauwkeurigere, 

snellere en gedetailleerde analyse. De (kleine) verschillen die er kunnen zijn met de Politiële 
Criminaliteitsstatistieken zijn in hoofdzaak te wijten aan het ontbreken van feiten die door een andere 
politiezone op het grondgebied zijn vastgesteld en aan de foutenmarge bij het vatten van de gegevens 
in ISLP waarop de ANG en vervolgens de Politiële Criminaliteitsstatistieken gebaseerd zijn.  
Er dient te worden opgemerkt dat door een aparte registratiewijze de lokale statistieken van de 
voormalige politiezones maar tot op een bepaalde hoogte van detail met elkaar kunnen worden 
vergeleken (en samengevoegd).  
5
 In de lokaal bijgehouden statistieken van de voormalige zones waren onder inbraken in gebouwen 

ook de woninginbraken in de ruime zin inbegrepen (bvb garages, tuinhuizen, serres, …). 
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2014. In 2013 werden voor het grondgebied van de politiezone Waasland-Noord nog nooit zoveel 
inbraken in gebouwen vastgesteld. In 2014 is er sprake van een lichte daling met 8,0%. 
 
Het aandeel van pogingen tot inbraak varieerde van 33,6% in 2011, 26,7% in 2012, 34,8% in 2013 tot 
36,0% in 2014. 
 
De inbraakgraad voor inbraken in gebouwen voor de 3 gemeenten van de politiezone bedroeg in 2014 
voor Beveren 6,51, voor Sint-Gillis-Waas 7,76 en voor Stekene 8,56. De inbraakgraad voor het gehele 
voormalige arrondissement Dendermonde bedroeg 6,08. 
 
De overgrote meerderheid van de inbraken in gebouwen betreffen woninginbraken (+ 70%). 
 
Drugs 
 
Met de aanwezigheid van de Nederlandse grens en een groot scholenlandschap blijft de 
drugproblematiek actueel. Het gewijzigde beleid in Nederland heeft ook zijn invloed op de 
drugproblematiek in de zone. Door de invoering van het pasjessysteem kunnen enkel nog 
Nederlandse onderdanen gebruik maken van de coffeeshops. In de grensregio met de politiezone is 
er nog één coffeeshop open. Ingevolge dit beleid komen er mogelijk opnieuw meer illegale 
verkooppunten in zowel Nederland als België waardoor housedealing en straatverkoop weer aan 
belang wint. De invloed van de beleidswijziging in Nederland is anno 2014 toch nog beperkt. 
 
Wanneer de lokaal bijgehouden statistieken over de dossiers inzake drugs van de vorige politiezones 
worden geïntegreerd, is volgende evolutie zichtbaar: 
 

 
 
Het aantal dossiers drugs opgesteld door de voormalige politiezones aangaande feiten op hun 
grondgebied bedroeg in 2011 samen 244, 232 in 2012, 198 in 2013 en 207 in 2014. 
 
Er zijn nog geen politionele vaststellingen verricht met betrekking tot “Legal highs” (producten op basis 
van legale substanties die de effecten van de illegale drugs nabootsen). 
 
Verkeersveiligheid 
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Een aanzienlijke bevolking van bijna 84 000 inwoners verspreid over veertien deelgemeenten op een 
totale oppervlakte van maar liefst 24 996 hectaren, de nabijheid van Nederland en de steden 
Antwerpen en Sint-Niklaas en de aanwezigheid van de belangrijke verkeersassen E17, E34, N70 en 
N403, geven een extra dimensie aan de politionele dienstverlening in de politiezone Waasland-Noord.  
De E17 en de E34 zijn autosnelwegen en behoren dus tot het ambtsgebied van de Wegpolitie, 
onderdeel van de federale politie. De politionele handhaving op de gewestweg N70 en de provinciale 
weg N403 zijn daarentegen wel voor de lokale politie. Ook zijn er lokale aswegen (bijvoorbeeld de 
verbindingsweg tussen Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Stekene) die extra aandacht krijgen van de 
politiezone.  
Ook de mobiliteitsproblematiek zal, zowel naar personeels- (werknemers) als goederenvervoer, 
aanzienlijk toenemen. De voorspellingen die bepaalde ‘deskundigen’ op dat vlak maken, zijn helemaal 
niet rooskleurig en wijzen in de richting van ernstige problemen inzake verkeersafwikkeling. Het lijkt 
dan ook voor de hand liggend dat dit een zekere impact zal hebben op de toekomstige werking van 
onze politiedienst. 
Om van het noorden (Doel) naar het zuiden (Haasdonk) van de zone te rijden moet men al gauw 
rekening houden met verplaatsingstijden van 25 tot 30 minuten. Om via de snelste weg (E34) van 
Melsele naar het uiterste westen in Stekene te rijden mag men ook rekenen op een verplaatsingstijd 
van circa 30 minuten. 
 

 
 
Uit de lokaal bijgehouden verkeersongevallenstatistieken blijkt dat in het jaar 2011 er door de 
voormalige politiekorpsen, op het grondgebied van hun zone, het hoogste aantal verkeersongevallen 
werd vastgesteld. Ook het aantal ongevallen met lichamelijk letsel was nog nooit zo hoog. Sindsdien 
is het aantal verkeersongevallen jaar na jaar afgenomen. De ongevallen met lichamelijk letsel kennen 
eenzelfde dalende trend, uitgezonderd in 2014. T.o.v. het voorgaande jaar is in 2014 het totaal aantal 
verkeersongevallen met 6,0% afgenomen. Echter de ongevallen met lichamelijk letsel namen toe met 
8,9%. 
 
De oorzaken van verkeersongevallen zijn vaak moeilijk te bepalen, en vaak is er sprake van meerdere 
factoren. Toch kan gesteld worden dat de volgende factoren vaak een rol spelen: onoplettendheid, het 
uitvoeren van een manoeuvre, snelheid, het niet verlenen van voorrang en alcoholintoxicatie. 
 
Heel wat vrachtautochauffeurs verkiezen, ondanks verbod, dwars door het centrum van de 
deelgemeente Kallo te rijden gezien dit een kortere verbinding met de haven is. Dit zorgt niet alleen 
voor overlast, maar ook voor een onveilige situatie. Sporadische ontradende controles van het zwaar 
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vervoer in de dorpskern van Kallo en verkeersregeling in het centrum van Haasdonk ingevolge 
regelmatige filevorming (vóór de Kennedytunnel) op de E17 blijven essentieel om de overlast van dit 
zwaar vervoer te beperken. 
 
Preventieve en repressieve verkeersacties, samen met verkeersregeling en -toezicht naar aanleiding 
van manifestaties van allerlei aard (sport, cultuur, sociaal, schooltoezicht, enz.), blijven in het 
algemeen noodzakelijk voor een veilig en vlot doorgaand verkeer door de zone. 
 
Overlast 
 
Binnen het fenomeen van overlast maakt geluidshinder/nachtlawaai een groot deel uit. Zo werden er 
in 2014 een 835 meldingen gemaakt voor meldingen inzake lawaaioverlast op het grondgebied van de 
nieuwe politiezone Waasland-Noord. Meldingen inzake vandalisme vormen de tweede grootste groep. 
In 2014 waren er zo 471. Meldingen betreffende opzettelijke slagen en verwondingen vormen de 
derde grootste categorie: 233 meldingen in 2014. 
 

 
 
In 2011 piekte het aantal meldingen inzake overlast. Deze aanzienlijk stijging heeft mogelijk te maken 
met de invoering van het rookverbod in cafés (van toepassing sedert 1 juli 2011). Doordat mensen 
buiten dienen te gaan roken ontstaat er inderdaad soms meer overlast op straat. Het frequent heen en 
weer geloop van de klanten brengt vermoedelijk ook met zich mee dat hierdoor de muziek in de 
instelling naar buiten toe beter wordt gehoord en als storend wordt ervaren. Het aantal oproepen van 
lawaaioverlast is in 2012 verminderd tot 474. De terugval is voornamelijk te merken bij de oproepen 
lawaaioverlast door dieren (blaffende honden). 
 
De gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene passen de GAS-wetgeving toe, gebaseerd op 
het eigen politiereglement. De gemeente Beveren voerde de gemeentelijke administratieve sancties in 
vanaf 1 februari 2011. In Sint-Gillis-Waas en Stekene gebeurde dit vroeger, met name vanaf  2009. 
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In 2014 werden er door de lokale politie op het grondgebied 248 processen-verbaal GAS opgemaakt. 
Het valt op dat in Beveren de eerste twee jaren na invoering van de GAS-wetgeving het aantal 
inbreuken relatief hoog was. De laatste twee jaren is het aantal teruggevallen wat zou kunnen wijzen 
op een zekere effect van de handhaving en een toegenomen bewustzijn bij de bevolking. In 2014 
leidde wildplassen tot het meeste aantal vastgestelde inbreuken (46) op het Beverse politiereglement. 
Voor het grondgebied van de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas is er na enkele jaren van daling 
van het aantal inbreuken een stijging op te tekenen voor het jaar 2014. De vastgestelde inbreuken op 
het politiereglement die de sterkste stijging kenden gingen over het onbewaakt laten rondlopen van 
honden op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. 
 
Diefstal van en in voertuigen 
 
De vastgestelde diefstallen van voertuigen zijn voor de politiezone Waasland-Noord gedurende de 
loop der jaren stabiel gebleven. Het aantal diefstallen uit voertuigen (inbraken in voertuigen) 
daarentegen is sinds 2012 aan een steile opmars bezig. Met 183 dossiers in 2014 is er sprake van 
een stijging met 50,0% t.o.v. het voorgaande jaar. 
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De feiten worden voornamelijk gepleegd tijdens de ‘donkere maanden’ en in de nabijheid van 
verkeersassen. Het was vooral op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene 
waar de stijging zo sterk was. Deze kregen in het voorjaar te maken met een reeks diefstallen uit 
lichte vrachtauto’s waar veelal werkmateriaal de beoogde buit was. In het najaar was er een sterke 
stijging van het aantal voertuigen waaruit een GPS-toestel (en andere buit) werd ontvreemd. 
 
Fietsdiefstallen 
 
Het aantal fietsdiefstallen die plaatsvonden op het grondgebied van de voormalige zones en 
vastgesteld werden door de politiezones stabiliseerde sinds 2011 voor een drietal jaar op ongeveer 
hetzelfde peil. In 2014 steeg het aantal met 30,2% t.o.v. 2013 en bereikt hiermee ongeveer hetzelfde 
niveau als in 2010. 
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Er is een concentratie van feiten in Beveren-centrum langs de verbindingsas N70 en rondom de Grote 
Markt en in de dorpskernen van Sint-Gillis-Waas en Stekene. Het ontvreemden van fietsen uit 
tuinhuisjes, of van op de erven van woningen is een vrij recent fenomeen. 
 
Intrafamiliaal geweld 
 
In 2014 behandelde de lokale politie van beide voormalige politiezones samen 388 dossiers 
intrafamiliaal geweld, waarvan 204 dossiers fysiek intrafamiliaal geweld, 155 psychisch geweld, 23 
economisch geweld en zes seksueel geweld. Daarnaast werden er nog 130 processen-verbaal voor 
het weigeren van persoonlijk contact en 139 processen verbaal voor familiale twist opgesteld. 
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Het aantal dossiers intrafamiliaal geweld in de politiezone kent gedurende de laatste jaren geen 
noemenswaardige daling of stijging. Wel valt op dat in 2012 het aantal dossiers de hoogte inging, en 
in het bijzonder de feiten psychisch intrafamiliaal geweld. De in 2012 geïnitieerde ‘opfrissing’ vanuit 
het parket rond de COL 4/2006 heeft hier ongetwijfeld mee te maken.

6
 

 
In 2014 werden door de twee voormalige politiezones samen 91 verzoeken gestuurd naar het 
Centrum voor Hulp aan Slachtoffers te Dendermonde (75 van de PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene en 26 
van de PZ Beveren). 
 
Vanuit de twee voormalige politiezones samen werden er 31 personen doorverwezen naar het Project 
Partnergeweld van het CAW, waarvan 15 koppels en 1 vrouw alleen (21 personen van de PZ Sint-
Gillis-Waas-Stekene en 10 personen van de PZ Beveren) 
 
Overige prioriteiten NVP 
 
Bepaalde criminaliteitsfenomenen die prioritair worden geacht in het Nationaal Veiligheidsplan (NVP), 
de prioriteitenbepaling van het parket Oost-Vlaanderen, de prioriteitenbepaling van de Federale 
Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en/of de prioriteitenbepaling van de Bestuurlijk Directeur-
coördinator Oost-Vlaanderen blijken zich niet of nauwelijks in de zone voor te doen. De in functie van 
dit zonaal veiligheidsplan opgestelde argumentatiematrix (prioriteitenmatrix) toont duidelijk aan dat de 
nationale prioritaire fenomenen zoals mensenhandel en mensensmokkel, terrorisme, illegale 
vuurwapenzwendel, informaticacriminaliteit en sociale en fiscale fraude alsmede de fraude inzake 
afvalbeheer in de zone weinig weerklank vindt. Over de eventuele niet keuze van dergelijke nationale 
strategische doelstellingen wordt uiteraard binnen de zonale veiligheidsraad onderhandeld. 
 
Openbare orde 
 
In het hoofdstuk over de socio-economische en demografische kenmerken van de politiezone werd 
reeds duidelijk dat de lokale politie heel wat capaciteit dient te reserveren voor de diverse 
gebeurtenissen die zich op het grondgebied voordoen. 

                                                      
6
 Omzendbrief nr. COL 4/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep. 

Betreft: Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-
generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld. 
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Wat openbare orde betreft werden er binnen de politiezone in 2012 in totaal 379 ordediensten  
uitgevoerd waarvoor in totaal 2 542 effectieven werden ingeschakeld. Er werden 12 658 mensuren 
gepresteerd.  
 
Er valt op te merken dat binnen de actieve socio-culturele en sportieve gemeenten het aantal 
manifestaties en de daaraan gekoppelde gepresteerde mensuren jaarlijks blijven toenemen.  
 
Voor 2012 is de openbare orde als volgt verdeeld: 
 

Gebeurtenis Aantal gebeurtenissen 
Aantal politie-

effectieven 

Politieke gebeurtenis 13 (= 3,4%) 39 (= 1,5%) 

Protocollaire gebeurtenis 12 (= 3,2%) 34 (= 1,3%) 

Commerciële gebeurtenis 88 (= 23,2%) 413 (= 16,2%) 

Recreatieve, religieuze, informatieve 
gebeurtenis 

172 (45,4%) 552 (= 21,7%) 

Sportgebeurtenis 90 (= 23,7%) 1425 (= 56,1%) 

Bedreiging op goederen, personen en 
instellingen 

1 (= 0,3%) 54 (= 2,1%) 

Bijzondere gebeurtenis of niet in voorgaande 
categorieën 

1 (= 0,3%) 4 (= 0,2%) 

(Potentiële) gerechtelijke gebeurtenissen 
waarvoor bestuurlijke maatregelen vereist 

1 (= 0,3%) 9 (= 0,4%) 

Gebeurtenis specifiek aan de politiedienst 1 (= 0,3%) 12 (= 0,5%) 

 
De inzet van politiepersoneel tijdens de thuiswedstrijden van voetbalclub RS Waasland – SK Beveren 
(28 gebeurtenissen) en de talrijke wielerwedstrijden in de zone verklaren het hoge aandeel aan politie-
effectieven bij sportgebeurtenissen.  
Wat openbare orde tijdens voetbalwedstrijden betreft dient zeker te worden opgemerkt dat het aantal 
incidenten tijdens wedstrijden van RS Waasland – SK Beveren relatief laag blijven (23 in het 
voetbalseizoen 2012-2013) De infrastructurele aanpassingen (lees: nieuwe hoofdtribune, inrichting 
nieuwe commandopost, verhoogde en verbeterde parkeerfaciliteiten en -regeling enz.) aan het stadion 
leidden de laatste jaren toch wel tot een verminderde personeelsinzet. 
 

3.3.2. Subjectieve gegevens 

 
In voorbereiding van het vorige ZVP hebben beide politiezones in het verleden een bevraging onder 
de bevolking gehouden. Deze bevragingen werden echter vanuit elke politiezone een eigen invulling 
gegeven. Zo tekende de PZ Beveren in op de Lokale Veiligheidsbevraging (dienst 
Politiebeleidsondersteuning - Beleidsgegevens CGOP/B) en organiseerde tevens autonoom een 
bevraging onder wijkbewoners en leden van de gemeentelijke adviesraden. De PZ Sint-Gillis-
Waas/Stekene hield een autonome algemene lokale veiligheidsbevraging. De resultaten van deze 
bevragingen werden opgenomen in de argumentatiematrix van beide zones en lagen volledig in lijn 
met de geselecteerde prioritaire doelstellingen op het vlak van veiligheid en leefbaarheid. 
 
De Lokale Veiligheidsbevraging 2011 (PZ Beveren) 
 
De lokale politie Beveren heeft in voorbereiding van het opgestelde Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 
gebruik gemaakt van het steunaanbod (methodologische en praktische steun) van de dienst 
Politiebeleidsondersteuning - Beleidsgegevens CGOP/B om in 2011 een lokale veiligheidsbevraging 
te organiseren. Deze bevraging omvatte een schriftelijke bevolkingsenquête die per post of via het 
internet werd afgenomen onder een welbepaald deel van de bevolking (steekproef) en waarvan de 
inhoud zich richtte op de inzameling van lokale relevante informatie (welke criminaliteit moet prioritair 
aangepakt worden, tevredenheid over politie, enz.). De uitvoering gebeurde in samenwerking tussen 
de politiezone en CGOP/B waarbij deze laatste de vragenlijsten, de steekproeftrekking en de 
webapplicatie ter beschikking heeft gesteld van de zone alsook instond voor de verwerking van de 
gegevens en het aanmaken van tabellenrapporten. 
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De lokale veiligheidsbevraging werd uitgevoerd vanaf november 2011. In het totaal kregen 1 400 
personen een vragenlijst toegestuurd waarvan 739 ingevulde formulieren aan de politiezone werden 
terugbezorgd. 
 
Voor wat betreft criminaliteitsfenomenen bleek uit de resultaten dat de bevraagde personen volgende 
fenomenen (in dalende volgorde) ervaren als een probleem in de buurt waar ze woonachtig zijn: 
woninginbraken (63,0%), fietsdiefstal (37,2%), zakkenrollerij en gauwdiefstal (42,9%), diefstal uit 
auto’s (31,8%) en verkeersproblemen als agressief verkeersgedrag (34,3%), wildparkeren (28,3%) en 
onaangepaste snelheid in het verkeer (27,3%). 
 
Uit een lijst met fenomenen waaruit de respondenten die (voor hem of haar) prioritaire problemen 
mochten selecteren, werden vechtpartijen, zakkenrollerij en gauwdiefstal, aanrijdingen en 
verkeersongevallen als prioriteiten aangeduid voor de werking van de lokale politie Beveren. 
 
De resultaten op het vlak van slachtofferschap toonden dat de respondenten zelf of één van hun 
gezinsleden de voorbije twaalf maanden het slachtoffer werden van beschadigingen aan de auto 
(14,7%) en bedreigingen (12,9%). 
 
Wat betreft het optreden en het functioneren van de lokale politie Beveren vond de bevraagde 
populatie dat de lokale politie over het algemeen goed werk levert (67,8%) en is men in het bijzonder 
tevreden over de houding en het gedrag van politieambtenaren in contacten met burgers (67,5%).  
 
Bevraging wijkbewoners en gemeentelijke adviesraden 2011 (PZ Beveren) 
 
Uit een door de politiezone Beveren zelf georganiseerde bevraging van 120 bevoorrechte 
wijkbewoners en leden van de gemeentelijke adviesraden in het voorjaar 2011 valt op te merken dat 
diefstalcriminaliteit, verkeersveiligheid, overlastproblematiek, geweldcriminaliteit en drugcriminaliteit 
door deze sleutelfiguren als meest problematisch werden ervaren. 
 
In volgorde van belangrijkheid werden door de wijkbewoners en de leden van de adviesraden als 
problematisch aangeduid: 
 

• Op het vlak van diefstalcriminaliteit: 
o diefstal uit woningen; 
o autodiefstal / diefstal uit autovoertuigen; 
o fietsdiefstal. 

 

• Op het vlak van verkeersveiligheid: 
o verkeersagressie; 
o gevaarlijk rijgedrag; 
o onaangepaste snelheid. 

 

• Op het vlak van leefbaarheid/overlast: 
o lawaaihinder muziek; 
o lawaaihinder personen; 
o hondenpoep. 

 

• Op het vlak van geweldcriminaliteit: 
o seksueel misbruik minderjarigen; 
o intrafamiliaal geweld; 
o geweld op openbaar vervoer. 

 

• Op het vlak van drugcriminaliteit: 
o druggebruik; 
o verkoop/straathandel; 
o drugcriminaliteit in relatie met minderjarigen. 

 
De resultaten van de recente bevraging van de wijkbewoners weken niet noemenswaardig af van de 
resultaten van de Lokale Veiligheidsbevraging 2011 op het vlak van buurtproblemen. Gelijkaardige 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

3. SCANNING EN ANALYSE  24 

resultaten kwamen ook naar boven uit de enquêtes bij de gemeenteraadsleden, de persmedewerkers, 
de gemeentelijke preventieambtenaar en de leden van het gemeentelijk managementteam.    
 
Op te merken valt dat geweld op het openbaar vervoer door vele bevraagden momenteel ook als 
belangrijk buurtprobleem wordt ervaren. De actualiteit en de berichtgeving in de media speelt zeker en 
vast een grote rol in dit resultaat. In 2012 werden volgens De Lijn in de politiezone Beveren twaalf 
meldingen/incidenten geregistreerd. De geregistreerde feiten zijn vandalisme (6), verbale agressie (5), 
bedreigingen zonder wapen (3), fysieke agressie (1), verkeersagressie (1). Eén incident heeft 
meerdere feiten met zich meegebracht. De aanleidingen van de incidenten betreffen ontregelen van 
installaties of apparatuur (5), niet in het bezit zijn van een vervoerbewijs (2), verkeerssituatie (1), 
klantenreactie (1), het niet volgen van de aanwijzigingen van het personeel (2) en andere (1). 
Volgende personen werden het slachtoffer: De Lijn (5), chauffeur (4), lijncontroleur (2) en één reiziger. 
Aan de aandachtsbuurten in de zone neemt De Lijn telkens zelf een aantal maatregelen zoals de inzet 
van cameravoertuigen, lijncontroleurs enz. De namen van de aandachtsbuurten worden door De Lijn 
nooit vrijgegeven (in de media) aangezien dit eerder contraproductief en stigmatiserend zou kunnen 
werken. 
 
Inbraak in gebouwen wordt bij bijna alle bevraagde sleutelfiguren in totaliteit nog steeds als 
belangrijke criminaliteitsvorm voor de zone ervaren. Ook bij de bestuurlijke en gerechtelijke overheden 
ligt deze criminaliteitsvorm nog steeds heel gevoelig. 
 
Fietsdiefstal wordt door de bevolking tot de ‘kleine criminaliteit’ gerekend maar ligt volgens de 
bevragingen nog steeds mee aan de basis van het lokale subjectieve onveiligheidsgevoel. 
 
Autonome algemene lokale veiligheidsbevraging 2013 (PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene) 
 
De PZ nam in 2013 een eigen lokale veiligheidsbevraging af onder de inwoners van de politiezone. 
Deze bevraging diende een actueel inzicht te verschaffen in de verwachtingen van de burger wat 
betreft veiligheid, het ervaren slachtofferschap, de ervaring van de eigen buurt en de ervaring van het 
contact met de politie. 
 
De enquête behelsde drie luiken. Ten eerste werd er gepolst naar de veiligheidsfenomenen die 
volgens de burger de prioritaire aandacht van de lokale politie dienen te krijgen. Vervolgens vroeg 
men naar de aanwezigheid en frequentie van veiligheidsfenomenen in iemands woonbuurt en het 
eventuele slachtofferschap. En als laatste werd nagegaan hoe de burger het contact met zijn politie 
ervaart. 
 
De enquête werd gehouden eind 2013. Met behulp van een representatieve steekproef werden 1 200 
inwoners van de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene geselecteerd. Er werd hen een enquête 
toegestuurd samen met een begeleidende brief. Van deze 1 200 inwoners hebben 482 personen de 
enquête terug gestuurd, m.a.w. een respons van meer dan 40%. Zowel naar geslacht als naar leeftijd 
is de steekproef representatief voor de populatie.  
 
Buurtproblemen 
 
Verkeers(on)veiligheid is het fenomeen dat het meest voorkomt in de woonbuurt. In de eerste plaats 
heeft men het over overdreven snelheid. Daarna merkt men veel bestuurders op die niet handenvrij 
bellen terwijl ze rijden. En op een quasi gedeelde derde plaats ervaart de burger het gevaarlijk en 
hinderlijk parkeren en het gevaarlijk en asociaal rijgedrag. 
  
In het geval van diefstalcriminaliteit denkt men hoofdzakelijk aan de woninginbraken. Op de tweede en 
derde plaats ervaart men respectievelijk het voorkomen van fietsdiefstal/bromfietsdiefstal en diefstal 
uit of aan voertuigen. 
 
Overlast en leefbaarheid is het fenomeen dat het derde vaakst voorkomst in de woonbuurt. Het gaat 
hier dan voornamelijk onreinheid van het openbaar domein en lawaaihinder/nachtlawaai. 
 
Wat betreft geweldcriminaliteit blijkt verkeersagressie met geweld het subfenomeen te zijn dat volgens 
de burger in de politiezone het meest voorkomt. Op de tweede plaats gaat het over intrafamiliaal 
geweld/partnergeweld. Vervolgens ervaart men ‘criminele jeugdbendes’ in zijn/haar omgeving. Hier 
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mag worden opgemerkt dat de meeste respondenten die dit subfenomeen aanhaalden, het eerder 
zullen hebben over hangjongeren dan over daadwerkelijk criminele gewelddadige jeugdbendes. Ook 
hier ervaart men deze subfenomenen zeker niet frequent. Tevens is het aantal respondenten die deze 
fenomenen aanhaalden eerder beperkt. 
 
De inwoner van de voormalige politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene ervoer voor wat betreft milieu- en 
gezondheidcriminaliteit voornamelijk de verschijnselen inzake ‘milieu’ en inzake ‘afvalstoffen’. ‘Milieu’ 
houdt alles in wat betreft verontreiniging, vergunning, dierenwelzijn en biodiversiteit. Het verschijnsel 
‘afvalstoffen’ houdt onder meer in: vervoer, opslag, verwerking, vergunning, verbranding, sluikstorten 
en afvalfraude. 
 
Inzake drugcriminaliteit ervaarde men vooral het gebruik en de verkoop in de woonbuurt. Tevens is er 
de relatie met minderjarigen. Niettemin is het aantal respondenten dat drugcriminaliteit in de 
woonbuurt ervaart eerder aan de lage kant. 
  
In de rubriek ecofincriminaliteit duidden enkele respondenten aan dat men in zijn/haar woonomgeving 
(soms) fiscale fraude, sociale fraude, betaalkaartfraude en/of klassieke fraude ervaart. 
 
Het fenomeen informaticacriminaliteit ervaart men eerder onder de vorm van oplichting via het internet 
en/of phishing dan wel als hacking, informaticasabotage en/of informaticabedrog. 
 
Daar de politie vaak wordt opgeroepen voor sociale problemen die eigenlijk geen strafbaar karakter 
hebben, is er voor gekozen het fenomeen ‘sociale problemen’ in de bevraging mee onder de loep te 
nemen. De meeste respondenten die sociale problemen in hun buurt ervaren hebben het over 
extrafamiliale moeilijkheden (twist – geen slagen). 
 
Het verschijnsel van mensenhandel en –smokkel, wapens en springstoffen, hooliganisme en 
terrorisme werd amper tot niet ervaard. 
  
Slachtofferschap 
 
In het tweede luik van de bevolkingsbevraging werd eveneens gepeild naar het eventuele 
slachtofferschap van de diverse fenomenen. De bevraagde inwoners dienden aan te geven of zij of 
iemand uit het gezin de afgelopen twaalf maanden slachtoffer is geweest. Dit slachtofferschap diende 
zich niet te beperken tot hetgeen zich in de politiezone heeft voorgedaan. 
 
De burger van de politiezone ervaart het slachtofferschap het grootste bij het fenomeen 
verkeersveiligheid. De verschijnselen snelheid, gevaarlijk en asociaal rijgedrag alsook gevaarlijk en 
hinderlijk parkeren vormen de top drie.  
 
Het fenomeen overlast/leefbaarheid treft het tweede meest aantal inwoners van de politiezone. 
Lawaaihinder/nachtlawaai en reinheid openbaar domein zijn de twee subfenomenen waar het meeste 
slachtofferschap voorkomt. 
 
In het fenomeen diefstalcriminaliteit getuigden achttien bevraagden (= 3,7%) het afgelopen jaar 
slachtoffer te zijn geweest van een woninginbraak. Negen personen (= 1,9%) werden geconfronteerd 
met fietsdiefstal/bromfietsdiefstal. 
  
De overige fenomenen zoals milieu- en gezondheidcriminaliteit, geweldcriminaliteit, drugcriminaliteit, 
informaticacriminaliteit, ecofincriminaliteit en sociale problemen kwamen marginaal voor. Inzake 
geweldcriminaliteit valt op te merken dat vijf (= 1,0%) personen verklaarden dat iemand in het gezin in 
het afgelopen jaar te maken heeft gehad met verkeersagressie met geweld.  
 
Niemand verklaarde slachtoffer te zijn geweest van hooliganisme of terrorisme. 
 
Contact met de politie 
 
Het derde luik van de lokale bevolkingsbevraging peilde onder andere naar de ervaringen die men de 
afgelopen twaalf maanden heeft gehad met de politie van de politiezone. Er werd gepolst naar de 
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mening over het politionele optreden in de buurt en het (subjectief) onveiligheidsgevoel binnen de 
politiezone. 
 
39,4% van de respondenten gaf aan het afgelopen jaar contact te hebben gehad met de politie. De 
aanleiding van dit contact kan divers zijn: waarschuwing, bekeuring, politiecontrole, vraag om hulp, 
vraag voor informatie, klacht neerlegging, aangifte, gevonden/verloren voorwerp, verkeersongeval, 
enz. Blijkt dat na afloop 65 % tevreden tot zeer tevreden was. 8% was eerder ontevreden en 11% was 
zeer ontevreden. De ontevredenheid ging meer over de snelheid van tussenkomst dan over de 
houding en gedrag van het politiepersoneel. Uit verdere analyse bleek dat de ontevredenheid vooral 
voortkomt uit het contact naar aanleiding van een bekeuring. 
 
Wijkwerking 
 
De lokale veiligheidsbevraging ging in het derde luik ook na in welke mate de bevraagden wijkwerking 
belangrijk achten: 86% van de inwoners ziet wijkwerking als een belangrijke tot zeer belangrijke 
investering om de politie dichter bij de burger te brengen. Van alle inwoners kent 31% effectief hun 
wijkagent.  
 
Uit enkele slotvragen bleek nog dat de burger belang hecht aan wijkwerking binnen het politiekorps. 
Zo vonden de meeste inwoners dat de politie meer aanspreekbaar en meer zichtbaar mag zijn en 
meer contact met de buurtbewoners mag aangaan zodat er meer geweten is wat er leeft in de buurt. 
De grote meerderheid vindt dan weer wel dat de politie bescherming biedt, reageert op 
buurtproblemen, voldoende contacteerbaar is, en ingrijpt als dat nodig is. 
 

3.4. Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere belanghebbenden 

3.4.1. Krachtlijnen voor het politiebeleid van het gemeentebestuur Beveren 

 
Met een strategisch meerjarenplan 2014-2019 wil de gemeente Beveren op een realistische manier 
de vele huidige financiële en maatschappelijke uitdagingen aangaan. Niettemin wil de gemeente 
blijven groeien en het uitgebreide dienstenaanbod intact houden. 
 
De mobiliteitsproblematiek en de druk op de openbare ruimte in de gemeente vraagt om creatieve 
oplossingen die samenhangen met leefbaarheid en veiligheid. 
 
Meer en beter blauw is een opdracht voor de volgende jaren. Het beleidsplan vermeldt reeds de 
cruciale speerpunten voor de politie

7
: 

• Voldoende politiepatrouilles die 24 op 24 uur waakzaam zijn; 

• Wijkagenten die hun wijk ter harte nemen; 

• Een flexibel inzetbaar en duidelijk herkenbaar fietsteam 
 
In het meerjarenplan

8
 werden twee voor de lokale politie relevante beleidsdoelstellingen opgenomen. 

Ten eerste zet de gemeente Beveren in op het beschermen van de zwakke weggebruiker. Dit wenst 
men te realiseren door middel van volgende gemeentelijke actieplannen: 

• Tragewegennetwerk; 

• Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking; 

• Goede en veilige fietspaden; 

• Zwaar vervoer uit dorpskernen weren; 

• Snelheid voertuigen in dorpskernen matigen; 

• Educatie; 

• Aandacht voor de zwakke weggebruiker bij ruimtelijke planning. 

 

De tweede doelstelling beoogt het waarborgen van de integrale veiligheid, te realiseren door middel 
van volgende gemeentelijke actieplannen: 

• Inbraken; 

                                                      
7
 Zie bijlage 1, Extractie uit de brochure Beleidsplan 2014-2019 van de gemeente Beveren. 

8
 Zie bijlage 2, Extractie uit het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Beveren. 
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• Autodiefstallen; 

• Geweld en criminaliteit; 

• Fietsdiefstallen; 

• Fusie politiezone. 
 

3.4.2. Krachtlijnen voor het politiebeleid van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas 

 
In het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Sint-Gillis-Waas wordt als prioritaire 
doelstelling het laagdrempelig en bereikbaar houden van de veiligheidsdiensten opgenomen. Meer 
bepaald komt het neer op het verhuizen van een politiepost naar een locatie in de gemeente Sint-
Gillis-Waas eenmaal de campus Sint-Helena door de politiediensten wordt verlaten voor  een nieuw 
centraal commissariaat in Beveren.

9
 

 

3.4.3. Krachtlijnen voor het politiebeleid van het gemeentebestuur Stekene 

 
De gemeente Stekene stelt als beleidsdoelstelling in haar strategisch meerjarenplan 2014-2019 dat de 
gemeente voorziet in de nodige middelen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren.

10
 Een 

actieplan streeft  naar het creëren van een veilige omgeving. Hierin wordt een integraal en 
geïntegreerd veiligheidsbeleid vooropgesteld. Ergernis uit kleine banale feiten dient in de eerste plaats 
te worden beantwoord met preventie. In sommige excessieve gevallen van overlast of vandalisme is 
het echter nodig op te treden door onder meer: 

• Het inzetten van gemeenschapswachten; 

• Het inzetten van het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties; 

• Het inzetten op de organisatie van veiligere evenementen waarbij het gebruik van sterke 
drank wordt beperkt en een aanvullend verkeersreglement voor evenementen wordt 
opgemaakt; 

• Het eventueel gebruik van camerabewaking op openbare plaatsen te onderzoeken. 
 

3.4.4. Prioriteiten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen 

 
In zijn schrijven (omzendbrief nr 14, referte D 168/5.4.6 – D 168/5.11.6 – D 54) van 30 augustus 2012 
heeft de toenmalige procureur des Konings van het parket van de procureur des Konings Gent en 
huidig provinciaal procureur des Konings van het parket van de procureur des Konings Oost-
Vlaanderen de prioritaire beleidsthema’s van het Openbaar Ministerie bekendgemaakt voor wat betreft 
de criminaliteitsbestrijding op het niveau van de lokale politie. 
 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen prioriteiten van eerste orde, zijnde deze die in alle 
politiezones zouden dienen opgenomen te worden in het toekomstig zonaal veiligheidsplan, en 
prioriteiten van tweede orde, zijnde de prioriteiten die enkel in de zonale veiligheidsplannen van de 
zones dienen te worden opgenomen voor zover deze fenomenen er veelvuldig en/of problematisch 
voorkomen.  
 
De prioriteiten van eerste orde zijn: 

• Inbraken in woningen en andere gebouwen; 

• Verkoop van drugs (dealen); 

• Intrafamiliaal geweld; 

• Verkeer(sveiligheid). 
 
De prioriteiten van tweede orde zijn: 

• Seksuele en economische uitbuiting en delinquentie; 

• Voertuigencriminaliteit (diefstallen van, aan of uit voertuigen); 

• Diefstallen met geweld; 

• Winkeldiefstallen; 
                                                      
9
 Bijlage 3, Extractie uit het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Sint-Gillis-Waas. 

10
 Bijlage 4, Extractie uit het Meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Stekene. 
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• Gauwdiefstallen; 

• Fiets- en bromfietsdiefstallen; 

• Milieu. 
 
Verder dienen de lokale politiezones, op basis van de bepalingen van de Wet op de geïntegreerde 
politie (art. 4 en 37), rekening te houden met en ondersteuning te verlenen aan de prioriteiten, zoals 
opgelijst in het schema in bijlage 5

11
, en dit overeenkomstig hetgeen werd bepaald in de laatste 

kolom. 
 

3.4.5. Aandachtspunten vanwege de Bestuurlijk Directeur-coördinator van het gerechtelijk 
arrondissement Oost-Vlaanderen naar de lokale politie toe m.b.t. de uitwerking van het zonaal 
veiligheidsplan 2015-2017. 

 
I. ALGEMEEN 

 
1. Bijdragen, als component van de geïntegreerde politie, tot de invulling, naleving en 

toepassing van de principes, voorschriften, … uit het NVP 2012-2015
12

. 
 
In concreto betreft dit het zich inschrijven in de door de regering genomen prioritaire 
beleidsopties voor de geïntegreerde politie gegroepeerd rond zowel primaire, 
ondersteunende als sturingsprocessen. 
 

1.1. De primaire processen: “Bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving” 
1.1.1. De krachtlijnen van de politiezorg en politiebeheer die hiertoe bijdragen zijn: 

• Het garanderen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening. 

• Het streven naar én aanbieden van ‘excellente politiezorg’ door het combineren van 
de gemeenschapsgerichte politiezorg (als finaliteit en cultureel kader), de 
informatiegestuurde politiezorg (als rode draad door alle politionele processen) en een 
optimale bedrijfsvoering (ondersteunend managementmodel met het EFQM of CAF-
model als een mogelijk referentiekader). 

• Het realiseren van een optimale geïntegreerde werking (cf geïntegreerde en integrale 
aanpak van een veiligheidsprobleem met alle partners zowel BINNEN als BUITEN de 
geïntegreerde politie) op basis van samenwerking en partnership. 

1.1.2. Beheer van de publieke ruimte en de bestuurlijke informatie 

• Genegotieerd beheer van de publieke ruimte (cf. CP4) 

• Integrale en geïntegreerde aanpak van overlast (conform werkdefinitie FOD 
Binnenlandse Zaken) 

• Professionalisering inlichtingencyclus bestuurlijke politie  

• Coördinatie bij (bovenlokale) crisissituaties (cf. provinciaal protocol ‘volgen’) 
1.1.3. Gemeenschapsgerichte politiezorg: méér dan de wijkdienst! 
1.1.4. Veilig verkeer 

Realiseren van een gedragswijziging door acties te richten naar prioritaire thema’s en 
doelgroepen: 

• Prioritaire thema’s: 
o Overdreven snelheid; 
o Rijden onder invloed; 
o GSM-gebruik achter het stuur; 
o Niet-dragen van de gordel en het niet-gebruiken van kinderzitjes. 

• Prioritaire doelgroepen: 
o Zwakke weggebruikers; 
o Motorrijders; 
o Vrachtwagenchauffeurs en het vrachtverkeer. 

1.1.5. Criminaliteit in het algemeen en prioritaire fenomenen in het bijzonder 

                                                      
11

 Schema met de criminaliteitsfenomenen waarmee de lokale politie dient rekening te houden en/of 
waaraan de lokale politie ondersteuning dient te verlenen, Omzendbrief nr 14, referte D 168/5.4.6 – D 
168/5.11.6 – D 54 van 30 augustus 2012 van het parket van de procureur des Konings te Gent. 
12

 Meer gedetailleerde info is te lezen in deel I van het NVP blz. 6 t.e.m. 27. 
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• Doen dalen of beter beheersen van alle vormen van criminaliteit in samenwerking met 
alle schakels uit de veiligheidsketen met een bijzondere aandacht voor feiten die de 
fysieke integriteit aantasten

13
. 

• De lokale politie vervult een essentiële rol in de (zo vroeg mogelijke opsporing) van 
criminaliteitsfenomenen. Dit impliceert meteen ook de noodzaak tot deelname in de 
uitbouw en werking van het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK). Er is ook 
voorgesteld dat in elk politiekorps referentieagenten worden aangewezen voor de 
specifieke criminaliteitsdomeinen, en in het bijzonder belast met de opvolging van 
dossiers die een specifieke theoretische kennis vereisen en een sensibiliteit met het 
betrokken fenomeen. 

• De kwalitatieve bejegening van het slachtoffer blijft centraal staan. Specifiek 
aandachtspunt hierbij is de afhandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie 
binnen gezagsrelaties. Ook de slachtoffers van homofoob en transfoob geweld krijgen 
bijzondere aandacht.

14
 Zo nodig verwijst de politie het slachtoffer door naar de 

gespecialiseerde hulpverlening. De overheid engageert zich om verder te investeren 
in de audiovisuele opname van verhoren van minderjarigen en kwetsbare 
slachtoffers. 

• Aanpak van prioritaire fenomenen
15

: 
o Het gaat hier (in volgorde van belangrijkheid) om diefstallen gewapenderhand, 

geweld in de publieke ruimte (in het bijzonder op het openbaar vervoer), drugs (in 
het bijzonder import en export van cocaïne - productie en smokkel van 
synthetische drugs en cannabis - verkoop van drugs - dealen), illegale 
vuurwapenzwendel

16
, terrorisme, intrafamiliaal geweld

17
 en geweld tegen 

vrouwen, mensenhandel (seksuele en economische uitbuiting), mensensmokkel, 
informaticacriminaliteit (sociale en fiscale) fraude alsook de fraude inzake 
afvalbeheer en inbraken in woningen en andere gebouwen. 

o Een doorgedreven strikte taakverdeling tussen lokale en federale politie is niet 
aangewezen. De PZ’s zullen echter coördinerend, conceptueel en handelend 
optreden (regisseur) voor de minder georganiseerde fenomenen (t.t.z. geweld 
zowel binnen als buiten de familie en verkoop (dealen) van drugs. 

o Voor de georganiseerde prioritaire fenomenen zal een programma worden 
opgemaakt. Het is de bedoeling dat de PZ hiermee rekening zullen houden bij de 
redactie en uitvoering van hun actieplannen. Bijzondere aandacht wordt gevraagd 
voor het inwinnen van informatie, de beeldvorming, de kwetsbare doelwitten en de 
dadergroepen. 

1.1.6. Internationale politiesamenwerking 
De internationale samenwerking is een kapitale factor geworden voor de aanpak van 
veiligheidsproblemen. De inspanningen van de voorbije jaren op de verschillende niveaus 
(nationaal, grensregio’s, Europese Unie (EU), internationaal dienen onverminderd te 
worden voortgezet en waar nodig versterkt. 
De prioritaire aandachtspunten zijn: 

o een coherent politiebeleid voeren op basis van een analyse van de 
geostrategische situatie en met voorrang op basis van de return van de geleverde 
inspanningen naar de veiligheidsproblematiek in ons land; 

o de samenwerking met de buurlanden en de grensregio’s verder intensifiëren; 
o de aansluiting met het strategische besluitvormingsproces van de EU (Europese 

beleidscyclus), de werking van de Europese en internationale agentschappen, 
instellingen en organisaties en de operationele vertaalslag ervan verzekeren, in 

                                                      
13

 Voor deze feiten zullen binnen de geïntegreerde politie draaiboeken worden uitgewerkt met 
bijzondere aandacht voor de politionele leiding, het infobeheer van de onderzoeken, de afstapping ter 
plaatse en de kwalitatieve bejegening van het slachtoffer. 
14

 Regeerakkoord 2014 
15

 Uiteraard rekening houdende met de mate van voorkomen binnen de omschrijving van de PZ. 
16

 Hier wordt de prioritaire aanpak van gerechtelijke aard beoogd met een bijzondere focus op de 
proactieve recherche. 
17

 De politiediensten hebben al de nodige initiatieven genomen om hiervoor kwalitatief (reactief) op te 
treden. De rondzendbrief COL 4/2006betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld zal 
verder worden toegepast en zelfs worden versterkt en de vooral proactieve) inspanningen zullen 
opgedreven worden. 
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het bijzonder naar de bestaande (technische) mogelijkheden, procedures en 
middelen; 

o een bijdrage leveren aan een geïntegreerde grenstoezicht aan de buitengrenzen; 
o een bijdrage leveren aan het Belgische buitenlandbeleid in de veiligheidssector en 

het Gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) in functie van de 
daartoe beschikbare gestelde middelen. 
 

1.2. De ondersteunende processen: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de 
politiediensten” 
In essentie gaat het om het structureel vormgeven van duurzaamheid met het oog op een 
evenwicht tussen een systematisch integreren van de belangen van mensen (people), het 
milieu (planet) en de financiële of politionele resultaten (profit of politionele 
meerwaarde). Het gaat om de inspanningen die een politiedienst doet om de activiteiten 
en de processen ethisch, sociaal en ecologisch verantwoord te laten lopen. Daarbij zal 
rekening gehouden worden met alle vormen van diversiteit. 
De komende vier jaar zal prioritair aandacht worden besteed aan: 

1.2.1. Een modern HR-beleid 

• Bijzondere inspanningen worden gevraagd om de integriteit en dus ook de 
legitimiteit van de politie te herstellen en zo mogelijk te verbeteren.  

• Ontwikkelingsacties moeten tegelijk gericht zijn op de medewerkers, de teams en hun 
leidinggevenden alsook op de organisatie en haar processen. De medewerkers 
dienen vooral zelf het initiatief te nemen om de noodzakelijke competenties (kennis, 
vaardigheden en attitudes) te verwerven (levenslang). 

• Borgen van een dienstverlenende cultuur en extern georiënteerde houding. 
1.2.2. Informatiebeheer en ICT 

• Met betrekking tot de bestuurlijke informatiecyclus is een inhaalbeweging een 
absolute noodzaak. De bestuurlijke politie kan momenteel slechts rekenen op enkele 
specifieke toepassingen die niet onderling verbonden zijn en dus niet kunnen zorgen 
voor een efficiënte informatie-uitwisseling over de gebeurtenissen, groeperingen en 
personen behandeld in het kader van de bestuurlijke politie, noch voor een effectieve 
controle inzake kwaliteit en toegang tot de gegevens. Op termijn zal het project 
‘PALT’ (police administrative à long term / bestuurlijke politie op lange termijn) de 
gegevensbank van bestuurlijke politie oprichten om dat te verhelpen. Dit project moet 
geïntegreerd worden in het globale ICT-systeem. 

• Voorts blijft het informatiebeheer cruciaal bij het voeren van gerechtelijke 
onderzoeken. De actueel beschikbare (ICT)technologieën bieden mogelijkheden om 
informatie optimaal te beheren en dienen dus zoveel als mogelijk benut te worden. 
Daarnaast is het noodzakelijk gebruik te maken van instrumenten om de stand van 
zaken van gerechtelijke onderzoeken permanent te kunnen opvolgen. Voor het 
informatiebeheer en het gebruik van nieuwe en moderne informatiesystemen zal er 
rekening gehouden worden met de resultaten van een nog uit te voeren audit (een 
studie van de huidige toestand) en zal er een integratie zijn van de langetermijnvisie 
voor de politie met het bestaande masterplan ICT. Er zal inspiratie gezocht worden bij 
gelijkaardige programma’s van buitenlandse overheids- en politiediensten. 

1.2.3. Optimaal beheer en aanwenden van de beschikbare middelen (“Het 
capaciteitsvraagstuk”) 

• De politiediensten op beide niveaus worden de komende jaren geconfronteerd met 
een  grote uitstroom van medewerkers. Dit gaat onmiskenbaar gepaard met een 
verlies van kennis en ervaring. Het blijft noodzakelijk ernaar te streven de instroom 
(kwantitatief en kwalitatief) minstens op hetzelfde niveau te houden als de uitstroom. 
Er moet tevens over gewaakt worden dat voor de goede werking en de aanpak van 
alle fenomenen de minimale werkingsdrempel van de betrokken entiteiten 
gegarandeerd kan blijven. 

• Daarom zal in dat verband in een wettelijk kader voorzien worden dat de vrijwillige 
fusies van politiezones opnieuw toelaat en vergemakkelijkt. In elk geval zullen alle 
vormen van synergieën tussen de politiezones worden aangemoedigd (bijvoorbeeld: 
inzake het personeelsbeheer, gemeenschappelijke aankopen, het bevorderen van 
gemeenschappelijk gebruik van beveiligde infrastructuren tussen lokale politiezones 
en/of de federale politie in het kader van de Salduzwet, …). 
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• Capaciteitsplanning, -beheer, -opvolging en -evaluatie zijn noodzakelijke 
managementinstrumenten. Ze maken het mogelijk om de afstemming met de 
beleidsprioriteiten in beeld te brengen, op te volgen en zo nodig bij te sturen. 

• De komende jaren moet de politie voor een optimaal beheer van de capaciteit een 
meersporenbeleid voeren. Concreet betekent dit: efficiënter werken, gebruikmaken 
van schaalvoordelen, kostenbewust omspringen met de beschikbare middelen, beter 
samenwerken en partnerschapinitiatieven nemen, het rationeel aansturen van de 
recherchecapaciteit, het bevrijden van overtollige administratieve taken (minder 
bureaucratie), maar ook van bewakingstaken in de openbare gebouwen en van 
ambassades, van de overdracht van gedetineerden, van de vervanging van cipiers, 
zonder echter té radicaal terug te vallen op strikt gedefinieerde kerntaken die in strijd 
zijn met de GGPZ. 

1.2.4. Innovatie en nieuwe technologieën 

• De politiediensten moeten gebruikmaken van de opportuniteiten om te investeren in 
innovatie en nieuwe technologieën (bv. sociale media, intelligente camera’s, …). 

• Het proactief ontwikkelen van een visie op de relatie tussen technologie en politiewerk 
moet de politie helpen in haar streven naar een veilige en leefbare samenleving. Om 
deze uitdaging vorm te geven wordt een ‘Centrex innovatie en nieuwe technologieën’ 
voor de politie opgestart. 

1.2.5. Duurzame ontwikkeling 
Zuinigheid en ecologisch verantwoord ondernemen zijn vooral gericht op de 
langetermijnresultaten. In dat raam is een transversale strategie over meerdere jaren nodig 
met o.a. een plan voor energiebesparingen. Inspanningen op dit vlak moeten 
kostenbesparend zijn, maar mogen de efficiëntie van de politiewerking niet in de weg 
staan. Het bvb gedeeltelijk ten goede laten komen van die diensten die de inspanningen 
leveren, om hun eigen werking te verbeteren, kan stimulerend werken. 

 
1.3. De sturing processen: “Beleidscyclus met bijzondere aandacht voor de evaluatie” 
1.3.1. De plannen die op de diverse niveaus worden opgesteld, moeten een coherent geheel 

vormen en elkaar versterken. De Dirco’s dienen ten volle hun scharnierfunctie uit te 
oefenen. 

1.3.2. De beleids- en budgetcycli moeten beter op elkaar worden afgestemd; 
1.3.3. Het systeem van organisatiebeheersing zoals uiteengezet in de omzendbrief CP3 

behoort tot de essentiële elementen van goed bestuur. De opvolging en de evaluatie 
moeten worden ingebed in de globale en nog meer geïntegreerde beleidscyclus. 

1.3.4. Het is nodig om verder werk te maken van een performant monitoringssysteem, dit 
zowel binnen als buiten de politiediensten. Het gebruik van stuurborden voor het opvolgen 
van de prestaties en de resultaten is aangewezen (bv. balanced score card - BSC). 

 
2. Toepassing van de (dwingende) richtlijnen 
 

Ook voor het volgende ZVP wordt de, in voorkomend geval, effectieve medewerking van 
de lokale politie gesolliciteerd ingevolge de diverse bepalingen uit de (dwingende) 
richtlijnen. 

• Inzake vervoer van gevangenen en voorleiding van gevangenen voor hoven en 
rechtbanken, gevangenisopstanden en rampspoedige gebeurtenissen in 
gevangenissen (richtlijn Justitie MFO1).  

• Inzake gehypothekeerde capaciteit van de lokale politie bij opdrachten van 
bestuurlijke politie (richtlijn Binnenlandse Zaken MFO2). 

• Betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie 
(gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
MFO3). 

• Inzake de beveiliging, het toezicht en controle door de politiediensten in het raam van 
de regelgeving inzake private veiligheid (richtlijn Binnenlandse Zaken MFO4). 

• Betreffende de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en 
onroerende goederen (richtlijn Binnenlandse Zaken MFO5). 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

3. SCANNING EN ANALYSE  32 

• Betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele 
informatiekruispunten (gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken MFO6). 

• Ministeriële richtlijn nopens de veiligheid rond de spoorwegen en de taakverdeling 
lokale politie - spoorwegpolitie. 

 

3. Voeden van het AIK met alle informatie, aanmeldingen en resultaatsmeldingen 
ongeacht Bestuurlijke Politie (inclusief verkeer) of Gerechtelijke Politie: (zie ook 2. 
MFO 3) 

 Binnen het bevoegdheidsdomein van de bestuurlijk directeur-coördinator omhelst dit in 
concreto o.m. het: 

• aanmelden, a priori, van alle voorzienbare gebeurtenissen inzake administratieve 
politie aan de DirCo via het AIK Best Pol (wederkerende gebeurtenissen worden 
éénmaal aangemeld)(RAR) via ARGOS - pol office module 014 of BEPAD; 

• geven van feed-back van het verloop van de gebeurtenissen, de ingezette middelen 
en de behaalde resultaten (naar de Dirco via het gekende eenvormige resultatenblad 
- meldingsformulier); 

• aanmelden van alle informatie over groeperingen en personen binnen de krijtlijnen 
van het protocol inzake het opsporingsprogramma en de taakverdeling tussen lokale 
en federale politie in het raam van de opdrachten van bestuurlijke politie (zie ook punt 
II.2.7.). 

Wat de concrete omschrijving van de ‘gerechtelijke invulling’ van het AIK betreft wordt, zo 
nodig, verwezen naar de aanbevelingen en/of aandachtspunten van de gerechtelijk 
directeur! 

II. SPECIFIEK 

1. Criminaliteit 
 

• Vooraf: 
De in 1.1.5. opgesomde prioriteiten dienen (in principe) ook in het ZVP terug te vinden 
zijn, tenzij er specifieke, lokale omstandigheden zijn die rechtvaardigen om dit niet te 
doen. Hiertoe kan het argumentatiemodel uit de handleiding voor de opmaak van de 
ZVP een handig hulpinstrument zijn. 

• Bijdragen tot de geïntegreerde en integrale aanpak van de prioritaire fenomenen van 
de FGP Oost-Vlaanderen door: 

� deelname aan de door de Dirjud hiertoe geïnitieerde werkgroepen (projectmatige 
aanpak); 

� bij te dragen tot de beeldvorming van deze fenomenen; 

� bij te dragen tot de uitvoering van (een deel van) het ‘maatregelenpakket’ op het 
terrein. 

De bedoeling is het creëren van een win-win situatie voor alle partners. De mate van 
bijdrage varieert uiteraard van de mate van voorkomen van desbetreffend fenomeen 
binnen de omschrijving van de PZ. 

• Deelname aan (grootschalige/suprazonale) acties tegen o.m. inbraken (zoals de 
acties RIA of Goliath).  
Voor de grensregio: in de mate van het mogelijke en van de concrete opportuniteiten 
i.s.m. de Nederlandse collega’s. 

• Deelname aan (grootschalige) acties i.s.m. sociale- en inspectiediensten (in het raam 
van de strijd tegen de illegale immigratie en mensensmokkel; met WIN-WIN toestand 
voor politie en inspectiedienst!). 

• Informatienetwerken 

zowel op lokaal als arrondissementeel niveau wordt ter bestrijding van criminaliteit in 
het algemeen en het fenomeen ‘zware (georganiseerde) diefstal, woninginbraken en 
ramkraken’ in het bijzonder de medewerking gevraagd tot: 
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� de deelneming van een partnership met organisaties die op 
regionaal/arrondissementeel/internationaal niveau gestructureerd zijn (o.a. 
banksector, zelfstandige ondernemers, enz.); 

� het periodiek uitwisselen van informatie met de betrokken actoren, onder toezicht 
van de (gerechtelijke) overheid; 

� het mee ontwikkelen van een raamkader voor het partnership. 

• Uitwerking van een gerichte aanpak naar “veelplegers”. 

• Bijzondere aandacht voor de strijd tegen de vuurwapenzwendel. Naar lokale politie toe 
moet de aandacht hierbij o.m. gaan naar de lokaal gekende malafide personen 
(wapenhandelaars, verzamelaars, …), de kwaliteitsvolle reactieve aanpak van 
onderzoeken terzake, een verhoging van de expertise (zowel vanuit wettelijk, technisch 
als operationeel oogpunt) en het aanduiden van een referentiepersoon. 

• Blijvende aandacht voor een verdere borging van het maatregelenpakket inzake 
intrafamiliaal geweld (COL 3&4/2006 betreffende het strafrechtelijk beleid inzake 
partnergeweld) met een bijzondere aandacht voor de proactieve inspanningen. 

2. Bestuurlijke Politie 

2.1. Verkeer (gebaseerd op de prioriteiten uit het NVP) 

2.1.1. Verdere vooruitgang in de aanpak van de verkeersonveiligheid is noodzakelijk en moet 
mogelijk zijn door een integrale aanpak. Elke component van de geïntegreerde politie zal 
bijdragen tot de realisatie van de aanbevelingen van de Staten-Generaal 
Verkeersveiligheid. 

Dit gebeurt onder andere door: 

• het jaarlijks uitvoeren van een verkeersongevallenanalyse op het grondgebied van de 
PZ; 

• het verhogen van het aantal controles gericht naar de prioritaire ongevalsfenomenen 
(zie ook 2.2.); 

• zich te engageren in de verdere automatisering en de inzet van technologieën met het 
oog op de verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie. 

2.1.2. Vanuit de functie van directeur-coördinator wordt wat het handhavingsaspect betreft de 
nadruk gelegd op: 

• Deelname aan provinciale verkeershandhavingsplannen op de gewestwegen; 

• Deelname aan suprazonale controleacties
18

 (alcoholcontrole, drugs in het verkeer, 
snelheidscontroles, …); 

• Uitvoeren van controleacties m.b.t. de federale (of gewestelijke) prioriteiten inzake 
verkeer (alcohol, snelheid, controles op het zwaar vervoer, roodlichtrijden en 
veiligheidsuitrusting); 

• Deelname aan eindejaarscampagnes; 

• Deelname aan de verkeersveilige dag en verkeersveilige nacht en andere eventuele 
punctuele campagnes op vraag van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 
(BIVV) en/of de provincie. 

2.2. Overlast 
Overlast verschijnt in de meest diverse vormen en beïnvloedt sterk het onveiligheidsgevoel 
van de burger. Kwetsbare plaatsen zijn bv. winkelstraten, horeca, schoolomgeving en 
openbaar vervoer (inclusief stations en bushaltes). 
Door in voorkomend geval de bijdrage van de PZ op te nemen in het ZVP stemt zij haar 
activiteiten af op het overlastbeleid. Politieacties zullen in voorkomend geval naar 
voornoemde kwetsbare plaatsen worden georiënteerd en dit op de meest adequate 
tijdstippen. Samenwerking met de omliggende politiezones en de diverse componenten 
van de federale politie kan hierbij worden overwogen (bvb Saferail)! 

                                                      
18

 met hierbij de nodige aandacht voor de weekendcontroles (ook op vraag van de provincie) 
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2.3. Radicalisme en terrorisme 
Sedert begin deze eeuw is de aanpak en de bestrijding van het terrorisme ook steevast 
opgenomen als prioriteit in het NVP. 
De recente gebeurtenissen hebben bevestigd dat de terroristische dreiging niet mag 
worden onderschat; de dreiging is latent én permanent aanwezig. 
Ook de lokale politie kan in de strijd tegen radicalisme en terrorisme een belangrijke rol 
spelen. Zonder afbreuk te doen aan de in het opsporingsprogramma in het raam van 
opdrachten van bestuurlijke politie afgesproken taakverdeling, wordt ook van de lokale 
politie een bijzondere aandacht voor deze materie gevraagd. Alle, in het raam van de 
basispolitiezorg, ingewonnen informatie moet conform de in omzendbrief MFO3 voorziene 
procedures worden gesignaleerd. De lokale politie zal in het bijzonder een bijdrage leveren 
in de opvolging van de foreign fighters die zich op haar grondgebied bevinden. 
Daarnaast wordt aan de lokale politie ook gevraagd bij te dragen tot de preventie van 
radicalisering, o.m. door een verdere participatie in het project CoPPRa.

19
 

2.4. Nood- en interventieplanning 

Als gevolg van enkele zware rampen die zich de afgelopen jaren op diverse plaatsen en 
domeinen in ons land hebben voorgedaan, heeft de wetgever regulerend opgetreden. Zo 
is het o.m. wat de discipline 3 betreft (politie) een wettelijke verplichting om alle nodige 
informatie in te winnen en interventies voor te bereiden in het raam van de noodplanning 
en crisissituaties. De DirCo nodigt derhalve uit om: 

• op basis van de risico-analyse van de provinciale veiligheidscel (zie bijlage 6 + GADIS 
/ noodplanning), de risico-analyse van de gemeentelijke veiligheidscel en de lijst 
ESSENTIAL (zie eveneens GADIS) een operationeel interventiedossier (BPIP, 
interventiefiche of actiekaart) voor te bereiden en op te stellen en up-to-date te 
houden voor alle in aanmerking genomen kritieke plaatsen; 

• in dezelfde context actief deel te nemen aan de netwerkvergaderingen noodplanning 
en een bijdrage te leveren indien gewenst/gevraagd (verder uitwerken op lokaal 
niveau van de door CSD voorbereidde dossiers terzake) om nog beter voorbereid te 
zijn op nood- en crisissituaties. 

• op het niveau van de PZ een realistisch en praktisch oefenbeleid te ontwikkelen in het 
raam van de noodplanning. 

2.5. Gebeurtenissen voetbal (zeker voor de PZ’s met clubs uit eerste en / of tweede 
klasse) 
Verder invulling gevend aan wat werd gesteld supra I.1.1.2. “Beheer van de publieke 
ruimte en de bestuurlijke informatie”: 

• Blijvende aandacht voor een professionele spotterswerking in het algemeen en de 
rapportering over ‘probleemsupporters’ in het bijzonder. 

• Het tijdig opstellen van de nodige overeenkomsten (protocols) betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden overeenkomstig de handleiding “voetbalveiligheid” 
van de FOD Binnenlandse Zaken. 

• Meewerken aan de beleidsopties van de MiBiZa terzake, in conceto omhelst dit o.m.: 
� Streven naar een verminderde politionele inzet (gemoduleerd in functie van een 

risico-analyse en gekoppeld aan het concept van gastheerschap); 
� Geïntegreerde aanpak met alle betrokken partners in het licht van de 

einddoelstelling om van het voetbal een aangenaam familiaal feest te maken; 
� Het bestrijden van elke vorm van racisme in en rond een voetbalstadion. 

2.6. Regeling i.v.m. informatie-inwinning van administratieve aard 
(opsporingsprogramma)

20
 

• Binnen elke politiezone wordt een contactpersoon aangeduid conform de destijds 
gemaakte afspraken in het opsporingsprogramma bestuurlijke politie. 

• Als algemeen principe geldt dat de informatie-inwinning van lokale aard wordt 
uitgevoerd door de lokale politie. Concreter gesteld betekent dit dat in algemene 
bewoordingen: 

                                                      
19

 Project CoPPRA: Community Policing and prevention of radicalisation (and terrorism) 
20

 Uitgezonderd indien de CSD de aanmelding van de gebeurtenis binnen de omschrijving van het 
Arro doet (bv. grote wielerwedstrijden) 
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� de informatie-inzameling m.b.t. plaatsen geschiedt door de lokale politie; 
� de informatie-inzameling m.b.t. drukkingsgroepen die louter lokaal actief zijn 

eveneens geschiedt door de lokale politie; 
� de informatie-inzameling m.b.t. personen enkel geschiedt door de lokale politie na 

gemeen overleg of indien het ‘personen voetbalwet’ betreft. 

• Elke informatie bestuurlijke politie moet (in principe) met een RAR-formulier aan het 
CIDA/AIK Best Pol worden aangemeld.

21
 

2.7. Coördinatie bij mobiele crisissituaties 
Naar aanleiding van een aantal incidenten is gebleken dat de politie niet altijd en overal 
voldoende is georganiseerd om mobiele crisissituaties te beheersen. Er wordt in het NVP 
gevraagd dat de geïntegreerde politie hieraan zou werken. Binnen onze provincie werd 
hieromtrent reeds enige tijd geleden een protocol afgesloten (“protocol volgen”). 
Het is daarom wenselijk om: 

• verder deel te blijven nemen aan de netwerkvergaderingen voor volgen en 
interceptiedispositieven en er een bijdrage te leveren indien gewenst/gevraagd 
(verder uitwerken op lokaal niveau van de dor CSD voorbereidde dossiers terzake) 
om nog beter voorbereid te zijn en aldus de pakkans van verdachten van ernstige 
criminele feiten te kunnen verhogen door middel van kwalitatieve, effectieve en veilige 
tactische interventieprocédés; 

• een actieve bijdrage te leveren in het opstellen van de interventiefiches voor de in 
aanmerking genomen lokale interceptieposten. 

2.8. Slachtofferbejegening 
Voortdurende aandacht voor een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van 
de politionele slachtofferbejegening is noodzakelijk en moet mogelijk zijn door een 
integrale en geïntegreerde aanpak. 
De directeur-coördinator legt daarom de nadruk op een optimalisering van de informatie- 
en kennisuitwisseling tussen alle politiezones van het gerechtelijk arrondissement Oost-
Vlaanderen, door middel van een actieve deelname aan arrondissementele 
overlegmomenten met als doel om minimale normen slachtofferbejegening te bereiken, 
‘good practices’ door te geven en hiaten op te sporen en aan te pakken. 
 

3. Overige 

 
3.1. Bijdrage CIDA 

De geïntegreerde werking is de hoeksteen van de politiehervorming en mag niet in gevaar 
gebracht worden. Een capaciteitsprobleem kan hierop nochtans een impact hebben, zelfs 
op de totaliteit van de wederzijdse verticale en horizontale ondersteuning (bv.. de 
arrondissementele informatiekruispunten (CIDA/AIK), de communicatie- en 
informatiecentra (CIDA/CIC). 
Om de geïntegreerde werking in het politielandschap toch absoluut verder (én blijvend) te 
optimaliseren en zowel de informatiestromen, de telematica als de communicatie te 
verbeteren, wordt een effectief engagement en zelfs bijdrage (in personeel, desgevallend 
met interzonale financiële compensatoire maatregelen) verwacht vanwege de lokale politie 
voor het CIDA/AIK en het CIDA/CICOV. 

 
3.2. Bijstand leveren aan andere politiezones van ons arrondissement i.g.v. 

grootschalige én onvoorziene gebeurtenissen (“laterale steun”). 
Opmerking: Betreft vooral rampen van grotere omvang (provinciale en federale fase), 
doch ook eventueel n.a.v. specifieke incidenten (bomalarm, gevangenisopstand,…). 
Het toepassen van dit principe kadert binnen de toepassing van het Politioneel Interventie 
Plan (PIP). 
 

3.3.  Verdere afbouw van de oneigenlijke administratieve politietaken 
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 Uitgezonderd indien de CSD de aanmelding van de gebeurtenis binnen de omschrijving van het 
Arro odet (bv. grote wielerwedstrijden) 
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3.4. (Voor zover actueel niet geregeld door bijzondere overeenkomsten) de punctuele 
ondersteuning van diensten of eenheden van de Federale Politie zoals bv. FGP maar ook 
WPR, SPC, SPN enz. (bv. gebruik verhoorlokaal, cellen,…) blijven garanderen. 

 
3.5. Uitsluitend voor de PZ Waasland-Noord 

Bij het uitschrijven van het ZVP is het aanbevelenswaardig tevens bijzondere aandacht te 
besteden aan: 

• Het verwijzen naar het bestaande protocol betreffende de getroffen 
veiligheidsmaatregelen en het beheer van eventuele incidenten in de omgeving van 
een installatie van klasse 1, in casu de kerncentrale te Doel (Bron: OOP36 veiligheid 
van nucleaire installaties van klasse 1); 

• De aanpak van de algemene veiligheidszorg in de Waaslandhaven (weliswaar 
politioneel bij protocol in globo toevertrouwd aan de SPN Antwerpen, maar wel op het 
grondgebied van de gemeente Beveren en dus onder gezag van de burgemeester van 
Beveren en de procureur des Konings van Oost-Vlaanderen). Overleg en 
samenwerking met de betrokken federale diensten lijkt hierbij aangewezen! 

 
In bijlage 6 van dit ZVP is de ‘Risico-inventaris / Veiligheidscel Oost-Vlaanderen’ opgenomen die het 
sluitstuk vormde van de aandachtspunten van de DirCo Oost-Vlaanderen.

22
 

 

3.4.6. Aandachtspunten vanwege de Gerechtelijk Directeur van het voormalige gerechtelijk 
arrondissement Oost-Vlaanderen naar de lokale politie toe m.b.t. de uitwerking van het zonaal 
veiligheidsplan 2015-2017. 

 
De FGP Dendermonde laat zich bij het bepalen van haar prioriteiten leiden door: 

• de wettelijke taken van de federale gerechtelijke politie 

• de COL 2/2002; 

• het arrondissementeel protocol; 

• het beleid van de procureur des Konings; 

• de prioriteiten van het NVP; 

• de richtlijnen van de directeur-generaal van de gerechtelijke politie - de programmawerking; 

• het arrondissementeel criminaliteitsbeeld; 

• de resultaten van de beleidscyclus 2008-2011. 
 
Zo zal de aandacht van de FGP Dendermonde inzake criminaliteitsbestrijding zich in het bijzonder 
richten op: 

• de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen met een georganiseerd karakter; 

• de projectmatige aanpak van een aantal van deze fenomenen; 

• de aantasting van de fysieke integriteit. 
 
1. De aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen met een georganiseerd karakter 

 
De FGP zal zich richten naar de prioritaire criminaliteitsfenomenen met een georganiseerd 
karakter, meer in het bijzonder: 

• de diefstallen gewapenderhand; 

• de drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de 
smokkel van synthetische drugs en cannabis; 

• de illegale vuurwapenzwendel; 

• het terrorisme; 

• de mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting); 

• de mensensmokkel; 

• de informaticacriminaliteit; 

• de fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de fraude inzake 
afvalbeheer; 

• de inbraken in woningen en andere gebouwen met focus op rondtrekkers. 
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 Zie bijlage 6, ‘Risico-inventaris / Veiligheidscel Oost-Vlaanderen’ 
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Bij de aanpak van deze criminaliteitsfenomenen zal bijzondere aandacht worden besteed aan: 

• het detecteren van (het witwassen van) illegaal verworven vermogensvoordelen en de 
maximale inbeslagname ervan met het oog op de verbeurdverklaring; 

• de aanpak van georganiseerde polycriminele dadergroepen actief in meerdere van deze 
criminaliteitsfenomenen. 

 
2. De projectmatige aanpak van een aantal prioritaire criminaliteitsfenomenen 

 
De FGP Dendermonde opteert ervoor om de projecten inzake criminaliteitsbestrijding welke 
werden opgestart in de vorige beleidscyclus in de komende beleidscyclus verder te zetten, met 
uitzondering van het project mensensmokkel. 
Het gaat meer bepaald om de projecten inzake: 

• eigendomsdelicten; 

• cannabisplantages; 

• mensenhandel – seksuele exploitatie; 

• economische en financiële criminaliteit. 
 

Deze projecten verkeren elk in een verschillend stadium van realisatie. Zij beantwoorden nog 
steeds aan de actuele arrondissementele realiteit en betreffen criminaliteitsfenomenen die in het 
NVP 2012-2015 als prioritair zijn aangemerkt. 
Wat betreft het project mensensmokkel, dat werd opgestart in het kader van de vorige 
beleidscyclus, lijkt een verderzetting niet noodzakelijk gezien enerzijds de significante 
vermindering van de problematiek van de mensensmokkel door de beveiliging van de parking 
langs de E40 te Wetteren, en anderzijds de realisatie van diverse maatregelen die de beheersing 
van het fenomeen moeten garanderen. 
Bijkomend zal het project informaticacriminaliteit dat in 2012 werd opgestart, verder gezet worden. 
Dit project werd opgestart naar aanleiding van het parketsamenwerkingsverband 
informaticacriminaliteit Oost-Vlaanderen dat in voege trad in 2012 en de wens van de 
referentiemagistraat om te streven naar een uniforme aanpak van de informaticacriminaliteit 
binnen de provincie Oost-Vlaanderen. 

 
3. De aantasting van de fysieke integriteit 

 
Dossiers inzake moord, doodslag en meer algemeen de misdrijven tegen de fysieke integriteit 
zullen zoals nu reeds het geval is steeds prioritair worden behandeld conform de bestaande 
arrondissementele richtlijnen en afspraken.  
Het NVP 2012-2015 wijst er op dat in het raam van de feiten die de fysieke integriteit van 
personen ernstig aantasten de strijd tegen de illegale handel in vuurwapens essentieel is. Daarom 
zal bij de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen bijzondere aandacht dienen besteed 
te worden aan het detecteren van illegale vuurwapens en de maximale inbeslagname ervan met 
het oog op de verbeurdverklaring en de ontmanteling van de aanvoerlijnen. 

 

3.4.7. Synthese van de verwachtingen van overheden en andere belanghebbenden 

 
Er werd een selectie gemaakt van bevoorrechte belanghebbenden waarmee de lokale politie 
Waasland-Noord regelmatig in contact treedt en wat hun concrete verwachtingen zijn. Deze niet-
limitatieve lijst geeft een beeld van de talrijke belanghebbenden van de lokale politie Waasland-Noord 
en hun verwachtingen (selectie) volgens belangengroep. 
 
Voor wat de verwachtingen van de belanghebbenden betreft werd geput uit bestaande documenten, 
door de voormalige korpsen georganiseerde bevragingen, ingewonnen informatie bij 
overlegmomenten en rechtstreekse feedback door belanghebbenden. Er werd alvast gepoogd zo veel 
mogelijk van buiten naar binnen te kijken.  
 

 
BELANGHEBBENDE 

 
VERWACHTINGEN 

WIJZE VAN BEVRAGING 
OF 

INFORMATIEBRON 
Bestuur en financiers   

Burgemeester Uitvoeren beleidsakkoord 
veiligheidsdiensten, meerbepaald m.b.t. 

Schriftelijke bevraging i.f.v. opmaak 
argumentatiematrix 
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lokale politie Waasland-Noord 
 

Reeds vastgelegd in gemeentelijk 
beleidsplan  

Politieraad Uitvoeren beleidsakkoord 
veiligheidsdiensten 
 

Schriftelijke bevraging i.f.v. opmaak 
argumentatiematrix 
Interpellaties op de politieraad 

Procureur des Konings Uitvoeren prioriteiten PdK 
Deelname ARO 
Deelname ORO 
Waarborgen kwaliteitsniveau processen-
verbaal 

Nota PdK prioriteiten in gerechtelijk 
arrondissement 
Mededelingen op ARO 
Mededelingen op ORO 
Parketonderrichtingen 

Minister van Binnenlandse Zaken en 
Justitie 

Loyale uitvoering NVP  Inhoud NVP 

Medewerkers   
Korpschef Uitvoering ZVP 

Respect voor dienstmateriaal 
Interne overlegstructuren 
Dienstmededelingen, dienstberichten 

Officieren Erkenning en waardering 
Opleidingsmogelijkheden 

Interne overlegstructuren 
Werkgroepen voorbereiding fusie 
Bevraging i.f.v. argumentatiematrix 

Middenkader  Erkenning en waardering 
Opleidingsmogelijkheden 

Interne overlegstructuren 
Werkgroepen voorbereiding fusie 
Bevraging i.f.v. argumentatiematrix 

Basiskader Erkenning en waardering 
Opleidingsmogelijkheden 

Interne overlegstructuren 
Werkgroepen voorbereiding fusie 
Bevraging i.f.v. argumentatiematrix 

CaLog personeelsleden Erkenning en waardering 
Opleidingsmogelijkheden 

Interne overlegstructuren 
Werkgroepen voorbereiding fusie 
Bevraging i.f.v. argumentatiematrix 

Gepensioneerden Nauw betrokken worden bij allerlei 
korpsactiviteiten 

Info tijdens korpsrecepties 
Telefonische vragen 

Leden vriendenkring Financiële ondersteuning 
Participatie alle medewerkers 
Dienstfaciliteiten voor vergaderingen 

Info bestuursvergaderingen 
Rechtstreekse vragen aan de korpsleiding 

Klanten   

Organisatoren van evenementen en 
sportwedstrijden 

Verkeerstechnisch advies  
Inzet en toezicht politiepersoneel 

Evaluatievergaderingen met organisatoren 
Schriftelijke verzoeken aan de korpsleiding 

Externe Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk: Securex 

Uitvoering van een preventiebeleid 
Aanleveren correcte personeelsgegevens 
Correct naleven schema medische 
onderzoeken 

Vergaderingen Comité Preventie en 
Bescherming op het Werk 
Contacten met Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 
Rechtstreekse feedback administratie 
arbeidsgeneeskundige dienst 

Wijkbewoners  Beheersen allerlei overlastproblemen Fijnmazige buurtbevraging in het kader van 
lokale veiligheidsbevraging 

Rechtstreekse afnemers (klacht, aangifte, 
melding, vraag om info) 

Correcte bejegening 
Informatieverstrekking 
Correcte doorverwijzing 

Evaluatie klachtenmanagement 
Klachten 
Dankbetuigingen 

Slachtoffers misdrijven  Correcte bejegening 
Informatieverstrekking 
Correcte doorverwijzing 

Evaluatie klachtenmanagement 
Klachten 
Info via CHS 
onderrichtingen van het parket 

Verdachten misdrijf Correcte bejegening 
Neutraal en eerlijk onderzoek (ten ontlaste) 
Correcte toepassing Salduz-procedure 

Evaluatie klachtenmanagement 
Klachten 
Specifieke klachten Salduz-procedure 

Slotenmakers Relevante info bij vordering 
Correcte betaling 

Klachten  

Advocaten Salduz-procedure Correcte toepassing Salduz-procedure 
Correct gebruik 
webapplicatie/permanentiedienst 
Respecteren vertrouwelijk overleg 

Klachten en opmerkingen bij contacten met 
politieambtenaren vóór, tijdens en na 
Salduz-procedure  

Gerechtsdeurwaarders Informatieverstrekking 
Bijstand verlenen 
Betekening niet afgehaalde exploten 

Protocolakkoord 

Sportclubs Verhoogde inzet machten openbare orde 
voor sommige manifestaties 
Toezicht politie 

Coördinatievergadering voor het 
desbetreffende evenement 
 

Huisartsen Bijstand in geval van problematische 
tussenkomsten 

Overleg met voorzitter huisartsenkring 

Apothekers Respecteren politionele procedure 
beveiliging apothekers met wachtdienst  

Evaluatievergadering met voorzitter 
apothekers 

NMBS / De Lijn Snelle politionele tussenkomsten bij 
verkeersagressie 
Aanduiden contactpersoon bij de politie 

Provinciaal samenwerkingsakkoord 

Bpost Informatiedoorstroming i.f.v. afhandelen 
minnelijke schikkingen 

Regelmatige feedback postkantoren op 
grondgebied 
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Correcte frankering poststukken 

Financiële instellingen Toezicht stoeprisico 
Politionele tussenkomsten valse 
bankbiljetten 

Casuele overlegmomenten  

Verzekeringsmaatschappijen Aanleveren correcte gegevens bij 
ongevallen 
Nazichten niet-verzekerd voeren 

Briefwisseling met de korpsleiding 

Takeldiensten Respecteren beurtrol takeldiensten 
Aanleveren correcte voertuig- en 
identiteitsgegevens  

Evaluatiemomenten met de 
vertegenwoordigers van de takelbedrijven 

Taxibedrijven Noteren klachten flessentrekkerij 
Bemiddeling bij problemen 

Telefonische steekproef bij taxibedrijven 

Vertalers/tolken Juiste prestatievermelding in PV’s Onderrichtingen van het parket 

SSGPI Aanleveren correcte personeelsgegevens 
Aanleveren correcte prestatiegegevens 

Briefwisseling SSGPI 
Persoonlijk telefonisch contact 

OCMW Correct gebruik crisiskamer  
Snelle bijstand bij allerlei problematische 
situaties 

Overlegmomenten tussen politie en OCMW 
Rechtstreekse feedback bij problemen 

Partners    

Gouverneur Deelname grensoverschrijdende acties 
drugs in het verkeer 
Discipline 3 rampenplanning 

Provinciaal veiligheidsoverleg 
Omzendbrieven 

DirCo - CSD Loyale uitvoering NVP en specifieke 
verwachtingen 

Concreet schriftelijk gedefinieerde 
verwachtingen DirCo 

DirJud - FGP Loyale uitvoering NVP en specifieke 
verwachtingen 

Concreet schriftelijk gedefinieerde 
verwachtingen DirJud 

Bijzonder rekenplichtige Opvolging betalingsbestanden 
Opmaak begroting conform vastgelegde 
werkwijze 

Feedback op managementteam 
Evaluatievergaderingen 
Afspraaknota met gemeenteontvanger 

Arrondissementscommissaris Verwachtingen conform verwachtingen 
gouverneur 
Infodoorstroming resultaten verkeersacties 

Briefwisseling met de korpsleiding 
Mailberichten  

Preventieambtenaren en 
preventiemedewerkers gemeente 

Aanwezigheid politie op diverse 
vergaderingen 
Informatie-uitwisseling 
Partnerschap 

Beleidsnota preventieambtenaren 
Regelmatige contacten 

Gevangenisdirectie ‘Poort van Beveren’ Constructieve samenwerking i.f.v. 
problemen, incidenten, drugcontroles 

Overlegmomenten  

Brandweer / milieudienst / 
civiele bescherming 

Informatiedoorstroming 
Politionele bijdrage rampenplanning 

Dienstenoverschrijdend overleg 

AIK / CICOV Detachering personeelslid uit de zone 
Correcte informatiedoorstroming  

Rechtstreeks overleg met de korpsleiding 
Regelmatige feedback AIK / CICOV aan de 
zone 

Inspectiediensten Comité P en Algemene 
Inspectie 

Klachtenbehandeling 
Gebruik geïnformatiseerde beheersfiches 
Naleving aanbevelingen 

Informatiesessies 
 
 

Economische Inspectie Loyale bijstand bij acties Rechtstreekse verzoeken aan de 
korpsleiding 

Arbeidsinspectie Loyale bijstand bij acties Rechtstreekse verzoeken aan de 
korpsleiding 

Politieschool OPAC Indienen opleidingsbehoeften 
Medewerkers bij voorkeur opleiding laten 
volgen aan OPAC 

Informatievergaderingen 
Contacten met vormingscoördinator van de 
zone 

CLB / CHS / Kind en gezin Informatiedoorstroming 
Correcte doorverwijzing 

Regelmatige overlegmomenten 

Gemeentelijke diensten Samenwerking en samen oplossen van 
diverse problemen waarmee burgers 
worden geconfronteerd 

Feedback van de gemeentelijke diensten / 
overheden 
Centraal Meldpunt gemeente Beveren 

WAPOL politiekorpsen Loyale laterale bijstand 
Wederzijds gebruik cellen 

Vergaderingen korpschefs WAPOL 

Douane Loyale bijstand bij acties Rechtstreekse verzoeken aan de 
korpsleiding 

Vrederechter Casuele bijstand 
Verstrekken gerechtelijke info op verzoek 

Rechtstreekse verzoeken aan de 
korpsleiding 

Staatsveiligheid Informatiedoorstroming 
Samenwerking bij manifestaties en/of 
bezoeken hoogwaardigheidsbekleders 

Rechtstreekse verzoeken aan en overleg 
met de korpsleiding 

Gemachtigde opzichters Verzorgen opleiding Briefwisseling met de scholen 

Voetbalstewards Verzorgen opleiding 
Bijwonen briefings voetbalwedstrijden 
Waasland-Beveren 
Bijstand bij problemen 

Veiligheidsprotocollen inzake voetbal 

Seingevers Controle standplaats seingevers 
Controle omloop wedstrijden 

Contacten met organisatoren 
Vastgelegde werkwijze wielerwedstrijden 
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Parkeerbedrijf Vinci Voorbeeldfunctie politiepersoneel 
Duidelijke identificatie van (anonieme) 
politievoertuigen 
Correcte doorverwijzing (bij klachten) naar 
parkeerwinkel 

Evaluatievergaderingen met de korpsleiding 
Informele contactmomenten 

Fuifstewards Bijstand bij problemen Feedback fuiforganisatoren 
Overleg probleemfuiven  

Vakbondsafvaardiging / BOC Overmaken agenda BOC binnen redelijke 
termijn 
Periodiek overleg 
Opsturen verslagen BOC 

Feedback BOC 
Reglement BOC 

CPBW Overmaken agenda CPBW binnen redelijke 
termijn 
Periodiek overleg 
Opsturen verslagen CPBW 

Feedback CPBW 
Reglement CPBW 

Maatschappij   
Gemeentelijke adviesraden Verstrekken informatie preventie allerlei Verzoeken aan de korpsleiding via 

voorzitters adviesraden 

Middenstandvereniging en horeca Politietoezicht tijdens acties middenstand 
Stimuleren WIN 

Verzoeken via voorzitter middenstand 
Verzoeken via centrummanager 

Persmedewerkers Overmaken dagelijkse persberichten 
Samenwerking TV-Oost 

Dagelijkse perscontacten 
 

Buurtgroeperingen Aanwezigheid wijkinspecteur vergaderingen 
buurtproblematiek 
Verstrekken informatie (preventie) 
Politietoezicht bij overlastproblemen 

Buurtoverleg 
Rechtstreekse verzoeken aan de 
korpsleiding 

Scholengemeenschap Verkeersvoorlichting 
Aanduiden contactpersoon 
Lessen MEGA 

Overleg schooldirecties 
Omzendbrief PLP41 

 

3.5. Inrichting van het korps 

3.5.1. Personeelscapaciteit 

 
De functionele norm van het politie-effectief, berekend door de Katholieke Universiteit Leuven aan de 
hand van politioneel relevante factoren, bedraagt voor de politiezone Waasland-Noord 148,9 
personeelsleden

23
. 

 
De minimumnorm van het operationeel personeel werd bij Koninklijk besluit van 05/09/2001 
vastgelegd op 129

24
. 

 
De politieraad van de politiezone heeft bij raadsbeslissing van 22 december 2014 het effectief van het 
operationeel kader vastgelegd op 174 politieambtenaren en het effectief van het administratief en 
logistiek kader (Calog) bepaald op 47 personeelsleden. 
De vaststelling van de personeelsformatie van de lokale politie Waasland-Noord werd op 28 januari 
2015 door de Provinciegouverneur en op 30 juni 2006 door het Vlaamse Gewest, goedgekeurd. 
 
Jaarlijks zullen de nodige inspanningen en investeringen worden gedaan om een maximale invulling 
van het organiek kader te bereiken en te handhaven. 
 
In het kader van een verhoogde veiligheid voor de burgers, heeft het regeerakkoord van juli 2003 als 
prioriteit een grotere beschikbaarheid van de politiecapaciteit vooropgesteld onder andere door het 
aantal administratieve taken te verminderen. Ten gevolge van de werkdruk die deze administratieve 
taken met zich meebrengen, wordt de kerntaak van de lokale politie, zijnde de basispolitiezorg of een 
‘community oriented policing’ immers gehypothekeerd. 
Conform de omzendbrief van 1 december 2006 met richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen 
van sommige administratieve taken van de lokale politie zal voor de lokale politie Waasland-Noord 
een stappenplan worden opgemaakt op basis van een analyse van de nieuwe invulling en werking 
van de organisatie. 
 

                                                      
23

KB 5 september 2001, B.S. 12 oktober 2001 
24

Ibid. 
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MINIMUMNORM PERSONEEL 
 

 Wettelijke minimumnormen Organiek Reëel aanwezig 
op 01/11/2015 

Operationeel kader 129 174 162,1 

Administratief en logistiek 
kader 

10 47 33 

 
OPERATIONEEL KADER 
 

Minimaal 
effectief 

(KB 05/09/01) 

Goedgekeurd 
organiek 

kader 

 
Reëel effectief 

 Aantal Aantal 
ingeschreven 
(per kader) 

Beschikbaar aantal Datum van registratie 

129 1 HCP 
8 CP 

37 HINP 
124 INP 

4 AP 

2 HCP 
12 CP 

37 HINP 
116 INP 

9 AP 

2 HCP 
9,8 CP 

30,4 HINP* 
112,5 INP** 

7,4 AP 

01/11/2015 
01/11/2015 
01/11/2015 
01/11/2015 
01/11/2015 

* 1HINP onbeschikbaar wegens detachering naar AIK Dendermonde en 1 HINP wegens 
loopbaanonderbreking 
** 1 INP onbeschikbaar wegens NAPA en 1 INP onbeschikbaar wegens detachering CICOV 
 
ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER 
 

Minimaal 
effectief 

(KB 05/09/01) 

Goedgekeurd 
organiek 

kader 

 
Reëel effectief 

 Aantal Aantal 
ingeschreven 
(per kader) 

Beschikbaar aantal Datum van registratie 

10 Niv. A: 3 
Niv. B: 4 
Niv. C: 33 
Niv. C : 2* 
Niv. D: 5 

Niv. A: 2 
Niv. B: 5 
Niv. C: 25 
Niv. C : 0* 
Niv. D: 9** 

Niv. A: 1 
Niv. B: 4 
Niv. C: 17,5 
Niv. C : 0* 
Niv. D: 10,5*** 

01/11/2015 
01/11/2015 
01/11/2015 
01/11/2015 
01/11/2015 

* Enkel toegankelijk voor leden van defensie 
** Technisch beambte: 5; defensie: 2 
*** Technisch beambte: 4,5; defensie: 2 
 

3.5.2. Organogram 

 
Om aan haar missie te voldoen heeft de lokale politie Waasland-Noord een organogram opgemaakt 
dat bestaat uit eerstelijnspolitiezorg en ondersteunende diensten. Het organogram beoogt bezielde en 
enthousiaste medewerkers die een professionele en bevolkingsgerichte politiezorg aanbieden, om zo 
samen met anderen te zorgen voor een veilige en kwaliteitsvolle omgeving. 
 
Om dit te verwezenlijken heeft de lokale politie Waasland-Noord op datum van 1 november 2015–160 
(162,1 FTE) operationele medewerkers en 35 (35,8 FTE) CALog-medewerkers in dienst. 

 
Het organogram met organiek en effectief kader van de politiezone Waasland-Noord op 1 januari 
2015 is bijgevoegd in bijlage 9. 
 
Het korpsdesign is ontworpen vanuit een ‘community policing’-filosofie. Concreet bestaat het 
organogram uit twee pijlers, meer bepaald diensten eerstelijnspolitiezorg en diensten ondersteuning. 
De diensten die met het publiek in contact komen (eerstelijnsdiensten) en dus het imago van het korps 
bij het publiek bepalen, zijn bovenaan het organogram geplaatst. Met het oog op het realiseren van 
een kwaliteitsvolle ondersteuning van deze eerstelijnsdiensten, zijn de ondersteunende diensten 
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ondergebracht in vier zuilen, meer bepaald operationele ondersteuning, gerechtelijke en 
administratieve ondersteuning, beleid en beheer en staffuncties.  
 
De eerstelijnspolitiezorg bestaat uit: 

• de dienst Interventie & planton/Onthaal, waartoe eveneens de functionaliteit Coördinatie & 
Planning behoort; 

• de dienst Wijkwerking. 
 
De ondersteunende diensten zijn ondergebracht in: 

• Een zuil operationele ondersteuning, met als diensten:  
o Verkeer; 
o Recherche; 
o Sociale Politie. 
 

• Een zuil gerechtelijke en administratieve ondersteuning, met als diensten : 
o Informatiebeheer; 
o Communicatie; 
o APO & Secretariaat. 
 

• Een zuil Beleid & Beheer, opgesplitst in twee afdelingen: 
o Een afdeling Beleid & beheer, met als diensten 

���� Beleidsplanning en –analyse; 
���� Personeelsdienst; 
���� Beleidssecretariaat. 
 

o Een afdeling Logistiek & Financiën, met als diensten: 
���� Logistieke dienst; 
���� Boekhouding; 
���� Onderhoud. 

• Staffuncties: 
o Hogere korpsleiding (HCP); 
o Organisatiebeheersing & Intern toezicht; 
o Secretaris; 
o Interne preventie. 

 

3.6. Beeld van de dienstverlening en de werking 

 
Het beleid wenst via delegatie van verantwoordelijkheden aan medewerkers, via het stimuleren van 
initiatieven van de medewerkers en het verruimen van hun kennis en vaardigheden, te komen tot een 
politieorganisatie die zichzelf optimaliseert vanuit elke medewerker. Betrokkenheid is een voorwaarde 
tot het creëren van een draagvlak. Streefdoel is om de medewerkers binnen de organisatie te 
doordringen van de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg. 
 
De korpsstructuur van de lokale politie Waasland-Noord is daarom geënt op vier pijlers: 

1. een responsabilisering van alle niveaus binnen het korps; 
2. communicatie in alle richtingen; 
3. meedenken en mee beslissen individueel en binnen elk organisatiedeel; 
4. bevolking- en klantgericht functioneren. 

 
De bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling van de lokale politie Waasland-Noord wordt 
aangestuurd vanuit het INK-managementmodel. Het INK stelt zich tot doel organisaties – profit en 
non-profit – op alle mogelijke manieren behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van succesvolle 
strategieën. Het INK-mananagementmodel biedt, in vergelijking met ander modellen, het voordeel dat 
zowel audit, zelfevaluatie en positiebepaling kunnen uitgevoerd worden. Daarnaast kan eventueel 
geput worden uit externe ervaring om ‘good practices’ in de eigen organisatie te implementeren.  
 
Om een doordacht strategisch personeelsmanagement afgestemd op de organisatiedoelstellingen te 
ontwikkelen, zal de lokale politie Waasland-Noord de principes van het kwaliteitslabel ‘Investors in 
People’ (IiP) toepassen. 
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IiP is een ontwikkelingsgericht instrument dat perfect aansluit aan het INK-managementmodel. 
 

3.6.1. Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking 

3.6.1.1. Minimale werkingsnormen 

 
De medewerkers van de lokale politie Waasland-Noord hebben via de werkgroepen opgericht in het 
kader van de fusie tussen de twee voormalige politiezones de huidige werkingsregels- en 
doelstellingen bepaald en staan in voor het uitwerken van de kwaliteitsnormen verbonden aan elke 
functionaliteit. De strategische doelstellingen voor de lokale politie Waasland-Noord zijn het realiseren 
van: 

• De gemeenschapsgerichte politiezorg, en 

• Een gedecentraliseerde / gebiedsgebonden dienstverlening 
 

3.6.1.1.1. De functionaliteit wijkwerking 

 
De functie wijkwerking bestaat in het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare 
politie, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar 
omgeving. Als minimale werkings- en organisatienorm voor de uitvoering van deze functie geldt: 1 
wijkagent per 4 000 inwoners (K.B. 17 september 2001). 
 
Visie 
 
Teneinde de  rust, veiligheid en het algemeen welzijn van alle burgers te beschermen en te 
bevorderen, streeft de wijkdienst van de lokale politie Waasland-Noord ernaar een kwaliteitsvolle 
basispolitiezorg uit te bouwen door het aanreiken van een klantgerichte, kwalitatieve en efficiënte 
dienstverlening in alle wijken van de gemeente Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. 
 

Doelstellingen 
 
In het bijzonder wenst de dienst Wijkwerking de geformuleerde doelstelling van 
gemeenschapsgerichte politiezorg te realiseren: 

• door maximaal in te spelen op de verwachtingen, noden en behoeften bij de bevolking; 

• door het bevorderen van een oplossingsgerichte aanpak van buurtproblemen bij alle 
wijkmedewerkers met nadruk op het stimuleren van samenwerking, het uitbreiden van de 
beslissingsbevoegdheid en het afleggen van verantwoording; 

• door in samenwerking met de bevolking, alle overheden en betrokken instanties te zoeken 
naar duurzame oplossingen; 

• door de zelfredzaamheid van de burgers te stimuleren. 
 
De dienst Wijkwerking van de politie Waasland-Noord wenst de doelstelling van een 
gedecentraliseerde/gebiedsgebonden dienstverlening te bereiken door: 

• in alle wijken maximaal aanwezig, bereikbaar en zichtbaar te zijn teneinde relevante informatie 
te verzamelen over wijkproblemen én problemen te detecteren; 

• gedetecteerde problemen op een menswaardige wijze krachtdadig aan te pakken; 

• de bevoegde diensten in kennis te stellen en bij de probleemaanpak te betrekken; 

• gedragingen die een misdrijf inhouden aan de gerechtelijke overheden te signaleren; 

• alle betrokken overheden en instanties in kennis te stellen van lokale vragen, verwachtingen 
en behoeften; 

• opdrachten uitgaande van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden kwaliteitsvol uit te 
voeren; 

• het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verhogen door in alle wijken meer zichtbaar te zijn, 
meer preventieve controles te verrichten en de burger te adviseren; 

• de nodige zorg te bieden aan personen die het slachtoffer zijn geweest van een misdrijf; 

• de bevolking en de lokale gemeenschappen te informeren; 
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• de samenwerking tussen de lokale overheden en de diverse diensten van de lokale politie 
Waasland-Noord te optimaliseren op basis van communicatie en overleg. 

 
De nadruk zal binnen de komende vijf jaar gelegd worden op: 

1. Een gelijkwaardige basispolitiezorg door de wijkdienst te verzekeren binnen de ganse zone; 
2. De processen van de wijkdienst beschrijven en aan te passen om efficiëntie en transparantie 

te verbeteren; 
3. Per wijk het in kaart brengen van de externe omgeving en haar problemen en hieraan 

doelstellingen om de veiligheid en de leefbaarheid te optimaliseren; 
4. Sociale media en andere informatie–en communicatieprocessen beter exploiteren. 

 
Organisatie- en werkingsnormen: functionaliteit wijkwerking 
 

Datum 
registratie 

Aantal 
Inwoners 

(01/01/2014) 

Aantal 
wijkinspecteurs 
volgens de norm 

Organiek  
aantal 

wijkinspecteurs 

Reëel  
aantal 

wijkinspecteurs 

Aantal  
politieposten 

Capaciteit  
op 

jaarbasis 

01/10/2015 84 440 22 34 34 10 51 680 uur 

 Norm: 1 wijkinspecteur op 4 000 inwoners 
 NORM IS BEHAALD 

 
Binnen de politiezone wordt een wijkwerking voorzien, gebaseerd op een geografische indeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. Omwille 
van de gekende werkdruk werd bij de opmaak van het personeelskader van de lokale politie 
Waasland-Noord een wijkwerking voorzien met 30 wijkinspecteurs, of m.a.w. een werkings- en 
functioneringsnorm van één wijkagent per 2 484 inwoners (gemiddelde over het totale grondgebied 
van de zone). 
 
De wijkdienst wordt niet permanent georganiseerd, maar moet wel toelaten dat de wijkagenten hun 
functie flexibel kunnen uitoefenen na de normale diensturen of tijdens weekends of feestdagen, 
afhankelijk van de periodes waarop het maatschappelijk leven in de betreffende wijk zich afspeelt. 
 
Bij de organisatie van de wijkwerking wordt rekening gehouden met de inwerkingstelling van de 
politieposten (wijkburelen) binnen elke deelgemeente. De functies wijkwerking en onthaal worden op 
elkaar afgestemd. De wijkagenten houden zitdagen in de respectievelijke wijkburelen. Tijdens deze 
zitdagen noteren de wijkagenten alle klachten en aangiften die op hun wijkbureel binnenkomen. 
 
Het territorium van de politiezone Waasland-Noord wordt opgedeeld in 22 wijkgebieden gegroepeerd 
in vier sectoren, namelijk ‘Beveren-centrum’, ‘deelgemeenten Beveren’, ‘Sint-Gillis-Waas’ en 
‘Stekene’: 
 

Beveren-centrum Beveren-centrum Oost 1 INP 

 Beveren-centrum Zuid 1 INP 

 Beveren-centrum Kern 1 INP 

 Beveren-centrum West 1 INP 

 Beveren-centrum Noord 1 INP 
Deelgemeenten Beveren Melsele 3 INP 

 Haasdonk 1 INP 

 Vrasene 1 INP 

 Kallo 1 INP 

 Doel 1 INP 

 Kieldrecht 1 INP 

 Verrebroek 1 INP 
Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas Centrum 1 INP 

 Sint-Gillis-Waas Zuid 1 INP 

 De Klinge 1 INP 

 Meerdonk 1 INP 

 Sint-Pauwels 1 INP 
Stekene Stekene West 1 INP 

 Stekene Oost 1 INP 
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 Hellestraat-Koewacht 1 INP 

 Kemzeke  1 INP 

 Klein Sinaai 1 INP 

 
De vijf wijkinspecteurs in de sector Stekene worden bijgestaan door een wijkinspecteur die zich richt 
op stedenbouw en de problematiek van de weekendverblijven.  
Voor operationele ondersteuning zijn er organiek vijf wijkinspecteurs (op 1/1/2015 is hiervan één 
ingevuld) voorzien die de continuïteit in dienstverlening in de wijkgebieden kunnen garanderen, de 
onthaalfunctie opnemen, administratieve ondersteuning bieden en de wijkwerking mee invulling 
geven. 
De sectoren Sint-Gillis-Waas en Stekene worden versterkt met een assistent CALog C voor de 
invulling van het onthaal en bijkomende administratieve ondersteuning. 
 
Gelet op het groot territorium van de politiezone  is er een constante nood aan coördinatie van de 
wijkwerking in de verschillende territoriale afbakeningen, rekening houdend met de lokale behoeften 
om een gemeenschapsgerichte politiezorg te kunnen waarborgen. Zij wordt uitgevoerd door vier 
teamchefs wijk, hoofdinspecteurs van politie (HINP). Elke teamchef wijk coördineert de werking in één 
sector en voert de opdrachten uit onder de leiding van het diensthoofd, commissaris (CP) van de 
dienst Wijkwerking. 
 

3.6.1.1.2. De functionaliteit onthaal 

 
De functie onthaal bestaat uit het te woord staan van de burgers die zich, fysiek in persoon, 
telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Als minimale werkings- en organisatienorm voor 
de uitvoering van de fysieke toegankelijkheid geldt: 12 uur per dag. De permanente bereikbaarheid 
van een politiedienst wordt in alle gevallen verzekerd (K.B. 17 september 2001). 
 
Visie 
 
De dienst ‘onthaal’ staat 24/24u, 7/7 dagen de burgers, andere diensten en partners te woord die zich 
in persoon, telefonisch, per fax of per mail tot ons politiekorps wenden. Dit gebeurt op klantvriendelijke 
wijze, volgens de bepalingen die werden vastgelegd binnen het kader van de gemeenschapsgerichte 
politiezorg, en dit in een gedecentraliseerde setting (Beveren – Sint-Gillis-Waas – Stekene). 
 
De dienst ‘onthaal’ verzorgt de lokale dispatching en zorgt voor een gedegen ondersteuning van de 
medewerkers op het terrein (Interventie – Wijkwerking – Verkeer – Recherche – Sociale Politie). 
 
Doelstellingen 
 
In het bijzonder wenst de functionaliteit onthaal de geformuleerde doelstellingen van 
gemeenschapsgerichte politiezorg en gedecentraliseerde / gebiedsgebonden dienstverlening te 
realiseren door: 

• het verzekeren van een permanente dienstverlening (24/24); 

• het aanbieden van een moderne en klantvriendelijke onthaalomgeving; 

• het  noteren van klachten en aangiften; 

• de burger die zich aanmeldt binnen een redelijke termijn te woord te staan alsook telefonische 
oproepen zo snel mogelijk te beantwoorden en dit op een beleefde, vriendelijke én voor de 
burger verstaanbare manier; 

• het aanreiken van een luisterend oor en het tonen van een groot inlevingsvermogen waarbij 
aandacht wordt besteed aan eventuele achterliggende problemen en contextgegevens van 
belang, uiteraard met respect voor de privacy van de burger; 

• het aanbieden van een adequate opvang aan slachtoffers onder meer door hen de nodige 
relevante informatie te verschaffen; 

• het informeren van de burger over relevante maatschappelijke instellingen en het verdere 
verloop van de procedure; 

• het uitbouwen van een professionele dispatching i.s.m. CICOV alsook het verzekeren van een 
goede radiocommunicatie met de politiemedewerkers op het terrein; 
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• het doorspelen van belangrijke informatie aan de diverse medewerkers, in het bijzonder de 
wijkinspecteurs, interventieteams en de recherche; 

• door bijkomende vorming van de onthaalmedewerkers. 
 
Organisatie- en werkingsnormen: functionaliteit onthaal 
 

Datum 
registratie 

Aantal 
gemeenten in 

de zone 

Aantal 
politiekantoren 

Aantal uren fysieke 
aanwezigheid in het centrale 

onthaalpunt 

Capaciteit op 
jaarbasis 

   Weekdagen Weekend /  
feestdagen 

 

01/10/2015 3 3 24/24 u 
permanentie 

24/24 u 
permanentie 

15 200 uur 

Norm: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centraal onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische 
infrastructurele maatregelen. 

NORM IS BEHAALD 
 
In de zone worden de functies onthaal en planton georganiseerd in een centraal onthaalpunt (onthaal 
voorzien op het hoofdcommissariaat in de gemeente Beveren). Dit doet dienst als permanent 
onthaalpunt (24 uur op 24 uur) voor de ganse politiezone. 

 
In de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene wordt de functionaliteit onthaal in de betreffende 
politiekantoren georganiseerd in afstemming met de openingsuren van de gemeentehuizen (32 u). 
 
In de Beverse deelgemeenten Doel, Kieldrecht, Verrebroek, Kallo, Vrasene, Haasdonk en Melsele 
werden kleinere politiekantoren (wijkburelen) opgericht (1 per deelgemeente). Deze doen dienst als 
lokale onthaalpunten gedurende een significant aantal uur per week. Bij de bepaling van de 
toegankelijkheid van de lokale onthaalpunten wordt rekening gehouden met de noden en 
verwachtingen van de lokale bevolking. 
 
Op deze wijze wordt de onthaal- en plantonfunctie (aangiften/klachten) over een grote waaier van 
keuzemogelijkheden verspreid. 
 
Overzicht politiekantoren 
 

Politiekantoor Openingsuren Plaats 
Beveren – 
Gravendreef  

24 uur per dag, 7 dagen per week Gravendreef 1 
9120 Beveren 

Beveren – 
Kleinebosweg 

Maandag 18.00 – 20.00 
Dinsdag 18.00 – 20.00 
Woensdag 10.00 – 12.00 
Donderdag 10.00 – 12.00 
Vrijdag  10.00 – 12.00 
Zaterdag 10.00 – 12.00 

Kleinebosweg 24 
9120 Beveren 

Sint-Gillis-Waas Maandag 08.30 – 12.30 
Dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 18.30 
Woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 
Donderdag 08.30 – 12.30 
Vrijdag  08.30 – 12.30 
Zaterdag 08.30 – 12.30 

Blokstraat 4 
9170 Sint-Gillis-Waa 

Stekene Maandag 08.30 – 12.30 
Dinsdag 08.30 – 12.30 
Woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 
Donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 18.30 
Vrijdag  08.30 – 12.30 
Zaterdag 08.30 – 12.30 

Zavelstraat 37 bus 1 
9190 Stekene 

Doel Dinsdag 14.00 – 17.00 
(enkel de pare weken) 

Pastorijstraat 5A 
9130 Beveren 

Haasdonk Dinsdag 16.00 – 20.00 Pastoor Verwilghenplein 5 
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Zaterdag 09.00 – 12.00 9120 Beveren 
Kallo Donderdag 16.00 – 20.00 

Zaterdag 09.00 – 12.00 
Gemeenteplein 1 
9120 Beveren 

Kieldrecht Zaterdag 09.00 – 12.00 Dorpsstraat 24 
9130 Beveren 

Melsele Woensdag 16.00 – 20.00 
Donderdag 16.00 – 20.00 
Zaterdag 09.00 – 12.00 

Kerkplein 1 
9120 Beveren 

Verrebroek Donderdag 16.00 – 20.00 
Zaterdag 09.00 – 12.00 

Pater Vergauwenstraat 6A 
9120 Beveren 

Vrasene Donderdag 16.00 – 20.00 
Zaterdag 09.00 – 12.00 

Kerkstraat 34 
9120 Beveren 

 

3.6.1.1.3. De functionaliteit interventie en algemeen toezicht 

 
De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke 
oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Deze functie wordt op 
permanente wijze binnen elke politiezone georganiseerd. Als minimale werkings- en organisatienorm 
voor de uitvoering van deze functie geldt: per politiezone de inzet van een interventieploeg gedurende 
24 uur op 24 uur, aangevuld met een bijkomende ploeg, gedurende 84 uur per week. Een officier van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortst 
mogelijke termijn zijn functie op te nemen (K.B. 17 september 2001). 
 
Visie 
 
De dienst Interventie streeft ernaar in te staan voor de handhaving en, zo nodig, het herstel van de 
openbare orde en veiligheid in samenspraak met de administratieve overheden. De dienst bestrijdt de 
criminaliteit en de overlastfenomenen, al dan niet vanuit een projectmatige aanpak voor de in het 
zonaal veiligheidsplan vastgelegde veiligheids en leefbaarheidsfenomenen. De medewerkers van de 
dienst Interventie geven raad, bemiddelen en verwijzen door naar gespecialiseerde diensten indien 
nodig. 
 
Doelstellingen 
 
In het bijzonder wenst de dienst Interventie de geformuleerde doelstelling van gemeenschapsgerichte 
politiezorg invulling te geven door deze af te toetsen aan de pijlers van de gemeenschapsgerichte 
politiezorg: 
 
Externe oriëntering:  

Een interventiedienst waarvan iedere medewerker zich bewust is van zijn plaats in de 
maatschappij. Daartoe kan van iedere medewerker verwacht worden dat hij zich, ieder voor zijn 
niveau, op regelmatige basis informeert over de verwachtingen en verzuchtingen van de lokale 
bevolking/overheden en op de hoogte tracht te zijn van bepaalde relevante achtergronden om hem 
toe te laten met de nodige empathie en kennis van zaken zijn taken uit te oefenen. 
Alle medewerkers streven ernaar maximaal zichtbaar, aanwezig, beschikbaar en bereikbaar te 
zijn. Zij staan ter beschikking van de bevolking en niet omgekeerd.  

 
Probleemoplossend werken: 

De dienst Interventie moeten kunnen steunen op een grondige kennis van zijn grondgebied en zijn 
bevolking, de relevante actualiteit en de specificiteit van bepaalde (gevoelige) probleemsituaties. 
Het is een taak van het diensthoofd hiervan op de hoogte te zijn en zijn medewerkers hieromtrent 
voldoende te informeren. Deze kennis moet toelaten om vanuit een analyse bepaalde effectieve 
en efficiënte acties te ondernemen. 
In concrete gevallen is de probleemkennis en -analyse de sleutel tot het bepalen van de juiste 
actoren en strategie. 

 
Partnership: 

Vanuit de visie dat de lokale politie niet de enige en exclusieve actor  is op het gebied van 
veiligheid in de politiezone, wordt er maximaal gestreefd naar het bepalen van de juiste partners, 
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deze aan te spreken en te betrekken bij het proces.  Het is essentieel met deze partners contacten 
te leggen en te onderhouden, een netwerk uit te bouwen en dit ter beschikking te stellen van de 
medewerkers zodat  hieruit de nodige samenwerkingsverbanden kunnen groeien. 
Het is van belang dat alle medewerkers zich ervan bewust zijn dat partnership waardevol is en dat 
enkel deze manier garanties biedt op een succesvolle beheersing van de veiligheidsproblematiek. 
Het lijkt absoluut noodzakelijk om de contacten met de Nederlandse politiediensten net over de 
grens verder uit te bouwen zodat op termijn bepaalde fenomenen in de grensregio (zoals inbraken 
en drugs)nog doeltreffender en efficiënter kunnen worden benaderd. 

 
Verantwoording: 

Hoewel bij de medewerkers reeds het besef aanwezig is dat voor zijn/haar handelen rekenschap 
kan gevraagd worden moet deze bewustwording nog verder worden uitgebouwd.  De bestaande 
structurele kanalen van rapportering moeten minstens behouden blijven (BReIN, wachtverslagen, 
situationele rapporten). Van een politiedienst wordt een deftige analyse, een gestoffeerd 
operatieorder en een gedetailleerde rapportering verwacht. De politie staat ten dienste van de 
bevolking en moet met een gerust gemoed verantwoording kunnen afleggen aan de 
opdrachtgevers, overheden en partners. 

 
Bekwame betrokkenheid: 

Medewerkers dienen ‘eigenaars’ te zijn van de hun toevertrouwde taken en dossiers.  In de dienst 
moet een sfeer heersen waarin een gezond evenwicht tussen vertrouwen en controle aanwezig is. 
Het is dan ook de permanente taak van de leidinggevenden te detecteren waar hun medewerkers 
sturing/vorming/begeleiding nodig hebben en deze te faciliteren.  

 
De dienst Interventie van de politie Waasland-Noord wenst de doelstelling van een 
gedecentraliseerde/gebiedsgebonden dienstverlening te bereiken door: 

• te voorzien in territoriaal gestuurde interventieploegen om enerzijds de aanrijdtijden te 
verkorten, anderzijds de verplaatsingsafstanden voor de bevolking te beperken. Om dit te 
bewerkstelligen zullen 2 interventieploegen georiënteerd worden binnen het grondgebied 
Beveren en 1 of 2 ploegen – naargelang het tijdstip – naar het grondgebied Stekene/Sint-
Gillis-Waas; 

• uitgeruste uitvalsbasissen voor de interventieploegen in de politiekantoren van Stekene en 
Sint-Gillis-Waas te voorzien; Hier wordt onder andere de mogelijkheid geboden tot 
afhandeling van bepaalde dossiers (schrijfwerk, verhoor, …) in of vanuit deze uitvalsbasissen. 

 
De interventieploegen zijn prioritair belast met het geven van een adequate respons op de oproepen 
die een politieaanwezigheid binnen de kortst mogelijke termijn vereisen (dringende interventies). 
Naast deze dringende interventies worden zij tevens geacht, zo snel als mogelijk en indien nodig, een 
gepast gevolg te geven aan de niet-dringende vragen tot interventie die aan hen worden gericht. Om 
tot een efficiënte aanwending van de capaciteit te kunnen komen, zullen de personeelsleden van de 
interventieploegen ook andere basispolitietaken vervullen. Zo kan o.a. gevraagd worden over te gaan 
tot gerichte patrouilles, taken met een federaal karakter, bepaalde controles, onderzoeken van 
beperkte omvang, enz. Die taken moeten evenwel op elk ogenblik onderbroken kunnen worden als 
een oproep tot interventie beantwoord moet worden.  
 
De politiezone Waasland-Noord tracht haar capaciteit binnen de dienst Interventie optimaal te 
beheren door het inrichten van diverse diensten zodat een aantal interventieploegen maximaal 
gevrijwaard worden om zuiver interventies te kunnen afhandelen. Onderstaand schema geeft de 
vooropgestelde capaciteitsaanwending weer van de dienst Interventie ter vorming van de diverse 
ploegen.  
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

6-14u Interventie 8 8 8 8 8 8 8 

14-22u Interventie 8 8 8 8 8 8 8 

22-06u Interventie 6 6 6 6 8 8 6 

7-15u Gevang 2 2 2 2 2 0 0 

22-06u Overlast 0 0 0 0 4 4 0 

6-14u Condor 0 2 0 0 0 2 0 

14-22u Condor 0 0 2 0 2 2 0 
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6-14u Ger. bureel 2 2 2 2 2 0 0 

14-22u Ger. bureel 2 2 2 2 2 0 0 

22-06u projectploeg  2 2 2 2 0 0 2 

Piekploeg bijstand 2 2 2 2 2 0 0 

Totaal 32 34 34 32 38 32 24 

 
De functie interventie zal evenwel niet enkel en alleen door de permanente interventieploegen 
uitgevoerd worden. De ploegen met een specifieke dienst (Gevang, Overlast, Condor, Gerechtelijk 
bureel en projectploeg) zijn dan weliswaar geen zuivere piekploeg maar kunnen bij een acute 
interventiedruk eveneens worden ingeschakeld.  
Maar ook bepaalde interventies met een niet-dringend karakter kunnen op een adequate wijze 
uitgevoerd worden door andere diensten zoals de dienst Wijkwerking, de Lokale recherche, sociale 
politie, enz. 
 
Organisatie- en werkingsnormen: functionaliteit interventie en algemeen toezicht 
 

Datum 
registratie 

Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Capaciteit op 
jaarbasis Aantal Voorziene 

uurvorken 
Aantal Voorziene 

uurvorken 

01/10/2015 3 of 4 x 2FTE 
(zie bovenstaand 

schema) 

06.00 – 14.00 
14.00 – 22.00 
22.00 – 06.00 

1 tot 7  (Zie bovenstaand 
schema) 

94 016 uur 

Norm: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week 
NORM IS BEHAALD 

Opmerkingen: 
Er wordt voor de politiezone een continuïteit voorzien van 3 tot 4 interventieploegen. Het aantal ploegen 
die gedurende een dag bijstand kunnen verlenen aan de interventieploegen varieert van minimaal 1 ploeg 
(zondagnacht) tot 7 ploegen (vrijdag). 

 
De functie interventie vertaalt zich in eerste instantie door de inplaatsstelling van minimaal 3 tot 4 
permanente interventieploegen, versterkt volgens tijdelijke noden met één of meerdere piekploegen 
(bijkomende bijstandsploegen). Als minimale werkings- en functioneringsnorm legt het Koninklijk 
Besluit van 17 september 2001, de inzet van anderhalve interventieploeg op: één permanente ploeg, 
aangevuld met een bijkomende ploeg gedurende gemiddeld 12 uur per dag. De oproepbaarheid van 
een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie moet worden verzekerd. 
 
Gelet op deze voorschriften wordt binnen de politiezone Waasland-Noord de functie interventie 
vertaald door de inplaatsstelling van minimaal drie permanente interventieploegen, bestaande uit 2 
politiemensen per ploeg die in een beurtrolsysteem werken. Twee leden van de interventieploegen 
behoren tot het middenkader (hoofdinspecteur van politie HINP) en zijn bekleed met de hoedanigheid 
van officier van gerechtelijke politie. Indien er geen HINP deel uitmaakt van één der 
interventieploegen wordt voorzien in een HINP beschikbaar op het centrale politiekantoor Gravendreef 
of via het systeem van bereikbaar en terugroepbaarheid. 
 
De leden van de interventieteams werken in principe volgens een steeds herhalend ‘slangsysteem’, 
bestaande uit minimaalvier vroege diensten, vier late diensten en drie nachtdiensten. Vervolgens 
genieten deze medewerkers een nacht af en een dag rust. De verdeling van deze diensten gebeurt 
door de teamchefs, ieder voor zijn eigen team. De andere diensten/opdrachten (zoals projectwerking, 
gevangenenbegeleiding, afwerken administratief werk, opleiding, e.d.) worden gepland volgens het 
aanbod en de beschikbaarheid van de medewerkers. De werkshiften voor de permanente 
interventieploegen, werden als volgt vastgelegd: 

dienst 1  06.00-14.00 uur 
dienst 2  14.00-22.00 uur 
dienst 3  22.00-06.00 uur 

 
De korpsleden die tot de pool ‘interventie’ behoren werden ingedeeld in vijf teams van zeventien 
politiefunctionarissen, telkens samengesteld uit drie hoofdinspecteurs van politie (HINP) en veertien 
inspecteurs van politie (INP). Eén van de HINP’s binnen elk team heeft het functieprofiel van 
hoofinspecteur-teamchef en voert de leiding over zijn/haar team en staat in voor de coördinatie en de 
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informatiedoorstroming binnen hun team, tussen de verschillende teams en tussen het team en de 
andere interne en externe diensten en/of personen.  
De overige HINP’s kunnen de rol van projectbeheerder opnemen en aldus rond een bepaald 
veiligheidsfenomeen de verantwoordelijkheid dragen voor de coördinatie, uitvoering en opvolging van 
een welbepaald gedeelte van de projectwerking.  
 

3.6.1.1.4. De functionaliteit politionele slachtofferbejegening 

 
De functie politionele slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, 
informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politieambtenaar en elke agent moeten in staat zijn 
deze taak te vervullen en bij zeer ernstig slachtofferschap moet een beroep kunnen gedaan worden 
op een gespecialiseerde medewerker. Als minimale werkings- en organisatienorm voor deze functie 
geldt: één gespecialiseerde medewerker per zone (permanente bereikbaar en terugroepbaar) (K.B. 17 
september 2001). 
 
Binnen de korpswerking van de lokale politie Waasland-Noord wordt de functie politionele 
slachtofferbejegening in het bijzonder uitgevoerd door de medewerkers van de dienst Sociale Politie. 
Deze dienst situeert zich binnen de zuil ondersteunende diensten, onder de pijler operationele 
ondersteuning. 
 
Visie 
 
Binnen de filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg, streeft de dienst Sociale Politie ernaar een 
informatiegestuurde politiezorg een performant politioneel hulp-en ondersteuningsaanbod aan te 
bieden door in permanente zin voor partnership en externe gerichtheid de specifieke deskundigheid 
van de medewerkers maximaal ter beschikking te stellen zowel van interne als externe 
dienstafnemers. 
 
Doelstellingen 
 
In het bijzonder wenst de dienst Sociale Politie van de lokale politie Waasland-Noord de  
geformuleerde visie op gemeenschapsgerichte politiezorg te realiseren door: 

• te streven naar een maximale laagdrempeligheid, aanspreekbaarheid en beschikbaarheid 
voor interne en externe dienstafnemers; 

• te voorzien in een permanentie slachtofferbejegening; 

• participatie en netwerking binnen het sociaal en gerechtelijk werkveld (kennis van de 
partners); 

• het voeren van een gericht en adequaat  doorverwijzingsbeleid; 

• deel te nemen aan projectwerking gericht naar preventie en weerbaarheid bij jongeren; 

• het vervullen van een scharnierfunctie in het kader van het project partnergeweld. 
 
De dienst Sociale Politie wenst de strategische doelstelling van een 
gedecentraliseerde/gebiedsgebonden dienstverlening te bereiken door: 

• de dienstverlening zo dicht als mogelijk bij en op maat van de lokale bevolking aan te bieden, 
rekening houdende met de specifieke noden/wensen die zich lokaal (per deelgemeente, per 
wijk, per straat, enz.) aandienen; 

• de dienstverlening op geen enkele wijze af te bouwen; 

• een uniforme dienstverlening aan te bieden in alle (deel)gemeenten, sectoren, wijken van de 
politiezone, rekening houdende met de bestaande lokale verschillen; 

• verplaatsingen tot een absoluut minimum te beperken voor slachtoffers, inwoners die een 
klacht of aangifte wensen te formuleren of inwoners die informatie willen bekomen en dit door 
zich in de mate van het mogelijke, maximaal te begeven naar de hulpzoekende burger. 

 
Organisatie- en werkingsnormen: functionaliteit politionele slachtofferbejegening 
 

Datum 
registratie 

Gespecialiseerd 
medewerker 

Wijze waarop de permanente beschikbaarheid 
geregeld is 

Capaciteit 
op 
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beschikbaar Intern de zone 
geregeld 

Samenwerkingsverband 
met andere PZ 

jaarbasis 

01/10/2015 
 

Ja Steeds 1 medewerker 
24/24 uur bereikbaar 

en terugroepbaar 

Neen 16 720 
mensuren 

NORM IS BEHAALD 
 
De functie ‘politionele slachtofferbejegening’ wordt in de politiezone Waasland-Noord ingevuld op twee 
niveaus. 
 
A. De wettelijke verplichting in hoofde van iedere politieambtenaar krachtens art. 46 van de Wet op 
het Politieambt van 5 augustus 1992 
 
Het artikel 46 van de Wet op het Politieambt ligt aan de grondslag van elke politieactie ten opzichte 
van het slachtoffer. De politiediensten brengen de personen die hulp of bijstand vragen in contact met 
gespecialiseerde diensten en verlenen bijstand aan de slachtoffers van misdrijven, inzonderheid door 
hen de nodige informatie te verstrekken. 
 
De slachtofferbejegening maakt dus integraal deel uit van de politionele opdrachten en geldt als 
wettelijke verplichting voor elke politieambtenaar. 
 
B. Gespecialiseerde medewerkers ‘slachtofferbejegening’ 
 
Binnen de politiezone Waasland-Noord wordt deze doelstelling vertaald in de inplaatsstelling van een 
lokale ‘sociale dienst’, bestaande uit een officier, een hoofdinspecteur specialisatie politieassistent, 
twee hoofdinspecteurs van politie (HINP), vijf inspecteurs (INP) en een assistent (CALog B). Tijdens 
de normale werkdagen zal er steeds één ploeg bestaande uit twee gespecialiseerde medewerkers 
aanwezig zijn. Buiten de normale diensturen wordt voorzien in een systeem waarbij minimaal één 
gespecialiseerd medewerker permanent bereikbaar en terugroepbaar is. 
 
Twee van de medewerkers van de sociale dienst werden geselecteerd en opgeleid als 
‘videoverhoorder voor kinderen’ en participeren sedert 3 december 2004 in de interzonale 
samenwerking inzake videoverhoor van kinderen in de regio Waas (Politiezones Beveren, 
Kruibeke/Temse, Lokeren, Sint-Gillis-Waas/Stekene en Sint-Niklaas en de FGP Oost-Vlaanderen). 
 

3.6.1.1.5. De functionaliteit lokaal onderzoek 

 
De functie lokale opsporing bestaat uit de uitvoering van de opdrachten die bij voorrang door de lokale 
politie worden vervuld overeenkomstig artikel 5, derde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt. De diensten van de lokale politie bestemmen voor deze functie ten minste: 7% van het 
effectief van het operationeel kader, met een inzet van minimum één ploeg bestaande uit twee 
rechercheurs de andere dagen dan zaterdagen, zondagen en feestdagen (K.B. 17 september 2001). 
 
Binnen de korpswerking van de lokale politie Waasland-Noord wordt de functie lokale opsporing in het 
bijzonder uitgevoerd door de medewerkers die deel uitmaken van de dienst Recherche. Deze dienst 
situeert zich onder de zuil ondersteunende diensten, binnen de pijler operationele ondersteuning. 
 
Visie 
 
Binnen de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg streeft de dienst Recherche ernaar om, 
vertrekkende vanuit de verwachtingen en bezorgdheden bij de lokale bevolking en overheden, als 
ondersteunende dienst een bijdrage te leveren aan het beschermen en bevorderen van de rust, de 
veiligheid en het welzijn van de inwoners van de politiezone. Dit door opdrachten van gerechtelijke 
politie uit te voeren die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich 
voordoen op het grondgebied van de zone, waaronder:  

• het uitvoeren van opdrachten van het parket procureur des Konings en de 

onderzoeksrechter(s); 
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• het garanderen van een permanentiedienst met operationele ondersteuning naar specialisatie 

en samenwerking met de andere diensten binnen de organisatie; 

• het beheren van bestuurlijke en gerechtelijke informatie, platform BePad (evenementenbeheer 

& beheer personen en groeperingen); 

• proactieve recherche; 

• het behandelen van dossiers afkomstig van interventies die een verdere, gespecialiseerde, 

opsporing- , gerechtelijk onderzoek vereisen; 

• het overnemen van dossiers van andere een politiezone/-dienst; 

• het inwinnen van politionele relevantie informatie over lokale gebeurtenissen; 

• het beheersen en terugdringen van de voornaamste criminaliteitsvormen, problemen in de 

politiezone. 

 

Doelstellingen 
 
In het bijzonder wenst de dienst Recherche van de lokale politie Waasland-Noord de  geformuleerde 
visie op gemeenschapsgerichte politiezorg te realiseren door bij te dragen aan de veiligheid en 
leefbaarheid van de bevolking en het beheersen van de criminaliteit binnen de zone door: 

• problemen tijdig te detecteren en te zoeken naar een adequate oplossing; 

• een kwalitatieve ondersteuning aan te bieden aan de verschillende operationele diensten 
binnen de organisatie; 

• de realisatie van de doelstellingen meetbaar te maken; 

• op een geïntegreerde wijze samen te werken met de andere diensten van de politiezone. 
 
De dienst Recherche wenst de strategische doelstelling van een 
gedecentraliseerde/gebiedsgebonden dienstverlening te bereiken door: 

• de dienstverlening zo dicht als mogelijk bij en op maat van de lokale bevolking aan te bieden, 

rekening houdende met de specifieke noden/wensen die zich lokaal (per deelgemeente, per 

wijk, per straat, …) aandienen; 

• de dienstverlening op geen enkele wijze af te bouwen; 

• een uniforme dienstverlening aan te bieden in alle (deel)gemeenten, sectoren, wijken van de 
politiezone, rekening houdende met de bestaande lokale verschillen; 

• verplaatsingen tot een absoluut minimum te beperken voor slachtoffers, inwoners die een 
klacht of aangifte wensen te formuleren of inwoners die informatie willen bekomen en dit door 
zich in de mate van het mogelijke, maximaal te begeven naar de hulpzoekende burger. 

 
Organisatie- en werkingsnormen: functionaliteit lokaal onderzoek 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Effectief 
operationeel 

kader 

Lokale 
recherchedienst 

(met vaste 
medewerkers) 

Polyvalente of 
flexibele 

opsporings- en 
onderzoeks-

capaciteit 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

   Aantal FTE Aantal FTE of 
uren 

 

01/10/2015 
 

198,6 162,1 17 FTE + 
1 FTE CALog D 

- 25 840 
mensuren  

+ 
1 520 

mensuren 
(CALog) 

NORM IS BEHAALD 
 
Als minimale werkings- en functioneringsnorm legt het koninklijk besluit d.d. 17 september 2001 in 
onze zone de inzet op van 7% van het effectief van het operationeel kader, met een inzet van 
minimum één ploeg bestaande uit twee rechercheurs de andere dagen dan zaterdagen, zondagen en 
feestdagen. 
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Gelet op de voorschriften van het voormelde K.B. bestaat binnen de politiezone Waasland-Noord de 
dienst Recherche thans uit één CP (commissaris van politie), zeven HINP, drie INP/OGP, zes INP en 
een CALog D. Met 17 FTE politieambtenaren levert het korps 10% van het effectief van het 
operationeel kader aan de functionaliteit lokaal onderzoek. Door de toevoeging van een personeelslid 
CALog D voor administratieve ondersteuning kan de operationele recherchecapaciteit verhoogd 
worden. De personeelsleden van de dienst Recherche werken met dagdienst tenzij onderzoeksmatige 
redenen andere uren noodzaken. Buiten de normale diensturen wordt voorzien in een systeem 
waarbij minimaal één rechercheur permanent bereikbaar en terugroepbaar is. 
 
Bij verhoogde gerechtelijke werkdruk worden, indien nodig (in belang effectiviteit/efficiëntie 
onderzoek), één of meerdere medewerkers uit de interventiepool tijdelijk aan de dienst Recherche 
toegevoegd. 
 
Om de werking van de dienst Recherche beleidsmatig optimaal af te stemmen is de dienst 
gestructureerd in drie teams, meer bepaald een team Eigendommen/Ecofin dat ook inbreuken 
stedenbouw behandelt, een team Personen/Milieu en een team Drugs.  
 
De functie lokale recherche wordt in de politiezone Waasland-Noord ingevuld op twee niveaus. 
 
A. Algemene recherchetaken 
 
Elke politieambtenaar moet over de kennis en vaardigheid beschikken om gerechtelijke taken uit te 
voeren. Daarom moeten die taken in eerste instantie door (een groot deel van) het operationeel 
personeel worden uitgevoerd. Als voorbeelden van dergelijke taken gelden het verhoren van getuigen, 
slachtoffers en daders bij de aanvankelijke vaststellingen, een buurtonderzoek, kantschriften, enz. 
 
B. Gerechtelijke opdrachten in bepaalde domeinen of van een zekere omvang 
 
Elke politiezone moet over de nodige specifieke capaciteit beschikken om, zonder de goede uitvoering 
van de andere opdrachten in gevaar te brengen, de gerechtelijke opsporingen en onderzoeken die 
een grondigere kennis vereisen in bepaalde domeinen of een inzet van een zekere duur vergen 
(omwille van de omvang van het onderzoek), te kunnen uitvoeren. Daarom is het aangewezen om 
enkele mensen te vormen voor deze taken. In elk geval is het noodzakelijk een deel van het personeel 
van het operationeel kader te belasten met deze gerechtelijke taken, gegroepeerd in een gerechtelijke 
dienst. 
 
C. Samenwerking met andere politiediensten 
 
In het kader van een integrale en geïntegreerde aanpak werkt de lokale recherche van de politiezone 
Waasland-Noord nauw samen met andere politiediensten zoals de federale gerechtelijke politie en 
andere lokale politiekorpsen, waaronder: 

• deelname aan de jaarlijkse themadag van de FGP Oost-Vlaanderen die in nauwe 
samenwerking met de lokale politie Waasland-Noord wordt georganiseerd, waarop in de 
voormiddag  workshops doorgaan en in de namiddag allerlei teambuildingsactiviteiten met als 
doel de persoonlijke relaties tussen de rechercheurs te stimuleren in functie van het 
verbeteren van de samenwerking; 

• tweemaandelijkse deelname aan het regionaal rechercheoverleg (ORO) waarin naast de 
lokale politiekorpsen eveneens het parket, de federale gerechtelijke politie Dendermonde, de 
scheepvaartpolitie, de autowegenpolitie en het AIK vertegenwoordigd zijn; 

• participatie aan de projecten partnerschap van FGP Oost-Vlaanderen voor de fenomenen 
cannabisplantages en diefstallen met braak. Voor het project cannabisplantages is een 
medewerker van de recherche één van de lesgevers ten behoeve van alle personeelsleden 
van het gerechtelijk arrondissement; 

• participatie aan het project ‘haven’ van de FGP Oost-Vlaanderen; 

• participatie aan het project ‘aanpak verdachte vennootschappen’ (project Ecofin); 

• gestructureerde samenwerking met de PZ Zwijndrecht door het dagelijks overmaken en 

ontvangen van elkaars dagverslag; 

• het voeren van gezamenlijke onderzoeken met de FGP Oost-Vlaanderen; 

• deelname aan het Local Task Force Dendermonde (opvolging radicaliserende personen); 

• andere punctuele en casuele samenwerking. 
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Op het gebied van internationale samenwerking is de lokale recherche vertegenwoordigd in het 
burenoverleg, kaderend in het Benelux landenoverleg en wordt er geparticipeerd aan de 
grensoverschrijdende drugacties tegen het drugtoerisme. 
 
De dienst Recherche fungeert als aanspreekpunt in de uitvoering van de COL1/2004 (aanpak 
mensenhandel), de COL1/2008 (aanpak rondtrekkende dadergroeperingen diefstallen met braak) en 
de COL 10/2015 (aanpak ‘foreign terrorist fighters’) en waarborgt op deze wijze voldoende lokale 
aandacht voor bovenlokale en nationale prioriteiten. 
De dienst is eveneens vertegenwoordigd in de diverse AFO’s (arrondissementeel fenomeenoverleg). 
 

3.6.1.1.6. De functionaliteit handhaving openbare orde 

 
De functie handhaving van de openbare orde voor de politiezone bestaat erin het vrijwaren en, in 
voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare 
gezondheid. Een officier van bestuurlijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen 
de kortst mogelijke tijd zijn functie op te nemen (K.B. 17 september 2001). 
 
Visie 
 
Binnen de korpswerking van de lokale politie Waasland-Noord wordt de functie ‘handhaving van de 
openbare orde’ uitgevoerd door alle medewerkers die tot het operationeel kader behoren. 
 
Deze functie bestaat voor de politiezone in het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van 
de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid. 
 
Deze functie voorziet in het waarborgen van de openbare orde (omvat de openbare rust, veiligheid en 
gezondheid) in de ruime zin, met inbegrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de 
voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen, alsook het verlenen van 
bijstand aan ieder die in gevaar verkeert. 
 
Doelstellingen 
 
Wat betreft evenementen met grote volkstoeloop worden maatregelen genomen tot het verzekeren 
van een vlot en vreedzaam verloop. Daartoe wordt overleg gepleegd met de organisatoren opdat het 
leven normaal kan vervolgen, zoals verkeersmaatregelen of het kanaliseren van betogingen. De 
nadruk wordt gelegd op de noodzaak om de openbare orde daadwerkelijk te handhaven en 
onderstreept het belang van het uitblijven van onlusten en ordeverstoringen voor de handhaving van 
de individuele rechten en de democratische ontwikkeling van de maatschappij. 
 
Binnen het domein van de bestuurlijke politie is het genegotieerd beheer van de publieke ruimte 
(rondzendbrief CP4) het referentiekader bij uitstek. De gemeenschapsgerichte politiezorg toepassen 
in het domein van de openbare orde betekent in de eerste plaats dan ook dat de organisator, 
overheden, politiediensten en eventueel andere partners samen de voorwaarden creëren voor een 
veilig en vlot verloop waarbij de fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van vergadering, overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Belgische gecoördineerde Grondwet volledig worden nageleefd. 
De lokale politie Waasland-Noord streeft er maximaal naar om bij de keuze voor politiemaatregelen, 
methoden, technieken en tactieken, kledij, uitrusting en middelen coherent te zijn met de gekozen 
strategie voor het beheer en de bescherming en met de discrete politieopstelling die daaruit voorvloeit. 
 

Organisatie- en werkingsnormen: functionaliteit handhaving openbare orde 
 

Permanentie OBP en OGP  

Datum registratie  Binnen PZ Interzonale samenwerking 
01/10/2015 OBP Ja Neen 

OGP Ja Neen 

NORM IS BEHAALD 
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Er wordt op permanente wijze voorzien in de bereikbaar- en terugroepbaarheid van een officier van 
bestuurlijke politie die onmiddellijk zijn functie opneemt. 
 
A. Organisatie van de lokale ordediensten 
 
De maatregelen die de handhaving van de openbare orde op het lokaal vlak trachten te waarborgen, 
worden in principe uitgevoerd door het lokale politiekorps onder het gezag en de verantwoordelijkheid 
van de plaatselijke burgemeester. Het gaat niet louter over de ordehandhaving ter gelegenheid van 
eerder grote evenementen, maar ook over andere punctuele gebeurtenissen waarvan het goede 
verloop een politieaanwezigheid vereist. Ook het nemen van maatregelen met betrekking tot de politie 
op het wegverkeer is hierin vervat. 
 
Inzake het herstel van de openbare orde kan een onderscheid gemaakt worden tussen voorziene 
gebeurtenissen en onvoorziene ordeverstoringen. Voor wat betreft de voorziene gebeurtenissen wordt 
het lokale politiekorps zodanig georganiseerd dat het eventueel herstel van de openbare orde 
gegarandeerd wordt. In geval van volstrekt onvoorziene gebeurtenissen zal onmiddellijk met het 
aanwezige personeel en materiaal gereageerd worden. 
 
B. Organisatie van de federale ordediensten 
 
In de gevallen voorzien in artikel 62. 10° en 64 van de WGP (ramp, onheil, schadegeval, oproer, 
kwaadwillige samenscholingen of ernstige en nakende bedreigingen van de openbare orde), kan de 
Minister van Binnenlandse Zaken de lokale politie opvorderen om de openbare orde te handhaven of 
te herstellen in een andere zone. De lokale politie Waasland-Noord werd zodanig georganiseerd dat 
zij in staat is om ook deze vorderingen uit te voeren. 
 
Binnen de korpswerking van de lokale politie Waasland-Noord wordt de functionaliteit handhaving 
openbare orde in het bijzonder uitgevoerd door de dienst Coördinatie & Planning. Deze dienst situeert 
zich onder de pijler eerstelijnspolitiezorg binnen de zuil Interventie & planton/Onthaal. 
Het takenpakket van de dienst Coördinatie & Planning heeft betrekking op de lokale en federale 
openbare orde (Hycap), de penitentiaire instelling Poort van Beveren, nood- en interventieplanning.  
 

• Taken m.b.t. lokale openbare orde: 
o Administratieve voorbereiding lokale openbare orde (administratieve voorbereiding 

verschilt naargelang het soort activiteit); 
o Risicoanalyse (EEI, aanvragen versterking, opstellen/input BEPAD); 
o Deelname vergaderingen; 
o Opmaken operatieorders; 
o Bijhouden evenementenkalender; 
o Adviesverlening fuiven; 
o Adviesverlening en dossierbeheer sportevenementen; 
o Adviesverlening en dossierbeheer straat-/wijkfeesten (BBQ); 
o Adviesverlening en dossierbeheer stoeten, optochten; 
o Adviesverlening en dossierbeheer markten (openbaar en periodiek). 
o Adviesverlening en dossierbeheer kermissen, jaarmarkten, vuurwerk; 
o Voetbal; 
o Adviesverlening en dossierbeheer plechtigheden (steeds in overleg met HCP); 
o Adviesverlening en dossierbeheer festivals, happenings; 
o Adviesverlening en dossierbeheer bezoek hoogwaardigheidsbekleders (steeds in 

overleg met HCP); 
o Beheer actie en dossierbeheer betogingen, manifestaties, stakingen (niet geplande 

activiteiten). 
o Beheer dossiers groeperingen en te volgen personen door lokale recherchedienst. 

 

• Taken m.b.t. federale openbare diensten: 
o Voorbereiding, afhandeling Hycap: coördinatie Hycap-trainingen (inzet medewerkers, 

middelen), dienstplanning diensten die Hycap leveren; 
o Bijstand Hycap leveren; 
o Voetbal. 
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• Taken m.b.t. penitentiaire instelling Poort van Beveren: 
o Stakingen; 
o Oproer; 
o Overbrenging gedetineerden. 

 

• Nood- en interventieplanning: 
o Rampen; 
o Beheer dossier gebeurtenissen met risico volksgezondheid; 
o Beheer dossier kritieke punten; 
o Beheer dossier nieuwe gevangenis (noodsituaties); 
o Kerncentrale, SEVESO; 
o Voorbereidingen oefeningen. 

 

• Input BEPAD Bestuurlijke politie 
 
Organisatie- en werkingsnormen: dienst Coördinatie & Planning 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Effectief 
operationeel 

kader 

Coördinatie & 
planning 

Aantal FTE 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6 162,1 1 FTE CP 
2 FTE HINP 

1 FTE CALog C 

6 080 
mensuren 

 

3.6.1.2. De functionaliteit verkeer 

 
Tot in 2008 konden de politiezones aanspraak maken op een subsidie afkomstig van het 
Verkeersveiligheidsfonds op voorwaarde dat er ter zake een actieplan werd opgemaakt. Nadien 
werden toelagen verkeersveiligheid uitgekeerd zonder de koppeling aan een actieplan. In 2009 werd 
‘verkeer’ als zevende basisfunctionaliteit voor de lokale politie ingevoerd met de bedoeling meer 
aandacht te schenken aan het fenomeen verkeersveiligheid. 
 
Door middel van het KB van 16 oktober 2009 (BS, 29 oktober 2009) werd aan de zes 
basisfunctionaliteiten, zoals voorzien in het KB van 17 september 2001 en de ministeriële omzendbrief 
PLP 10 van 9 oktober 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale 
politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, de 
zevende basisfunctionaliteit verkeer toegevoegd. 
 
De functie verkeer bestaat voor de lokale politie uit het uitvoeren van de opdrachten bedoeld in artikel 
16 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, op het grondgebied van de politiezone, met 
uitzondering van de autosnelwegen, waarvan het toezicht aan de federale politie toekomt. Deze 
opdrachten worden met name geconcretiseerd door: 

• het voeren van preventieve en repressieve acties inzake de naleving van de verkeersregels; 

• de verkeersregeling in geval van ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit; 

• het vaststellen van verkeersongevallen; 

• het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en 
verkeersveiligheid. 

 
Norm 
 
De capaciteit die aan de uitoefening van deze functie dient te worden besteed bedraagt minimum 8% 
van de totale werkcapaciteit binnen elke politiezone. Met het oog op de effectieve aanwending van 
deze capaciteit is elke politieambtenaar en –agent minstens in staat om, wanneer de omstandigheden 
zijn optreden vereisen, de taken te vervullen die deze functie inhoudt. 
 
Binnen de korpswerking van de lokale politie Waasland-Noord wordt de zevende basisfunctionaliteit 
verkeer in het bijzonder uitgevoerd door de medewerkers die deel uitmaken van de Verkeersdienst. 
Deze dienst situeert zich onder de pijlerondersteunende diensten, binnen de zuil operationele 
ondersteuning. 
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Visie 
 
Binnen de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg wil de Verkeersdienst de toepassing van 
een uniform verbaliseringsbeleid op het grondgebied van de drie gemeenten realiseren, waarbij de 
medewerkers van de verkeersdienst zich opstellen als mens die samen met de overheid en de 
bevolking een gelijkwaardige dienstverlening nastreven op basis van respect en vertrouwen.  
 
Doelstellingen 

 

In het bijzonder wenst de Verkeersdienst van de lokale politie Waasland-Noord de geformuleerde visie 
op gemeenschapsgerichte politiezorg te realiseren door: 

• het uitvoeren van gerichte controles, gedragen door alle diensten (partners) waarbij het 
principe ‘Hoe zou ik behandeld willen worden?’ de leidraad vormt; 

• het gradueel optreden bij toepassing van het verbaliseringsbeleid (mondelinge opmerking, PV 
van waarschuwing (indien mogelijk), onmiddellijke inning, proces-verbaal); 

• het actief opsporen en verbaliseren van zware verkeersovertredingen en overtredingen die de 
verkeersveiligheid in het gedrang brengen alsook overtredingen die prioriteit zijn voor het 
parket; 

• het aanpakken van verkeersveiligheidsproblemen op basis van de principes externe 
oriëntering, probleemoplossend werken, partnerschap, verantwoording afleggen en bekwame 
betrokkenheid. 
 

De Verkeersdienst wenst de strategische doelstelling van een gedecentraliseerde/gebiedsgebonden 
dienstverlening te bereiken door: 

• het hanteren van een uniform verbaliseringsbeleid op het grondgebied van de drie 
gemeenten; 

• het uitvoeren van verkeerscontroles in evenredigheid op het grondgebied van de drie 
gemeenten, overdag, ’s nachts, in de week en het weekend; 

• het aanpakken van specifieke verkeersproblemen op het grondgebied van één van de 
gemeenten volgens de noden van de gemeente in nauw overleg met de gemeentelijke 
instanties (verkeerscel) waarbij in de mate van het mogelijk wordt gestreefd naar een uniforme 
aanpak. 

 
Organisatie- en werkingsnormen: functionaliteit verkeer 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Effectief 
operationeel 

kader 

Verkeersdienst 
organiek 

Verkeersdienst 
effectief 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6 FTE 162,1 FTE 15 FTE 14 FTE 21 280 
mensuren 

NORM IS BEHAALD 
 
Met 15 voorziene FTE’s wordt voor de Verkeersdienst 9% van de totale werkcapaciteit voorzien. 

3.6.1.3. Andere operationele diensten 

 
De andere operationele diensten zijn onderverdeeld in twee zuilen en een aantal staffuncties: 

• een zuil Gerechtelijke & Administratieve ondersteuning waarvan de dienst Informatiebeheer, 
Communicatie en APO& Secretariaat deel uitmaken. Deze diensten staan in voor de 
gerechtelijke en administratieve ondersteuning van de overige diensten binnen de organisatie; 

• een zuil Beleid & Beheer opgedeeld in twee afdelingen: 
o een afdeling Personeel & Organisatie die de functionaliteit beleidsplanning & -analyse, 

de personeelsdienst en het beleidssecretariaat omvat; 
o een afdeling Logistiek & Financiën bestaande uit de dienst Logistiek, de functionaliteit 

boekhouding en de dienst Onderhoud; 

• de staffuncties hogere korpsleiding (HCP), Organisatiebeheersing & Intern toezicht, Secretaris 
van de politiezone en Interne preventie.  
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Al deze diensten bieden de nodige gerechtelijke, administratieve en beleidsondersteuning opdat een 
kwaliteitsvolle basispolitiezorg kan worden gerealiseerd en aangereikt. 
 

3.6.1.3.1. Gerechtelijke en administratieve ondersteuning 

3.6.1.3.1.1. Informatiebeheer 

 
Opdracht 
 
De dienst Informatiebeheer draagt bij tot een kwaliteitsvolle werking van de organisatie door het 
doelmatig omgaan met informatie over de activiteiten en werkzaamheden en het verzamelen, 
registreren, analyseren en verspreiden van gerechtelijke en bestuurlijke informatie en documenten ten 
behoeve van interne en externe partners. 
 
De taken van de dienst Informatiebeheer zijn o.a.: 

• Opvolging en gepaste verspreiding van o.a. het dagverslag, vrij onder voorwaarden , 
elektronisch toezicht, WIN-meldingen, maandverslagen wijkwerking, opsporingsberichten, 
ACT-DOS-RIR en rijverboden; 

• Dagelijks nazicht melding/afhandeling/wachtverslagen; 

• Dagelijks nazicht teamware, infopol, dailydoc; 

• Beheer en antwoorden vragen AIK, teamware, …; 

• Beheer en beoordeling RIR; 

• Beheer en verspeiding fenomeengerichte info; 

• Opvolging bevelen tot gevangenneming; 

• Voeding intranet en internet (website + sociale media); 

• Verhuizingen; 

• Militaire veiligheid; 

• Bijwonen overleg informatiebeheer en bijhouden verslag; 

• Meewerken aan het jaarverslag. 
 
De dienst Informatiebeheer staat eveneens in voor het functioneel en technisch beheer van de 
politiezone. 
 
De taken van het functioneel beheer zijn o.a.: 

• Flux (optie 35/38, overdracht van gegevens van de lokale servers naar de gecentraliseerde 
servers, bv. ANG, Bank van de Post); 

• Vattingscontrole gerechtelijk (recherche – sociale politie), verkeersongevallen, RIR en DOS; 

• Validatie;  

• Bijkomende koppelingen RIR/DOS (bv. linken feiten, koppelingen tussen 2° en 3° niv. ANG); 

• Feiten als opgelost registreren in ANG; 

• Opvolging seiningen en ontseiningen; 

• Toekennen permanent te nemen maatregelen; 

• Opvolging geseinde personen op het grondgebied; 

• Beheer en opvolging foto’s, vingerafdrukken en individuele beschrijving; 

• Beheer livescan; 

• Beheer INO en INI. 

 

De taken van het technisch beheer situeren zich in het domein van: 

• Helpdeskfunctie; 

• Begroting ICT en opvolging bestellingen; 

• Onderhoud server; 

• Backups; 

• Sjablonen ISLP; 

• Camerabewaking; 

• Kleine herstellingen ICT; 

• Contacten met leveranciers (herstellingen, offertes, …); 

• Jaarverslag; 
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• Voeding/onderhoud intranet; 

• Website; 

• Updates en installatie nieuwe toepassingen; 

• Installatie hardware; 

• Artemis (ticketingsysteem voor opvolging van meldingen aan het service center van de dienst 
telematica van de federale politie); 

• Queries; 

• Voorzien in wachtdienst ICT. 
 
Organisatie- en werkingsnormen: dienst Informatiebeheer 
 

Datum registratie Globaal effectief 
zone 

Dienst 
Informatiebeheer 

Aantal FTE 

Capaciteit op 
jaarbasis 

01/10/2015 198,6 1 FTE HINP 
1 AP 

1 CALog B 
2 CALog C 

7 600 
mensuren 

 

3.6.1.3.1.2. Communicatie 

 
Opdracht 
 
De politiezone ziet communicatie als een instrument om de organisatiedoelstellingen van de 
politiezone te realiseren. Om dit te bereiken wil de politie de verschillende communicatietaken 
centraliseren en professionaliseren en een goed uitgebalanceerd communicatiebeleid (interne en 
externe communicatie) voeren.  
 
De lokale politie Waasland-Noord beschikt over een communicatieambtenaar. 
 
Tot het takenpakket van de communicatieambtenaar behoren o.a.:  

• het bevorderen van de communicatie tussen de medewerkers van de politiezone; 

• het stimuleren van de constructieve samenwerking met diverse overheden, pers,  
maatschappelijke instanties en de bevolking; 

• het verhogen van het wederzijds begrip tussen de politiezone en haar omgeving; 

• in dialoog treden met haar inwoners. 
 
Organisatie- en werkingsnormen: dienst Communicatie 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Dienst 
Informatiebeheer 

Aantal FTE 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6 1 FTE CALog B 
 

1 520 
mensuren 

 

3.6.1.3.1.3. APO & Secretariaat 

 
Opdracht 
 
De dienst APO & Secretariaat levert een adequate ondersteuning door snel informatie en technische 
ondersteuning aan te reiken zowel intern de organisatie als aan de informatievragende burger, het 
afhandelen van alle administratieve modaliteiten m.b.t. gerechtelijke en bestuurlijke politie en 
verkeersinbreuken en het zorgen voor een efficiënte briefwisseling. 
 
De dienst APO & Secretariaat heeft als taken: 
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• Het op zelfstandige wijze verrichten van opsporingsonderzoek in welbepaalde dossiers, o.l.v. 
de verantwoordelijke officier en onder toezicht van de APO-contactmagistraat (zodat deze 
magistraat enkel nog een eindbeslissing dient te treffen omtrent het APO-dossier); 

• Het oriënteren van het opsporingsonderzoek in functie van; 

• Het inzamelen van de constitutieve elementen van het misdrijf; 

• Het vervolledigen van het dossier; 

• Het op regelmatige basis onderhouden van contacten met de APO-contactmagistraat; 

• Het overmaken van het dossier aan het parket drie maanden na de vaststelling van de feiten; 

• Het verrichten van alle administratie m.b.t. de taakuitvoering van gerechtelijke politie; 

• Het beheren, behandelen en opvolgen van APO-dossiers; 

• Het bewaken van de kwantiteit en de kwaliteit van de gerechtelijke dossiers; 

• Het verzorgen van alle communicatie (informatiedoorstroming) met het AIK, ANG, enz.; 

• Het nazicht, de analyse en verspreiding van het Belgisch Staatsblad, omzendbrieven 
gerechtelijke en bestuurlijke overheden, enz.; 

• De registratie, het beheer en de opvolging van gevonden en in beslag genomen voertuigen; 

• Het verwerken van administratieve & gerechtelijke stukken; 

• Het opvolgen van de wapenwetgeving; 

• Het beheren van de administratie m.b.t. wapenvergunningen, springstoffen en wapens; 

• Het inschrijven van wapens; 

• Het bedelen van de post; 

• Het openen en beantwoorden van extern mailverkeer; 

• Het opvragen, opmaken en bezorgen van informatiebulletins; 

• Het inschrijven, verdelen en uitschrijven van afgewerkte gerechtelijke stukken; 

• Het voorbereiden van APO-dossiers; 

• Het beheren van het register in beslag genomen voertuigen 

• Het inschrijven, verdelen en uitschrijven van kantschriften; 

• Het verwerken van onmiddellijke inningen (administratieve afhandeling 
snelheidsovertredingen Tradelec);  

• Het opvolgen van bezwaren; 

• Het opmaken van het dagverslag burgemeester; 

• Het opmaken van dagverslag AIK 

• Het klasseren pv’s; 

• Het maandelijks opmaken en verzenden van frankeringslijsten voor het parket; 

• Het archiveren van de briefwisseling Franchimont/Salduz; 

• Het beantwoorden van telefonische vragen. 
 
Organisatie- en werkingsnormen: dienst APO & Secretariaat 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Dienst 
Informatiebeheer 

Aantal FTE 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6 2 FTE CP 
1 FTE HINP 
1 FTE INP 
1 FTE AP 
4 CALog C 
2 CALog D 

16 720 
mensuren 

 

3.6.1.3.2. Beleid & Beheer 

 
3.6.1.3.2.1. Personeel & Organisatie 

 
Opdracht 
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De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) ondersteunt de overige diensten van de organisatie bij de 
dagelijkse praktijk rondom organisatievraagstukken, personeelszaken, organisatiebeleid en 
beleidssecretariaat. 
 
Het takenpakket van de afdeling P&O bestaat onder meer uit: 

• Het verwerken van wetgeving, onderrichtingen, reglementeringen, enz.; 

• Het voorbereiden en evalueren van het zonaal veiligheidsplan; 

• Het verrichten van beleids- en beheersgerelateerde administratie; 

• Het opzetten en uitvoeren van strategische analyses die het politieel beleid moeten 
ondersteunen; 

• Het bestuderen van bepaalde veiligheidsproblemen alsook de maatschappelijke sectoren die 
er specifiek door worden getroffen en de omgevingsfactoren die het crimineel proces 
beïnvloeden; 

• Het uitvoeren van analyses die een beter inzicht geven in de omvang, ernst, oorzaken, 
verschijningsvormen en in de evolutie van criminele fenomenen; 

• Het evalueren of de veiligheids- en werkingsproblemen op een doelmatige manier worden 
aangepakt; 

• Het ontwikkelen van nieuwe denkpistes en begrippen in de beleidssfeer rekening houdende 
met de beleidslijnen; 

• Het meewerken aan de voorbereiding van voorstellen m.b.t. beleidsmaatregelen; 

• Het onderhouden van interne en externe contacten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van de functie (o.a. contacten onderhouden met strategisch misdrijfanalisten van andere 
politiezones). 

• Loopbaanbeheer; 

• Salarisverwerking en –administratie; 

• Het bijhouden van de personeelsadministratie (ziekte, verlof, nacht- en zondagsprestaties, 
overuren, bereikbaar en oproepbaar personeel, …); 

• Opleiding en ontwikkeling; 

• Het invoeren van gegevens ten behoeve van diverse administraties; 

• Het uitvoeren van administratieve en ondersteunende taken op vlak van personeel; 

• Het verwerken van briefwisseling en agendabeheer. 
 
Organisatie- en werkingsnormen: dienst P&O 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Dienst 
Informatiebeheer 

Aantal FTE 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6 1 FTE CALog A 
1 FTE CALog B 

0,5 FTE CALog B* 
3 FTE CALog C 

8 360 
mensuren 

(*) In combinatie met de mandaatfunctie secretaris van de politiezone 
 

3.6.1.3.2.2. Logistiek & Financiën 

 
Opdracht 
 
De dienst Logistiek & Financiën staat in voor de aankoop en het beheer van de materiële middelen en 
het financieel beheer met het oog op een kwaliteitsvolle aanwending (doelmatig en doeltreffend) van 
de korpsuitrusting en beschikbare budgetten. 
 
Het takenpakket van de dienst Logistiek & Financiën bestaat uit o.a.: 

• opmaak bestelbons, lastenboeken (kleine en grote aankopen incl. ICT); 

• aankoop dienstuitrusting; 

• kledijbeheer; 

• centraal beheer rollend materiaal; 
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• beheer uitrusing (bureautica, telefonie, ademanalysetoestellen, faxapparaten, radioposten, 
snelheids- & DOSIS-meters); 

• onderhoud gebouwen (klusjesman); 

• sleutelbeheer; 

• voorbereiding en wijziging (meerjaren-)budgetten (excl. personeel en ICT); 

• supervisie dienst Onderhoud (organisatie, opvolging communicatie en toezicht). 
 
Organisatie- en werkingsnormen: dienst Logistiek & Financiën 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Dienst 
Informatiebeheer 

Aantal FTE 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6 1 FTE CP 
1 FTE INP 

4 FTE CALog C 
4,5 CALog D 

15 960 
mensuren 

 
 
3.6.1.3.3. Organisatiebeheersing & Intern toezicht 
 
Opdracht 
 
De implementatie van de richtlijnen van de Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende 
organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald: 

• het onderzoeken van klachten over politieoptreden op een grondige en objectieve wijze, in 
onpartijdigheid en met gelijke behandeling van alle betrokken partijen; 

• het ontwerpen en implementeren van beheersmaatregelen in alle activiteiten en processen 
van de organisatie zodat de doelstellingen efficiënter en effectiever kunnen worden 
gerealiseerd. 

 
Organisatie- en werkingsnormen: dienst Organisatiebeheersing & Intern toezicht 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Dienst 
Informatiebeheer 

Aantal FTE 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6 1 FTE CP 
 

15 960 
mensuren 

 
 
3.6.1.3.4. Secretaris politiezone 
 
De secretaris van de politiezone staat in voor het opstellen van de notulen van de politieraad en het 
politiecollege en voert alle administratieve taken uit die nodig zijn voor het samenroepen van beide 
bestuursorganen. 
 
Organisatie- en werkingsnormen: Secretaris politiezone 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Dienst 
Informatiebeheer 

Aantal FTE 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6 0,5 FTE CALog B* 
0,5 CALog C** 

1520 
mensuren 

(*) In combinatie met diensthoofd personeelsdienst 
(**) In combinatie met administratieve ondersteuning Interne Dienst voor Bescherming en Preventie 
op het Werk 
 
 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

3. SCANNING EN ANALYSE  63 

3.6.1.3.5. Interne preventie 
 
Opdracht 
 
In uitvoering van de maatregelen bepaald door de Wet op het Welzijn op het werk

25
 beschikt de lokale 

politie Waasland-Noord over een Interne Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk. De 
interne preventiedienst staat de korpsleiding en alle personeelsleden bij voor de toepassing van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen op het vlak van welzijn op het werk bij de uitvoering van de 
werkzaamheden en activiteiten en alle andere preventiemaatregelen en –activiteiten. 
 
Het takenpakket van de Interne Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk bestaat uit o.a.: 

• het meewerken aan de identificatie van gevaren en risico’s m.b.t. arbeidsveiligheid, 
arbeidsgezondheid, arbeidshygiëne, arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, ergonomie en 
psychosociale aspecten; 

• het opstellen, opvolgen en evalueren van een globaal  en jaarlijks preventieplan; 

• het verstrekken van advies en informatie aan alle personeelsleden over de Welzijnswet en het 
gevoerde welzijnsbeleid van de organisatie; 

• het deelnemen aan onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen; 

• het opvolgen en evalueren van het gevoerde preventiebeleid van de organisatie. 
 
Voor de Interne Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk zal een preventieadviseur niveau 
1 psychosociale aspecten worden aangesteld. 

 
Organisatie- en werkingsnormen: Interne Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk 
 

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Dienst 
Informatiebeheer 

Aantal FTE 

Capaciteit 
op 

jaarbasis 

01/10/2015 198,6  
0,5 FTE CALog C** 

760 
mensuren 

(**) In combinatie met mandaatfunctie secretaris politiezone 
 
In de loop van 2016 zal een interne preventieadviseur niveau 1 psychosociale aspecten worden 
aangesteld.  
 

3.6.1.4. Opdrachten en taken van federale aard 

 
Op het lokale niveau verzekert de lokale politie de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en 
fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone, evenals het vervullen van 
sommige politieopdrachten van federale aard. Deze opdrachten worden door dwingende richtlijnen 
van de minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie bepaald. 
 

Hieronder volgt een overzicht met een toepassing van de dwingende richtlijnen MFO. 
 

Richtlijn MFO 1 
Justitie 

Betreft: Vervoer van gevangenen en voorleiding van gevangenen voor hoven 
en rechtbanken, gevangenisopstanden en rampspoedige gebeurtenissen in 
gevangenissen.  
 

Richtlijn MFO 2  
en 
Richtlijn MFO 2 bis 
Binnenlandse Zaken 

Betreft: Gehypothekeerde capaciteit bij opdrachten van bestuurlijke politie. 
 
Voor de lokale politie Waasland-Noord: 
Aantal opgeleide medewerkers: 1CP + 5 MK + 46 BK 
Kredietlijn in EH: 3529 uur 

                                                      
25

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 
B.S., 18 september 1996. 
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Gehypothekeerde capaciteit: 1 MK + 5 BK (4%) 
Gehypothekeerde belasting op piekdagen: 1 MK + 8 BK (7%) 
Ontvankelijkheidsdrempel (=aantal medewerkers dat de PZ zelf moet 
inzetten alvorens steun mag gevraagd worden): 15 
 

Gemeenschappelijke richtlijn 
MFO 3 
Justitie en Binnenlandse 
Zaken 

Betreft: Informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie.  
 
Dit behelst concreet de geautomatiseerde vatting van gegevens zowel 
gerechtelijk via ISLP alsook de doorstroming van zachte info en 
onderzoeksinfo via RIR en DOS en de bestuurlijke info via RAR + het 
geautomatiseerd registreren en vatten in ISLP van de gegevens betreffende 
verkeersongevallen met gewonden ten behoeve van de statistieken. 
 

Richtlijn MFO 4 
Binnenlandse Zaken 

Betreft: Opdrachten van beveiliging, toezicht en controle door de 
politiediensten in het kader van de regelgeving inzake private veiligheid. 
De richtlijn beoogt de opdrachten van federale aard in het kader van de 
bewakingswet, de detectivewet en hun uitvoeringsbesluiten vast te leggen. 
Ten aanzien van de lokale politie betreft dit in het bijzonder een dwingende 
richtlijn met betrekking tot volgende federale opdrachten: 

• politiemaatregelen die essentieel zijn voor de uitvoering van 
gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie; 

• verlenen van de sterke arm aan de overheidsambtenaren belast met een 
inspectie, een toezicht of een vaststelling; 

• bepaalde opdrachten van bewaking, toezicht of bijzondere bescherming 
van personen en van roerende of onroerende goederen; 

• het inwinnen van informatie noodzakelijk voor de federale overheden; 

• uitzonderlijk en tijdelijk, bepaalde specifieke bewaking- en 
toezichtopdrachten bij ernstige of nakende bedreiging van de openbare 
orde, met risico van zware aantasting van personen en goederen. 

 
De lokale politie Waasland-Noord verbindt zich er toe daadwerkelijke 
medewerking te verlenen aan de toepassing van deze dwingende richtlijn. 
 

Richtlijn MFO 5 
Binnenlandse Zaken 

Betreft: Opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende 
en onroerende goederen. 
 
Het doel van deze richtlijn is die politionele opdrachten van federale aard te 
definiëren, teneinde de lokale politie naar best vermogen de bescherming 
van de betrokken personen en instellingen te laten verzekeren.  
 
De lokale politie Waasland-Noord treft in toepassing van deze richtlijn binnen 
haar mogelijkheden de gepaste verkeers- en beschermingsmaatregelen en 
verstrekt volgens de normale informatiestroom alle inlichtingen aangaande 
bedreigingen tegen een persoon of een instelling.  
 

Gemeenschappelijke richtlijn 
MFO 6 
Justitie en Binnenlandse 
Zaken 

Betreft: De werking en de organisatie van de arrondissementele 
informatiekruispunten (AIK). 
 
Voor de lokale politie betreft dit het inwinnen van informatie noodzakelijk voor 
de federale overheden (art. 62.6 Wet van 07/12/1998) 
 
De lokale politie Waasland-Noord staat eveneens in voor: 

• aanmelden van alle voorziene gebeurtenissen inzake administratieve 
politie aan de DirCo; 

• geven van feedback over het verloop van de gebeurtenissen en de 
ingezette middelen. 

 

3.6.1.4.1. Detachering AIK Dendermonde 
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Van de lokale politie Waasland-Noord is er structureel één hoofdinspecteur gedetacheerd bij het 
Arrondissementeel InformatieKruispunt (AIK) onder de Communicatie- en informatiedienst van het 
arrondissement (SICAD) bij het CSD Oost-Vlaanderen. Nog één inspecteur is afgedeeld bij het 
Communicatie- en informatiecentrum (CICOV) onder  de Communicatie- en informatiedienst van het 
arrondissement (SICAD) bij het CSD Oost-Vlaanderen. De periode van deze detacheringen gelden als 
dienstprestatie in het korps van de lokale politie Waasland-Noord. Het personeelslid staat daarbij 
onder het functioneel gezag van het diensthoofd van de dienst waarnaar hij/zij gedetacheerd is. 
 

3.6.1.4.2. Samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen 
terrorisme en radicalisering 

 
Sedert de gebeurtenissen in de VS op 11 september 2001 was de aanpak en bestrijding van het 
terrorisme al opgenomen als prioriteit in het nationaal veiligheidsplan 2004-2007. Naast de reeds 
bestaande richtlijnen zoals omschreven in respectievelijk de wet op het politieambt, de dwingende 
ministeriële richtlijn MFO 3 en de nota CSD Dendermonde-1150 d.d. 17 juni 2005, heeft het 
coördinatie- en crisiscentrum van de regering om bijzondere waakzaamheid gevraagd van de 
politiediensten, meer in het bijzonder voor eventuele verkenningsacties die een terroristische aanslag 
kunnen voorafgaan. Van de lokale politie wordt onder meer ook verwacht dat ze gericht informatie 
inwinnen en die doorsturen en bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de vaststellingen. 
De medewerkers van de lokale politie Waasland-Noord volgen in functie van bijzondere 
waakzaamheid en het aantreffen van verdachte zendingen/voorwerpen een door de korpsleiding 
opgelegde adequate procedure/actieplan (Dienstbericht 12 augustus 2005). 
 
In 2014 verscheen de ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de informatieverwerking ten 
voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de 
politie.

26
 Hierin werd het belang van het verzamelen en verwerken van informatie benadrukt. De 

‘Lokale Taskforces’ binnen de arrondissementen zijn de aangewezen platformen voor het ontwikkelen 
van de noodzakelijke deskundigheid bij de eerstelijnsdiensten van de (lokale) politie. Tevens vindt de 
informatie-uitwisseling met de inlichtingendiensten idealiter plaats in de schoot van deze ‘Lokale 
Taskforces’. Van alle diensten van de geïntegreerde politie wordt verwacht om: 

• een professionele omgeving te creëren waarin de medewerkers aandacht kunnen hebben 
voor gewelddadige radicalisering en daarin worden ondersteund wanneer nodig; 

• gericht en gecoördineerd – onderling en met de inlichtingendiensten – informatie in te winnen 
en te verwerken over gewelddadige radicalisering in uitvoering van de 
opsporingsprogramma’s; 

• actief en volwaardig te participeren aan de werking van de lokale ‘Taskforce’; 

• op basis van deze informatie vorm te geven aan de acties die voorzien zijn in het programma 
terrorisme en relevant zijn voor de omschrijving. 

 
De gerechtelijke aanpak van de specifieke problematiek rond het fenomeen van de ‘foreign terrorist 
fighters’ (FTF) wordt in een omzendbrief COL 10/2015 van het College van Procureurs-generaal bij de 
Hoven van beroep behandeld. Daarop verder bouwend verscheen er in augustus 2015 een 
ministeriële omzendbrief betreffende de informatieuitwiseling rond en de opvolging van de foreign 
terrorist fighters afkomstig uit België. Beide omzendbrieven kenmerken zich door een 
gesystematiseerde aanpak van de problematiek van de FTF.  
De lokale politie Waasland-Noord engageert zich in deze tot een loyale samenwerking met de andere 
betrokken diensten en verschillende autoriteiten.  
 

3.6.1.4.3. Aanspreekpunt voor de scholen 

 
In uitvoering van de Ministeriële omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal 
veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit zijn commissaris Dirk Smet, 
diensthoofd van de dienst Sociale Politie, en hoofdinspecteur met specialisatie politieassistent Eddy 
De Baere aangesteld als vast aanspreekpunt voor de schoolgemeenschappen. Als vast 
aanspreekpunt zullen zij bij probleemsituaties (spijbelen, drugsfeiten, geweldsdelicten, enz.) een 

                                                      
26

 Deze omzendbrief heft de PLP 37 van 20 december 2004 op. 
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scharnierfunctie (samenwerking – informatie – uitwisseling – doorverwijzing – contactpunt) vervullen 
tussen de schoolgemeenschappen enerzijds en de lokale politie anderzijds. 
Uit de recentste analyse naar fenomenen zoals steaming/racketeering (dreiging met geweld en 
afpersing) en wapenbezit door jongeren blijkt dat er zich op het grondgebied van de zone (nog) geen 
noemenswaardig aantal feiten heeft voorgedaan. In de zonale veiligheidsraad is daarom beslist geen 
dringende en bijkomende maatregelen van bestuurlijke, politionele en/of gerechtelijke aard voor deze 
fenomenen te nemen.  
Niettegenstaande dat na onderzoek van zowel objectieve als subjectieve bronnen blijkt dat de zone op 
dit vlak niet echt problemen kent, behoort het opzetten van eventuele sensibiliseringscampagnes, 
onder regie van de veiligheid- en preventiediensten van de gemeenten wel tot de mogelijkheden. 
 

3.6.1.4.4. Intrafamiliaal geweld en extrafamiliale kindermishandeling 

 
Op 1 april 2006 werden de ministeriële omzendbrieven COL 3/2006 en COL 4/2006 inzake 
intrafamiliaal geweld (IFG) en extrafamiliale kindermishandeling van kracht. Bedoeling van de 
wetgever is het geweld binnen gezinnen en binnen familiale verbanden terug te dringen, in hoofdzaak 
door het sneller én doeltreffender reageren op voorvallen waarin sprake is van geweld en 
mishandeling. 
 
Voor de medewerkers van de lokale politie Waasland-Noord werden volledig in de lijn van de 
bepalingen uit de COL 4/2006 onderrichtingen en regels opgelegd met betrekking tot: 

• de houding ten opzichte van het slachtoffer; 

• de houding ten opzichte van de van gewelddaden verdachte partner; 

• de opsporing ten huize; 

• de kennisgeving aan het parket; 

• bijkomende maatregelen ten opzichte van het slachtoffer; 

• maatregelen ter bescherming van de kinderen. 
 
Op het niveau van het parket van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen werd op basis van 
de betreffende omzendbrieven een eenvormig plan van aanpak uitgewerkt. Dit plan resulteerde in 
enkele praktische richtlijnen die door elk politiekorps in het gerechtelijk arrondissement dienen te 
worden toegepast. 
 
Elk lid van de functionaliteit interventie en iedere wijkinspecteur hebben onderricht gekregen inzake 
politionele tussenkomsten bij partnergeweld om alle te nemen stappen conform de geldende 
afspraken binnen het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen te kunnen afhandelen. 
Hoofddoelstelling is kort op de bal te spelen inzake IFG en POS met een contextuele aanpak. Aan de 
hand van de operationele informatie bekijkt de dienst Sociale Politie de volledige situatie binnen 
gezinnen waar het incident recent plaatsvond. Er wordt een risico-analyse van de gezinstoestand 
gemaakt en in principe neemt men contact met het slachtoffer, de verdachte en de (minderjarige) 
kinderen vanaf de leeftijd van twaalf jaar, indien zij geen mentale achterstand hebben. Bij voorkeur 
gebeurt dit binnen de 48 uur na de interventie. De bedoeling is dat slachtoffer en minderjarigen in de 
crisis au sérieux worden genomen, dat zij een platform krijgen om te ventileren, dat zij een zicht 
houden op de toekomst, deels door onmiddellijke en gepaste doorverwijzing. Ook de verdachte wordt 
uitgenodigd voor een gesprek waarin een spiegel wordt voorgehouden en mogelijkheden tot 
hulpverlening worden aangeboden.  
Tijdens de tussenkomst bij een interventie wordt een aanbod voor het Project Partnergeweld gedaan 
aan zowel het slachtoffer als de dader. De betrokkenen die op dat moment niet ingaan op het aanbod 
worden na de tussenkomst een tweede maal uitgenodigd. Op deze manier kunnen een maximaal 
aantal personen worden doorverwezen. 
 
Binnen de zone werden vanuit de dienst Sociale Politie, die de afhandeling van en begeleiding in 
dergelijke dossiers ter harte neemt, commissaris Dirk Smet en hoofdinspecteur met specialisatie 
politieassistent Eddy De Baere aangeduid als referentiepersonen IFG en kindermishandeling. 
Commisaris Dirk Smet is eveneens binnen het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen voor de 
lokale politie, in het kader van IFG en evaluatie van de COL 3/2006 en COL 4/2006, contactpersoon 
bij het Nationaal Forum Slachtofferbeleid. 
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3.6.1.4.5. Rondtrekkende dadergroepen 

 
De aanpak van de eigendomsdelicten gepleegd door rondtrekkende dadergroepen vormt nog steeds 
federale prioriteit. De omzendbrief COL 1/2008 legt de voornaamste basisprincipes vast van de 
repressieve aanpak van de rondtrekkende daders. Het fenomeen van de rondtrekkende dadergroepen 
dient globaal aangepakt vanuit de thuisarrondissementen naar de feitenarrondissementen en 
omgekeerd. Het is dan ook evident dat de geïntegreerde politie op beide niveaus haar acties versterkt 
en fenomeengericht oriënteert. 
 
De lokale politie Waasland-Noord voert overeenkomstig de omzendbrief COL 1/2008 een 
doorgedreven inspanning qua beeldvorming in haar informatiepositie naar fenomeengevoelige wijken 
en bevolkingsgroepen, qua recherche in de kwaliteit van haar eerste vaststellingen en qua 
onderzoekscapaciteit wat de thuisarrondissementen betreft. De lokale politie Waasland-Noord waakt 
strikt over een degelijke informatiedoorstroming naar het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) 
en de algemene nationale gegevensbank (ANG) volgens de vigerende regelgeving (MFO 3). 
 
Binnen de zone zijn hoofdinspecteurs Tom Maes en Jurgen Meirsman (dienst Recherche) aangeduid 
als referentiepersoon ‘rondtrekkende daders’. Zij specialiseren zich conform de omzendbrief in de 
materie en vormen het aanspreekpunt voor het parket, het federaal parket en de politiediensten. 
 

3.6.1.4.6. Andere opdrachten 

 
De lokale politie Waasland-Noord neemt eveneens deel aan: 

• het Arrondissementeel Recherche-overleg;  

• het Operationeel Recherche-overleg;  

• werkgroepen tot verbetering van de gerechtelijke en bestuurlijke werkmethodes; 

• federaal overleg voor technische en functionele beheerders ISLP/ANG; 

• arrondissementeel platform functioneel beheer voor functionele beheerders; 

• acties tegen rondtrekkende dadergroepen; 

• acties in samenwerking met sociale- en andere inspectiediensten; 

• provinciale verkeershandhavingsplannen; 

• suprazonale controleacties (alcohol en drugs in het verkeer, snelheidscontroles, enz.); 

• de winter- en zomercampagne BOB; 

• de Verkeersveilige Nacht. 
 

3.6.1.5. Bijdrage aan het nationaal veiligheidsplan 

 
In het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 werd in ‘Deel 1: Algemeen politiebeleid voor de 
geïntegreerde politie’ aandacht besteed aan de prioritaire beleidsopties voor het geheel van de 
geïntegreerde politie. 
 
1. Bijdrage van de politiediensten aan een veilige en leefbare samenleving 
 
Het eerste onderdeel beschrijft de bijdrage van de politiediensten aan een veilige en leefbare 
samenleving (primaire processen).  
 
Hier worden vooreerst de krachtlijnen van de politiezorg en het politiebeheer opgelijst, met name een 
minimale gelijkwaardige dienstverlening garanderen, streven naar een excellente politiezorg en een 
optimale geïntegreerde werking realiseren. 
 
De lokale politie Waasland-Noord waarborgt een minimale gelijkwaardige dienstverlening door het 
uitvoeren van de basisfunctionaliteiten en het behalen van de normen zoals vermeld in hoofdstuk 
3.6.1.1.. 
De politiezone streeft de visie op een excellente politiezorg na en integreert deze in haar 
beleidsplannen tot in de dagdagelijkse werking. De lokale politie tracht zich zo verder te ontwikkelen 
op het gebied van de basispolitiezorg en zal daarom bij de uitvoering van haar opdrachten blijvend 
inspanningen leveren om: 
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• permanent aandacht te besteden aan de geïntegreerde werking, met bijzondere bezorgdheid 
voor overleg, partnerschap, samenwerking en integratiebevordering; 

• voortdurend bezorgd te zijn voor een legitieme, effectieve en efficiënte werking en te streven 
naar een kwaliteitsvolle dienstverlening; 

• permanent aandacht te besteden aan opvolging en evaluatie. 
 
Verder gaat de bijdrage van de politiediensten aan een veilige en leefbare samenleving om het beheer 
va de publieke ruimte en de bestuurlijke informatie, met inbegrip van het genegotieerde beheer van de 
publieke ruimte, de aanpak van overlast en crisissituaties. 
De politiezone handelt in het domein van de bestuurlijke politie steeds vanuit de algemene filosofie 
zoals beschreven in de CP 4

27
. Dit wil zeggen dat de keuze voor politiemaatregelen, methoden, 

technieken en tactieken, kledij, uitrusting en middelen coherent dient te zijn met het beheer en de 
bescherming van de publieke ruimte en met de discrete politieopstelling die daaruit voortvloeit. 
Voetbalgerelateerde gebeurtenissen worden steeds vanuit een dynamische risico-analyse benaderd 
om een efficiënte capaciteitsaanwending te verzekeren. 
 
Overlast wordt door de lokale politie Waasland-Noord als prioritair behandeld en in een strategische 
doelstelling opgenomen. Dit heeft een projectmatige aanpak van het fenomeen tot gevolg, waarbij een 
integrale benadering in samenspraak met de relevante veiligheidspartners voorop staat. Zowel een 
preventieve als een reactieve aanpak, waaronder de mogelijkheid in alle drie

 
de gemeenten tot het 

opleggen van gemeentelijke administratieve sancties voor welbepaalde fenomenen van overlast, 
wordt gehanteerd.  
 
Ten derde wordt benadrukt dat het principe van de gemeenschapsgerichte politiezorg essentieel is, 
niet alleen in de functionaliteit van wijkwerking maar evenzeer voor de andere basisfunctionaliteiten. 
De lokale politie Waasland-Noord zet maximaal in op een brede wijkwerking en haalt ruimschoots de 
minimumnorm van één wijkagent per 4 000 inwoners.

28
 Evenzeer wordt er ingezet op meer blauw op 

straat, en wordt de administratieve en logistieke ondersteuning door een aanzienlijk aantal CALog-
personeelsleden ingevuld. 
 
Inzake verkeersveiligheid stelt het NVP 2012-2015 volgende verkeersthema’s prioritair: 

• overdreven snelheid; 

• rijden onder invloed van alcohol of drugs; 

• het gsm-gebruik achter het stuur; 

• het niet dragen van de gordel en het niet gebruiken van kinderzitjes. 
 
En als prioritaire doelgroepen worden vooropgesteld: 

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

• de motorrijders; 

• de vrachtwagenchauffeurs en het vrachtvervoer. 
 
De politiezone Waasland-Noord behartigt alle verkeersthema’s en alle prioritaire doelgroepen in haar 
strategische doelstelling, met uitzondering van de motorrijders. Deze categorie van weggebruikers 
komt in de zonale verkeersongevallenstatistieken maar zeer marginaal voor. Daarom dat er voor 
wordt geopteerd deze doelgroep niet onmiddellijk projectmatig te benaderen, wat echter niet 
weerhoudt dat bij meldingen gelieerd aan deze doelgroep wel de noodzakelijke maatregelen worden 
genomen. 
 
Het NVP stelt onder andere dat de politie de kwaliteit van de ongevallenregistratie moet optimaliseren. 
Zo kunnen onder andere de (handhaving)acties doeltreffend worden georiënteerd naar de 
risicoplaatsen en dito tijdstippen. Naast de aangereikte verkeersongevallenanalyses van op federaal 
niveau zet de lokale politie Waasland-Noord extra in op dergelijke fenomeenanalyse vanuit het lokale 
niveau met een adviseur die instaat voor beleidsanalyse en –planning. 
 

                                                      
27

 Rondzendbrief CP4 van 11 mei 2011 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte voor de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
28

 Zie hoofdstuk 3.6.1.1.1. 
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De regering wil inzake criminaliteit bijzonder aandacht besteden aan de vormen van (gewelddadige) 
criminaliteit die de fysieke integriteit van mensen aantasten. Verder worden volgende prioritaire 
criminaliteitsfenomenen behandeld: 

• de diefstallen gewapenderhand; 

• het geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op het openbaar vervoer en door 
stadsbendes; 

• de drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de smokkel 
van synthetische drugs en cannabis, en de verkoop van drugs (dealen); 

• de illegale vuurwapenzwendel; 

• het terrorisme; 

• het intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen; 

• de mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) en de 
mensensmokkel; 

• de informaticacriminaliteit; 

• de fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de fraude inzake 
afvalbeheer; 

• de inbraken in woningen en andere gebouwen. 
 
In dit ZVP 2015-2017 worden de criminaliteitsfenomenen opgenomen die, op basis van een sterk 
doorgedreven omgevingsanalyse, binnen de politiezone door de beleidsverantwoordelijken en de 
korpsleiding als prioritair werden beschouwd en bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal 
Veiligheidsplan 2012-2015. Deze opgenomen criminaliteitsfenomenen die vervat zijn in de 
strategische doelstellingen van dit ZVP, zijn: 

• intrafamiliaal geweld / partnergeweld; 

• drugscriminaliteit; 

• inbraken in woningen en gebouwen. 
 
De overige criminaliteitsfenomenen werden door de zonale veiligheidsraad in dit zonaal 
veiligheidsplan niet weerhouden. Immers uit de omgevingsanalyse en de wensen en verwachtingen 
van de verschillende belanghebbenden blijkt dat dergelijke fenomenen voor de politiezone niet 
prioritair zijn.  
 
Om zeker tegemoet te komen aan het gemeenschappelijk doel, met name de veiligheid in België te 
verhogen, zal de lokale politie Waasland-Noord in het geval dat ze casueel wél geconfronteerd werd 
met één van deze niet geselecteerde fenomenen, loyaal met de federale politie samenwerken. In deze 
context wordt dan ook maximaal gevolg gegeven aan de verwachtingen en aandachtspunten van de 
bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur. 
 
In dit kader kader kunnen eveneens volgende concrete lokale activiteiten worden vermeld: 

• binnen de fenomenen mensenhandel en mensensmokkel: 
o signaalfunctie; 
o info inwinnen en doorsturen conform MFO 3; 
o bijzondere aandacht bij verhoor van illegale vreemdelingen; 
o bijzondere aandacht voor de slachtoffers van mensenhandel. 

• binnen het fenomeen ernstige economische - financiële criminaliteit: 
o signaalfunctie in verband met faillissementtoestanden of omzeilen van 

handelsvoorschriften; 
o signaalfunctie bij aantreffen verdacht grote sommen cash geld bij interventies; 
o opleiding van leden van de recherche in de financieel-economische recherche aan de 

rechercheschool te Brussel. 

• binnen het fenomeen terrorisme: 
o informatiedoorstroming conform MFO 3 

• binnen het fenomeen zware milieucriminaliteit: 
o signaalfunctie inzake grote milieumisdrijven en verdachte transporten 

• binnen het fenomeen ernstige geweldmisdrijven: 
o grondige analyse en beeldvorming van geweldmisdrijven naar type (bv. 

tigerkidnapping, home invasion, geweld op openbaar vervoer); 
o bijzondere aandacht naar geweld en intimidatie gericht tegen politie en magistratuur; 
o bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de vaststellingen; 
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o bijzondere aandacht voor de slachtofferbejegening bij gewelddiefstal. 

• binnen het fenomeen van ernstige informaticacriminaliteit: 
o bijstand leveren aan de Federaal Gerechtelijke Politie bij huiszoekingen en 

inbeslagnames; 
o werkafspraken in verband met exploitatie van computergegevens; 
o overmaken afschriften PV’s informaticacriminaliteit aan FCCU (Federale Computer 

Crime Unit). 

• binnen het fenomeen van straatcriminaliteit: 
o signaalfunctie naar het Openbaar Ministerie in geval van veelplegers; 
o gerichte patrouilles en signaalfunctie van de wijkwerking; 
o kwalitatieve uitvoering van het ambtshalve politioneel onderzoek (APO). 

 
2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de politiediensten 
 
De lokale politie Waasland-Noord wil aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). In bijzonder het oog hebben voor het uitwerken en het voeren van een modern 
HR-beleid, het informatiebeheer en de ondersteunende ICT, het optimaal beheer en het aanwenden 
van de beschikbare middelen. Hiervoor zijn onder andere volgende maatregelen en initiatieven 
ontwikkeld: 

• de vrijwillige fusie van de twee voormalige politiekorpsen tot de huidige politiezone Waasland-
Noord; 

• respecteren en werken volgens de service level agreements (SLA’s); 

• voorzien in een functionele en technische beheerder en het geven van de nodige vorming aan 
het personeel (richtlijnen MFO 3); 

• ter beschikking stellen van 1 HINP bij het AIK en 1 INP bij het CIC; 

• uitwerken personeelsbehoeftenplan en tijdig kenbaar maken van de mobiliteitsbehoeften; 

• toepassen onthaaltraject nieuwe medewerkers; 

• het tijdig kenbaar maken van steunaanvragen via de geëigende kanalen; 

• partnerschap met SSGPI (sociaal secretariaat) met betrekking tot personeelsbeheer en 
loopbaanbeheer van de zone; 

• streven naar maximale administratieve vereenvoudiging; 

• reduceren van wachttijden door inzet van dubbele bemanning op het onthaal bij 
piekmomenten; 

• tevredenheidsmeting aan het onthaal; 

• calogisering van de functionaliteit onthaal; 

• korpsbrede opleidingen deontologische code en dilemmatraining;  

• creëren van een geautomatiseerde briefing- en informatietool (BReIN); 

• aanstelling van een vormingsverantwoordelijke en uitrollen opleidingsaanbod voor de 
medewerkers; 

• projectwerking communiceren via intranet; 

• verspreiding wijkfolders ter bevordering van de herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de 
wijkinspecteur; 

• nauwe samenwerking tussen sociale dienst en CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en 
CHS (Centrum Hulp aan slachtoffers) inzake slachtofferhulp; 

• uitbreiding van de spotterswerking; 

• een volwaardige politionele dienst Verkeer; 

• aanschaf en exploitatie van een live-scan (vingerafdrukken); 

• invoering en gebruik van een GPS-trackingsysteem voor dienstvoertuigen (fleetlogger) in 
functie van veilig en maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

• ingebruikname van het geautomatiseerd personeelsbeheersysteem GALOP; 

• gebruik budgetaire module voor opmaak personeelsbegroting; 

• volgen opleidingen ‘loonmotor’ in functie van geïnfomatiseerde loon- en 
prestatieberekeningen. 

 
3. Verbeterinitiatieven in de beleidscyclus (sturingsproces) 
 
Het NVP 2012-2015 benadrukt dat het niet volstaat om enkel goede beleidsplannen te maken. Deze 
plannen moeten ook uitgevoerd, opgevolgd, geëvalueerd, in voorkomend geval bijgestuurd worden en 
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vooral zo goed mogelijk gebudgetteerd worden. Het concept van organisatiebeheersing zoals 
uiteengezet in de omzendbrief CP3 wordt aangewezen ingang te vinden in de politiewerking. 
 
De lokale politie Waasland-Noord wenst hier eveneens bijzondere aandacht aan te schenken, onder 
andere via: 

• een projectmatige uitrol van de strategische doelstellingen naar operationele SMART-
doelstellingen

29
 opgevolgd volgens het PDCA-principe

30
; 

• de in het organogram opgenomen functies van Commissaris van Politie in 
Organisatiebeheersing & Intern Toezicht en de Adviseur Beleidsanalyse en -planning. 

• een aanzet tot het opstellen van een meerjarenplan voor investeringen en koppeling van het 
beleid aan financiën. 

 

3.6.1.6. Opdrachten en taken ten voordele van derden 

 
De zone voert geen opdrachten van bestuurlijke politie uit waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. 
Voor de thuiswedstrijden van voetbalclub KVRS Waasland - SK Beveren is er geen 
retributiereglement opgesteld om de kosten verbonden aan de openbare orde in het kader hiervan 
aan te rekenen. 
 

3.6.2. De interne werking 

3.6.2.1. Management van medewerkers 

 
Ondanks het feit dat er binnen een star personeelsstatuut dient te worden gewerkt dat weinig 
flexibiliteit toelaat naar het inzetten van de ‘juiste medewerker op de juiste plaats op het juiste 
moment’ tracht de lokale Waasland-Noord zoveel als mogelijk principes van strategisch human 
resources management in haar werking te implementeren. Het motiveren en stimuleren van 
medewerkers in de richting van gewenst arbeidsgedrag staat hierbij centraal. 
 
Kenmerken van de interne benadering naar HR toe: 

• Inspanningen om de betrokkenheid en de ontwikkeling van medewerkers positief te 
beïnvloeden (externe opleidingen, interne informatie- en communicatiestructuren, creëren van 
draagvlak, enz.) stuiten vaak op de rigiditeit van het personeelsstatuut; 

• Vanuit de korpsleiding wordt een maximale flexibiliteit aan de dag gelegd om de noden en 
belangen van de medewerkers te verzoenen met de organisatiedoelstellingen; 

• Een uiterst frequent wijzigend wettelijk werkkader en dito maatschappelijke verwachtingen 
naar de organisatie toe, vereisen een zeer grote flexibiliteit van de medewerkers; 

• Door het ruime, complexe en in ‘real time’ op het terrein te leveren takenpakket, werd 
strategisch geopteerd voor polyvalentie met brede tot zeer brede functie- en takenprofielen; 

• Grote aandacht voor onderlinge sociale relaties, de veiligheid, het welzijn en de gezondheid 
van de medewerkers; 

• Grote werkzekerheid (bijna uitsluitend statutaire tewerkstelling), maar minder zekerheid over 
de exacte functie en de arbeidstijden die zij binnen de organisatie moeten uitvoeren (zie 
flexibiliteit hiervoor); 

• Grote stabiliteit en verloning. 
 
Een belangrijke maatstaf bij de implementatie van een doordacht strategisch HRM zijn de filosofie en 
principes van het kwaliteitslabel Investors in People (IiP). 
 
Investors in People reikt een standaard aan die helpt om de prestaties en resultaten permanent te 
verbeteren en dit aangepast aan de structuur van de organisatie. De standaard is opgebouwd uit 3 
basisprincipes, meer bepaald het ontwikkelen van verbeterstrategieën, het ondernemen van 
verbeteracties en het evalueren van het effect van ondernomen acties op de prestaties van de 
organisatie. De 3 principes lopen als een rode draad doorheen de werking van de organisatie 

                                                      
29

 SMART = Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgeboden 
30

 PDCA = Plan Do Check Act = kwaliteitscirkel van Deming 
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waardoor een continue verbetercyclus ontstaat die van strategieontwikkeling via actie tot evaluatie 
loopt. 
 
Bij toepassing van de standaard ligt de focus op: 

• de mate van doorvertaling van beleid, missie en visie in doelstellingen op organisatie, team- 
en individueel niveau; 

• de koppeling tussen de organisatiestrategie en de doelstellingen gericht op de opleiding en 
ontwikkeling van de medewerkers; 

• de mate waarin de medewerker door de direct leidinggevende voldoende ondersteund, 
gestimuleerd en gewaardeerd wordt om zijn functie optimaal uit te voeren en deel te nemen 
aan de besluitvorming binnen zijn team of dienst.  

 

Het opleidingsaanbod van de lokale politie Waasland-Noord, van toepassing is voor alle categorieën 
van medewerkers, bestaat erin dat alle medewerkers op jaarbasis kunnen genieten van minimum 16 
uur aan opleiding. Hiervan wordt 8 uur ingevuld als baremisch door de korpsleiding opgelegd en 
minimum 8 uur als functionele opleiding door de medewerkers zelf vrij te kiezen. Volgens deze 
werkwijze kunnen opleidingen in twee richtingen geregeld worden: 

• enerzijds behoudt de korpsleiding de mogelijkheid om opleidingen te selecteren én te bepalen 
welke medewerkers hieraan deelnemen (top down); 

• anderzijds kunnen medewerkers zelf opleidingen kiezen, al dan niet uit het beschikbare 
aanbod (bottom up). 

 
Het opleidingsaanbod beantwoordt aan: 

• Strategische afstemming: het aanbod bestaat uit opleidingen die effectief bijdragen aan het 
realiseren van de organisatiestrategie en - doelstellingen. Voor de politiezone Waasland-
Noord betekent dit de implementatie van community oriented policing met het accent op 
coaching voor leidinggevenden en bekwame betrokkenheid  voor medewerkers. 

• Diversiteit: het aanbod beperkt zich niet tot opleidingen georganiseerd door de politiescholen, 
maar omvat eveneens opleidingen ingericht door andere opleidingsinstituten. Bovendien 
betreft het een aanbod waarin zowel het geüniformeerd- als het burgerpersoneel zijn gading 
kan vinden. 

• Inspraak: naast het “opleggen” van opleidingen door de korpsleiding, hebben medewerkers 
de mogelijkheid om zelf opleidingen voor te stellen en te kiezen. 

• Betrokkenheid: leidinggevenden en medewerkers voeren overleg over de aanvraag en 
toekenning van opleidingen. Daarnaast wordt de verwachting gecreëerd dat medewerkers het 
geleerde uit opleidingen vertalen naar hun dagelijkse praktijk en hun leidinggevenden deze 
praktijktoepassing begeleiden. 

• Transparantie: het opleidingsaanbod kan door alle medewerkers op elektronische wijze 
worden ingezien en geraadpleegd. 

 
Het effect van de opleidingsinspanningen wordt gemeten door de vormingscoördinator (Nathalie 
Stout, diensthoofd Personeel & Organisatie) en heeft als doel het opleidingsbeleid daar waar nodig bij 
te sturen en te verbeteren. 
 
In functie van een goed beheer van kennis en technologie wordt eveneens gestreefd naar het in kaart 
brengen en verhogen van de return on investment (ROI) van de opleidingen door: 

• doeltreffende selectie van de nieuwkomers; 

• doeltreffende introductie van de nieuwkomers; 

• inventarisatie van de opleidingsbehoefte; 

• inventarisatie van het opleidingsaanbod; 

• duidelijke communicatie van het opleidingsaanbod; 

• effectieve implementatie van de persoonlijke ontwikkeling; 

• inventarisatie van de gevolgde opleidingen; 

• evaluatie van de opleidingen ROI. 
 
In de periode 1 januari 2015 t.e.m. 1 november 2015 verlieten slechts zes medewerkers het korps om 
andere redenen dan pensionering (1 CP verkeersdienst mobiliteit, 1 HINP onthaal/planton mobiliteit, 1 
INP interventie basisopleiding AHINP, 1 INP verkeersdienst mobiliteit, 1 AP mobiliteit, 1 CALog A 
vrijwillig ontslag). 
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3.6.2.2. Management van middelen 

 
Op het vlak van het financieel beleid tracht de politiezone inspanningen te leveren om aan volgende 
strategische doelstellingen te werken: 
 

1. opstellen van een financiële planning voor vijf jaar door: 

• een analyse te maken van de financiële gegevens van de vorige jaren; 

• het vastleggen van de jaarlijkse werkingskosten; 

• de opmaak van een document met financiële planning voor vijf jaar. 
 

2. in kaart brengen en beheersen van de overuren door: 

• een analyse te maken van het aantal overuren van de afgelopen jaren; 

• het correct aanleveren van de prestatiegegevens door de diensthoofden; 

• te voorzien in een wekelijkse controle van gepresteerde overuren; 

• het sensibiliseren van diensthoofden en teamchefs. 
 

3. in kaart brengen en beheersen van de onderhoudskosten door: 

• een analyse te maken van de onderhoudskosten van de laatste jaren; 

• een verfijning van de registratie van de onkosten; 

• controle en sensibilisering; 

• investeringen door te voeren in functie van deze doelstelling. 
 

4. het verzekeren en verbeteren van de basispolitiezorg en projectwerking door het uitvoeren 
van de jaarlijks geplande investeringen. 

 
De lokale politie Waasland-Noord werkt thans vanuit vier gebouwen: 

• één hoofdgebouw aan de Gravendreef één in Beveren met de diensten: 
o Onthaal/planton Beveren; 
o Interventie; 
o Gerechtelijke en Administratieve ondersteuning; 
o Beleid en Beheer; 

o Interne preventie. 

• één bijgebouw aan de Kleinebosweg 24 in Beveren met de diensten: 
o Wijkwerking Beveren; 
o Verkeersdienst; 
o Logistiek & Financiën; 
o Organisatiebeheersing & Intern toezicht. 

• één bijgebouw aan de Blokstraat 4 in Sint-Gillis-Waas met een invalspunt interventie en de 
diensten: 

o Onthaal & planton Sint-Gillis-Waas (Stekene); 
o Wijkwerking Sint-Gillis-Waas; 
o Recherche; 
o Sociale Politie. 

•  één bijgebouw aan de Zavelstraat in Stekene met een uitvalspunt interventie en de diensten: 
o Onthaal & planton Stekene; 
o Wijkwerking Stekene. 

 
De deelgemeenten Melsele, Vrasene, Kieldrecht, Haasdonk, Verrebroek, Kallo en Doel beschikken 
over een wijkbureel dat met uitzondering van Doel en Verrebroek is gehuisvest in de voormalige 
gemeentehuizen van de deelgemeenten. 
 
Om de verschillende diensten en afdelingen van de organisatie samen in één gebouw onder te 
brengen en daardoor ook de samenwerking en interne communicatie te bevorderen, werd eind 2005 
aan de heer burgemeester gevraagd om een uitbreiding van het hoofdgebouw in overweging te willen 
nemen. In 2006 en 2007 werd een procedure doorlopen om via de Vlaamse bouwmeester een 
ontwerper voor het nieuwe politiegebouw aan te stellen.  
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Gezien voormelde ontwikkeling werd vanaf 2008 gestart met het zgn. EVI-traject. EVI staat voor ‘Eén 
Huis voor Iedereen’ en doelt op de integratie en samenwerking tussen gemeentelijke administratie, 
OCMW, huisvestingsmaatschappij, werkwinkel en lokale politie. Dit traject is verbonden aan een 
nieuwbouwproject waarin naast voormelde diensten ook een maximaal geïntegreerde dienstenmarkt 
zal ingericht worden. Het gebouw zal bestaan uit 3 delen: 

• een administratief centrum waar in hoofdzaak de gemeentelijke administratie, het OCMW en 
de dienstenmarkt zullen ondergebracht worden; 

• een politiegebouw; 

• een gemeenschappelijk gedeelte dat door alle betrokken diensten zal gebruikt worden met 
voorzieningen zoals vergaderlokalen, aula (gemeenteraadzaal en opleidingslokaal), 
restaurant, enz. 

 
Inmiddels werd een ontwerper (ORG) aangesteld voor het politiegebouw en het gemeenschappelijk 
deel dat eerst zal worden gebouwd. De realisatie hiervan is gepland voor 2018. In een volgende fase 
zal het administratief centrum worden opgetrokken. 
 
Zowel voor, tijdens als na de bouwperiode liggen er voor de lokale politie gigantische opdrachten en 
uitdagingen te wachten. Omdat alle politiediensten in de toekomst in één gebouw zullen gehuisvest 
worden, dient in de eerste plaats de interne werking en dienstverlening zo effectief en efficiënt 
mogelijk te worden ontworpen. Een optimale samenwerking met alle andere partners, zeker diegenen 
die op dezelfde site ondergebracht worden, moet een betere politionele dienstverlening naar de lokale 
bevolking zeker mee kunnen faciliteren. 
 
De beleidsvisie op het nieuwe politiecommissariaat is als volgt gedefinieerd: 
“De dienstverlening zal op een overzichtelijke manier worden aangeboden. Om de toegankelijkheid 
optimaal te realiseren is het maximaal onderbrengen van dienstverlening voor het ‘grote publiek’ op 
het gelijkvloers een absolute must. Een duidelijke, vraaggestuurde clustering van diensten en het 
maken van een efficiënte binding van front office en back office zijn sterke aandachtspunten. Ook het 
vermijden van wachtrijen of- indien deze niet te vermijden zijn- het wachten aangenaam maken, is 
eveneens een noodzaak. Infrastructureel en technisch zullen hiervoor de best mogelijke 
randvoorwaarden geschapen worden. 
Een aangename en warme inrichting, die toch tegelijkertijd de degelijkheid, de moderniteit en de 
efficiëntie van de dienstverlening uitstraalt, is eveneens van groot belang. In dit kader zal er uiteraard 
voldoende aandacht uitgaan naar moderne media met bijhorende apparatuur en voorzieningen, zowel 
voor het personeel als voor de inwoners. Het geheel zal voldoende stijl uitstralen om de aandacht te 
vestigen op het belang van de politie voor de gemeenschap. Daartegenover gaat alles ook aangeven 
dat de politie een burgernabije organisatie is, zonder drempels, waar klantvriendelijkheid hoog in het 
vaandel gevoerd wordt.” 
 
De voertuigen van de dienst interventie, recherche en sociale dienst zijn voorzien van  
geofleetloggers. Het betreft een monitoringssysteem dat via GPS-navigatie gegevens doorzendt naar 
een centrale server. Door de centrale server te consulteren kan de korpsleiding ten allen tijden de 
geografische positie van de dienstvoertuigen bepalen en eveneens informatie bekomen omtrent de 
afgelegde route, de snelheid, waar en wanneer er werd gestopt, wanneer het blauwe zwaailicht en 
speciaal geluidssignaal werd opgezet ed. Hoewel geofleetloggers als controlemiddel kunnen worden 
gebruikt, vormt de bezorgdheid voor het welzijn van de medewerkers de voornaamste beweegreden 
voor het gebruik van dit systeem. De installatie van de geofleetloggers werd dan ook overlegd met en 
goedgekeurd door de syndicale organisaties. 
 
De geofleetloggers worden gebruikt voor volgende doelstellingen: 

• Veiligheid van de werknemers: in geval het radiocontact met een ploeg wordt verloren bij 
incidenten kan gericht versterking worden gestuurd. 

• Controle op arbeid van de werknemer: werden patrouilles uitgevoerd, wie heeft op een 
bepaald tijdstip een snelheidsovertreding begaan, staving van het gebruik van zwaailicht en 
speciaal geluidssignaal bij ongeval enz. Voor deze finaliteit wordt de fleetloggertoepassing 
enkel aangewend wanneer er concrete aanwijzingen en / of klachten zijn m.b.t. mogelijke 
disfuncties van één of meer gebruikers van de betrokken voertuigen. 

• Bescherming van de dienstwagen zelf: mocht men er toch in slagen een voertuig met 
fleetlogger te stelen dan kan onmiddellijk worden uitgezocht waar betreffende voertuig kan 
worden gevonden. 
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• Doelmatige inzet van de ploegen: verkorten van de aanrijdtijden door het sturen van de 
dichtstbijzijnde ploeg in noodsituaties. 

• Logistieke doeleinden: maandelijkse rapporten i.v.m. de km-stand van de voertuigen. 

• Opvolging technisch onderhoud van het wagenpark. 
In de nabije toekomst zal voormeld systeem geëvalueerd worden. Een vergelijking met de actuele 
ontwikkelingen op dit vlak dringt zich immers op. 
 
De lokale politie Waasland-Noord beschikt over een zogenaamde ‘livescan’. De ‘livescan’ is een 
computergestuurd toestel waarmee digitaal vingerafdrukken van verdachten kunnen genomen 
worden, die via een mailfunctie kunnen doorgestuurd naar de centrale databank van de federale 
politie in Brussel. Door het gebruik van dit toestel kan de zone veel professioneler werken en behoort 
het systeem van het met inkt rollen van vingerafdrukken, met reëel risico op kwaliteitsverlies, 
voorgoed tot het verleden.  Door het gebruik van dit toestel zullen ongetwijfeld meer misdrijven 
kunnen opgehelderd worden. 
 
De registratie van de dienstprestaties van de medewerkers gebeurt door middel van een prikklok met 
vingerafdruk. Dit systeem heeft tot doel een correcte en snelle verwerking van de gepresteerde uren 
en een vermindering van de werklast voor de personeelsdienst (niet langer manuele invoer 
dienstprestaties). Het gebruik van de prikklok werd overlegd met en goedgekeurd door de syndicale 
organisatie. De prikklok werd eveneens aangemeld aan de Commissie ter Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer. 
 
De lokale politie Waasland-Noord beschikt over een ‘dual-purpose’ hond (hond die naast de opleiding 
tot patrouillehond ook een opleiding heeft gekregen tot drugshond) en een patrouillehond. Beide 
honden worden ingezet ter ondersteuning van de operationele diensten zonder echter een aparte 
eenheid te vormen. Op deze manier tracht de politiezone haar zelfredzaamheid ten opzichte van 
externe ondersteunende diensten te vergroten. 
 

3.6.2.3. Management van processen 

 
Het in kaart brengen van de processen draagt er rechtstreeks toe bij dat er meer duidelijkheid wordt 
gecreëerd rond de uitvoering ervan. Niet alleen de uitvoering, maar ook het beheersen en sturen van 
logisch opeenvolgende activiteiten die deel uitmaken van het uitgeschreven proces wordt een stuk 
inzichtelijker. Verantwoordelijkheden worden vastgelegd, zowel met het oog op de uitvoering van de 
beschreven processen als naar de opvolging ervan. Het opzet is uiteindelijk verschillende teams of 
diensten in de organisatie te laten bijdragen tot een specifieke gemeenschappelijke doelstelling. Het 
product dat aan de externe klant geleverd wordt, voor de politie betreft dit meestal een dienst, is dan 
ook niet het resultaat van één enkele dienst maar van verscheidene diensten. 
 
De afhandeling van klachten gebeurt het klachtenbeheersysteem KLFP (project klachtenfiche) van het 
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en de Algemene Inspectie van de federale en lokale 
politie. 
 
Als aanloop naar het werkelijk procesgericht werken bestaat er voor de projecten een kennisnet. Dit 
kennisnet dat door alle medewerkers via het intranet kan worden geraadpleegd, beoogt transparantie 
in de diverse procedures binnen de projecten en dient crossfunctioneel (dienst- en 
projectoverschrijdend) werken toe te laten en aan te moedigen.  
 
Om de toevloed aan operationele informatie op een adequate wijze te centraliseren, te beheren en te 
distribueren beschikt de politiezone over een geïnformatiseerde briefing en informatietool (BReIN). 
Door het gebruik van deze tool wordt informatie over problemen en aandachtspunten (op het vlak van 
veiligheid, criminaliteit en leefbaarheid) sneller in kaart gebracht, korpsbreed verspreid en gemanaged 
tot politionele dienstoverschrijdende acties. De tool stimuleert eveneens de interne samenwerking en 
draagt bij aan het oplossingsgericht (samen)werken. Met deze tool wordt m.a.w. zeer concreet een 
aanvang genomen met de informatiegestuurde politiezorg (IPZ). 
 
Het BReIN is een dynamisch instrument en wordt op basis van verbetervoorstellen van gebruikers 
permanent bijgesteld op basis van de principes van PDCA. 
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Het BReIN wordt beheerd door de medewerkers van de dienst Informatiebeheer. 
 
Binnen het integratietraject volgend op de fusie tussen de lokale politie Beveren en lokale politie Sint-
Gillis-Waas-Stekene moeten nog een aantal bestuurlijke processen op elkaar worden afgestemd. 
Hierbij kan gedacht worden aan een uniforme toepassing van de verschillende GAS-wetgevingen, de 
toe te passen procedure bij loslopende dieren op de openbare weg en bij verloren of gevonden 
fietsen. Deze afstemming zal gebeuren conform de richtlijnen van de ministeriële omzendbrief CP3 
van 29 maart 2011. 
 

3.6.2.3.1. Ministeriële rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 

 
Als gevolg aan de publicatie van de ministeriële rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende 
organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus zijn de primaire 
processen uitgeschreven conform de richtlijnen van deze omzendbrief (indeling procesarchitectuur 
CGL-X): 

• onthalen en behandelen van (initiële klachten en) aangiften; 

• navolgende onderzoeken; 

• noodhulp verlenen; 

• gebeurtenissen beheren; 

• toezien en handhaven; 

• informeren en adviseren. 
 
Deze procesbeschrijvingen zijn uitgevoerd met behulp van de ‘Handleiding organisatieontwikkeling’ 
ontworpen door een werkgroep binnen het toenmalige arrondissementeel netwerk 
organisatieontwikkeling (ANOO).  
 

3.6.2.3.2. Bouw nieuw politiecommissariaat en administratief centrum 

 
Op vraag van externe consultancy die door het gemeentebestuur zijn aangesteld voor advies ter 
verwezenlijking van een nieuw politiecommissariaat en administratief centrum (zie ook project EVI -
management van middelen) werden in 2011ook procesbeschrijvingen uitgevoerd voor volgende 
thema’s: 

• gevonden en verloren waardevolle en niet-waardevolle voorwerpen; 

• gevonden en verloren dieren; 

• vergunningen voor werken op de openbare weg; 

• vergunningen voor de horeca (afwijking sluitingsuur); 

• vergunningen politiereglement (bv. gebruik knalkanonnen); 

• gevonden en verloren (brom)fietsen. 
 
Deze procesbeschrijvingen werden uitgeschreven in functie van het onderzoek naar het aanbieden 
aan een snelbalie van een centrale dienstenmarkt van producten die vrij snel kunnen afgehandeld 
worden. 
 

3.6.2.3.3. Implementatie Salduz-wet 

 
De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het wetboek van strafvordering en van de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens 
vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waardoor het recht om een advocaat te raadplegen en 
door hem te worden bijgestaan, heeft tot doel een aantal rechten te vrijwaren van eenieder die wordt 
verhoord door de politie, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. 
 
Het bijzondere van de nieuwe wetgeving (zogenaamde Salduz-wet) is de trapsgewijze opbouw van 
deze nieuwe rechten, waarbij al naargelang tot welke categorie de te verhoren persoon behoort 
steeds meer rechten worden voorzien. Dit houdt in dat naargelang de categorie afzonderlijke modellen 
van proces-verbaal van verhoor dienen opgesteld te worden en uitnodigingen dienen opgemaakt 
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waarin telkens de onderscheiden rechten zijn opgenomen. Al naargelang de categorie van de te 
verhoren personen moet een ander procesverloop worden gevolgd. Bovendien kunnen personen van 
categorie wisselen gedurende het onderzoek. Voor categorie 4, t.t.z. verdachten die het voorwerp 
uitmaken van een gerechtelijke vrijheidsberoving, dient zelfs een specifieke procedure te worden 
gevolgd voor de contactname met de advocaat van verdachte. 
 
Voor de lokale politie Waasland-Noord geldt als basisprincipe dat elke dienst instaat voor de 
uitvoering van de Salduz-procedure ten gevolge van hun eigen activiteiten. 
 
De uitzondering hierop is de uitvoering van de ‘Salduz categorie 4’ ingevolge vaststellingen/activiteiten 
van de dienst Interventie. Dit betreffen de verhoren van verdachten met vrijheidsbeneming en meer 
bepaald de verhoren waarvoor in de actuele werking de dienst Recherche en/of de dienst Sociale 
Politie niet tussenkomen. Voor de dossiers waarvoor deze diensten wel worden ingeschakeld is er 
immers geen probleem daar zij zelf instaan voor de uitvoering van Salduz. 
 
De dienst Wijkwerking en de plantondienst werken voornamelijk ‘op uitnodiging’. Indien zij toch met 
een Salduz-situatie, met bijstand advocaat, terecht komen, doen zij beroep op hetzij de dienst 
interventie hetzij op de andere ondersteunende diensten.  
 
De basisprincipes voor de dienst Interventie zijn de volgende: 

• De ploeg die de vaststellingen die leiden tot een Salduz-procedure categorie 4 start, staat zelf 
in voor de uitvoering ervan. De vervangende personeelsleden nemen dan de dienst 
interventie over. Wanneer een agent van politie deel uitmaakt van de fietsploeg Condor, dan 
wordt op dit basisprincipe een uitzondering gemaakt. Deze fietsploeg zal bijgevolg niet ingezet 
worden om interventieopdrachten uit te voeren. 

• Vervangende capaciteit (projectploeg, acties, administratie, overlastploeg enz.) is beschikbaar 
tot twee uur voor het geplande einduur van de dienst. Wanneer er een ploeg overlast is 
voorzien wordt deze prioritair ingezet als vervangende capaciteit. 

 
De handelswijze voor de interventiediensten tijdens weekdagen tussen 06.00 en 20.00 uur is als volgt 
geregeld: 

• De dienst Interventie staat zelf in voor de afhandeling van de Salduz-procedure. 

• Hiervoor wordt er op de weekdagen structureel voorzien in een ploeg gerechtelijk bureel 
tussen 06.00 en 14.00 uur en een extra late ploeg gerechtelijk bureel tussen 14.00 en 22.00 
uur. 

• Indien de projectploeg in de onmogelijkheid is om deze taak op zich te nemen, zal vanuit de 
dienst Interventie andere mogelijkheden aangewend worden ter ondersteuning (administratie, 
actie, enz.). 

 
De handelswijze tijdens de weeknachten (20.00 tot 06.00 uur) en tijdens de weekends, feestdagen en 
brugdagen (24/24 u) verloopt als volgt: 

• Indien er binnen de dienst interventie andere capaciteit aanwezig is zoals een overlastploeg, 
acties, projectwerking, fietsploegen, enz. staat de dienst Interventie zelf in voor de uitvoering 
van de Salduz-procedure categorie 4. 

• Indien er geen vervangende capaciteit aanwezig is, wordt er een beroep gedaan op het 
personeel dat bereikbaar en terugroepbaar is van de dienst Recherche of de dienst Sociale 
Politie indien het een verhoor betreft van een minderjarige. Indien er twee personen van hun 
vrijheid zijn beroofd wordt er een beroep gedaan op het personeel bereikbaar en 
terugroepbaar van zowel de dienst Recherche als de dienst Sociale Politie. Voor meer dan 
twee vrijheidsbenemingen of meerdere Salduz-procedures tegelijkertijd is het de officier van 
wacht die terzake beslist en de nodige richtlijnen geeft. 

 
Er werd binnen het korps een ‘praktijkgids Salduz’ ontwikkeld. Deze brochure heeft als doel de 
medewerkers een tool te geven om op terug te vallen bij de toepassing van de Salduz-wet. Elke 
medewerker is individueel in het bezit gesteld van deze praktijkgids. 
 
Alle in het korps aanwezige documenten werden eveneens aangepast conform de Salduz-wetgeving 
en op het intranet ter beschikking gesteld. 
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3.6.2.3.4. Nieuwe penitentiaire instelling van Beveren 

 
In uitvoering van het regeerakkoord keurde de Federale Regering het masterplan 2008-2012-2016 
goed voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. Het masterplan wil onder meer 
een antwoord bieden op het probleem van de overbevolking in de Belgische penitentiaire instellingen. 
 
De federale overheid koos o.a. voor de bouw van 4 nieuwe penitentiaire instellingen (Dendermonde, 
Beveren, Marche-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut) voor een publieke-private-samenwerking (PPP). 
Op 28 juni 2011 werd het contract afgesloten met het consortium BAM PPP (publieke-private-
samenwerking) voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de nieuwe 
penitentiaire instelling in Beveren die de benaming ‘Poort van Beveren’ kreeg. De Regie der 
Gebouwen trad op als bouwheer. Er werd besloten om de nieuwe penitentiaire instelling te bouwen op 
een terrein van 12 hectare gesitueerd aan de autosnelweg E17 op het grondgebied van de 
deelgemeente Melsele.  
 
Op 14 februari 2014 werd de nieuwe penitentiaire instelling Poort van Beveren officieel geopend. De 
instelling biedt plaats aan 312 mannelijke gedetineerden (categorie 1 en 2) waarvan in hoofdzaak 2/3 
veroordeelden (reeds gevonnist en in procedure strafuitvoering) en 1/3 gedetineerden (door de 
Raadkamer doorverwezen en wachtend op een vonnis). In het totaal zijn er 300 cellen waarvan 32 
duocellen en 4 cellen voor gedetineerden met een handicap. Het cellencomplex bestaat uit een 
centrale toezichtszone en vier cellenblokken van drie niveaus hoog. Per twee blokken is er een apart 
veiligheidsregime. Er is geen klassieke stervorm, maar wel een kruisvorm zodat elk blok op een ruime, 
centrale hal uitkomt. Naast vier binnentuinen zijn er twee gesloten wandelingen. Het geheel is 
omgeven door een zes meter hoge muur en een watergracht.  
 
De aanwezigheid van een penitentiaire instelling op het grondgebied van de lokale politie Waasland-
Noord heeft een aanzienlijke impact op de werking en capaciteit van de organisatie. 
 

3.7. Samenwerking 

3.7.1. Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking 

3.7.1.1. Regionaal Korpsoverleg (RKO) 

 
Het structureel periodiek overleg tussen alle korpschefs van het Waasland

31
, de directeur-coördinator, 

en de gerechtelijk directeur resulteert in uitstekende relaties tussen de betrokken korpschefs. Deze 
samenwerking uit zich in veelvuldige contacten en frequent overleg. 
Tijdens dit bijna maandelijks overleg wordt ook gestreefd naar een samenwerking op het vlak van: 

• strategie; 

• middelen; 

• ondersteuning van interventieopdrachten; 

• kennisoverdracht; 

• een gestandaardiseerde politionele aanpak voor het Waasland. 
 

Intussen werden tussen deze lokale politiekorpsen diverse samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten. 
 

3.7.1.2. Arrondissementeel Korpsoverleg (AKO) 

 
Een aantal keer per jaar vindt er op arrondissementeel niveau een korpsoverleg plaats met alle 
korpschefs van het arrondissement, de DirCo, de DirJud, de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, de procureur des Konings van het arrondissement Oost-Vlaanderen, de 
arrondissementscommissaris en eventuele politionele of niet-politionele externe gasten. Dit informatief 
overlegorgaan behandelt actueel interessante thema’s op vraag van de deelnemers. 
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 PZ Waasland-Noord, PZ Sint-Niklaas, PZ Temse/Kruibeke, PZ Lokeren, PZ Hamme/Waasmunster. 
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3.7.1.3. Het Arrondissementeel Recherche Overleg (ARO) en Operationeel Recherche Overleg 
(ORO) 

 
Sinds de op 1 april 2014 in werking getrede hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, en 
dus het arrondissement Oost-vlaanderen is ontstaan, zijn de vroegere overlegfora op 
arrondissementeel niveau eveneens in grootteorde toegenomen. Hun opzet en werking blijven in se 
dezelfde, doch hun samenstelling breidt zich uit. 
 
Als afgevaardigde voor de regio Waasland is de korpschef van de lokale politie Waasland-Noord 
afgevaardigd om te zetelen binnen het ARO. De overige deelnemers zijn het Openbaar Ministerie, de 
Dirjud, de Dirco, het AIK en naargelang het programma bepaalde externe partners. 
 
Vanuit de werking van het ARO, dat zich in hoofdzaak bekommert om beleidsmatige gerechtelijke 
items, werd in elke regio ook in een ORO voorzien. In het ORO, waarin vertegenwoordigers van het 
parket, FGP en lokale recherchediensten zetelen, worden gerechtelijke dossiers voornamelijk 
inhoudelijk en pragmatisch behandeld. 
 
Het diensthoofd van de lokale recherche vertegenwoordigt de lokale politie Waasland-Noord op het 
ORO Dendermonde. 
 
Voormelde werkwijze biedt grote voldoening aan de betrokken politiediensten (FGP en lokale 
recherches), maar vooral aan de procureur des Konings en zijn substituten. De gecreëerde 
overlegstructuren hebben als doel, dat er binnen het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen vlot 
en constructief kan worden samengewerkt tussen parket, FGP en lokale politiediensten (recherches). 
 

3.7.1.4. Het Arrondissementeel Bestuurlijk Overleg (ABO) en Operationeel Bestuurlijk Overleg 
(OBO) 

 
Het ABO vindt minimum eenmaal per jaar plaats waarbij de agenda wordt bepaald in functie van 
beleidsmatige vragen van de deelnemers. Deze deelnemers zijn de DirCo, de DirJud, de 
provinciegouverneur, de arrondissementscommissaris, het AIK en alle burgemeesters en alle 
korpschefs van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. 
 
Het OBO is de operationele evenknie van het ABO en wordt tweemaal per jaar georganiseerd. De aan 
bod komende onderwerpen worden bepaald in functie van de komende gebeurtenissen die een 
impact hebben op het bestuurlijke niveau. Tevens worden er concrete dossiers besproken en 
oplossingen gezocht voor punctuele problemen. Ook sensibilisering en opleiding rond bestuurlijke 
thema’s komen aan bod. 
 

3.7.1.5. Protocolakkoord inzake gebruik van de cellen in de regio Waas (WAPOL) 

 
Het basisprincipe is dat binnen iedere politiezone moet gezorgd worden dat maximaal kan worden 
voldaan aan het opsluiten van personen die van hun vrijheid beroofd worden. Algemeen wordt dus 
gesteld dat elke politiezone zelf instaat voor de opsluiting van de personen die zij van hun vrijheid 
hebben beroofd. De opsluiting van personen in de cellen van een andere politiezone blijft dus steeds 
de uitzondering. 
 

3.7.1.6. Protocolakkoord inzake niet geplande bijstand van de interventieploegen in de regio 
Waas (WAPOL) 

 
Met (laterale) ‘steun’ wordt, in het kader van deze overeenkomst, de steun bedoeld waarbij een 
interventieploeg van de ene politiezone een dringende interventie overneemt in een andere zone, 
wanneer deze geen eigen ploeg(en) beschikbaar heeft of deze zich niet kunnen vrijmaken in een korte 
tijd en er bovendien geen ander eigen personeel van die ene zone ter beschikking is binnen 
aanvaardbare termijn. 
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Gezien de wettelijke regeling van de laterale bijstand van de ene politiezone aan de andere 
overeenkomstig de wet op het politieambt is geregeld, is deze overeenkomst enkel van toepassing op 
de laterale steun. 
 
De bovenzonale steun moet, als absoluut uitzonderlijk beschouwd worden. De laterale steun mag 
nooit tot doel hebben capaciteitsbesparingen in een bepaalde politiezone door te voeren of een 
disfunctioneren van de interventieploegen (bijvoorbeeld geen interventieploeg voorhanden wegens 
ziekte van één of meerdere leden) op te vangen. 
 
Laterale steun kan enkel indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt: 

• Voor zover de interventieploegen in de eigen (ondersteunende) zone niet ingeschakeld zijn bij 
de afhandeling van een dringende interventie; 

• Het gaat over een ‘dringende interventie’ enkel in strikt afgelijnde gevallen zoals bijvoorbeeld: 
o bij heterdaad; 
o bij levensbedreigende situaties; 
o indien dringende seiningen noodzakelijk zijn (bv. carjacking, holdup, enz.); 
o ernstige feiten die een onmiddellijke politionele tussenkomst noodzaken. 

• De eigen ploeg(en) zijn niet beschikbaar of kunnen zich niet in een korte tijd vrijmaken 
(ingeschakeld bij de afhandeling van een dringende niet-onderbreekbare interventie) en er is 
bovendien geen ander eigen personeel ter beschikking binnen aanvaardbare termijn. 

 
De tussenkomst van de ondersteunende ploeg wordt beperkt tot de elementaire vaststellingen en 
verrichtingen, meer bepaald: 

• vaststellingen ter plaatse, zijnde: 
o bescherming van de sporen; 
o beschrijving van de feiten; 
o fotograferen van de plaats; 
o schetsen en plannen; 
o verhoren van de dader, slachtoffer en getuigen zonder evenwel een doorgedreven 

buurtonderzoek uit te voeren; 
o inbeslagname van de overtuigingsstukken. 

• dringende seiningen; 

• navolgende vaststellingen in geval van heterdaad of vluchtmisdrijf + ernstige feiten die 
dringend verder onderzoek vereisen (bv. zeer onrustwekkende verdwijning). 
 

3.7.1.7. Protocolakkoord tussen de federale politie (scheepvaartpolitie haven) en de lokale 
politie Waasland-Noord met betrekking tot de taakverdeling binnen het havengebied 
op het grondgebied van de gemeente Beveren 

 
Om de continuïteit en de kwaliteit te waarborgen van de politiewerking in de Waaslandhaven is 
overeengekomen dat binnen het havengebied op het grondgebied van de gemeente Beveren, alle 
politietaken, zowel basispolitiezorg als lokale recherche, uitgevoerd worden door de federale politie – 
scheepvaartpolitie. 
 
Binnen het havengebied werden bepaalde zones aangeduid waar alle politietaken toch door de lokale 
politie Waasland-Noord worden verricht. Het betreft hier concreet de dorpskernen en de 
woongebieden.  
 
De lokale politie Waasland-Noord blijft verder het verkeerstechnisch aspect voor haar rekening nemen 
(o.m. alles inzake het opstellen en opvolgen van gemeentelijke verordeningen op het vlak van 
verkeer). 
 
De gemeentelijke rampenplanning, afgestemd op het provinciaal rampenplan Oost-Vlaanderen, blijft 
onverminderd van kracht. De federale politie voert het gerechtelijk onderzoek naar de ramp. 
 
De federale politie voorziet op het haar toegewezen grondgebied als onthaalpunt in de 
Waaslandhaven het gebouw aan de Sint-Antoniusweg - haven 1795 te 9130 Beveren (Kallo), 
geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Het permanent onthaalpunt van de Antwerpse haven 
situeert zich in het sluisgebouw Van Cauwelaertsluis. 
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Door beide politiediensten wordt alle informatie, die voor één van hen of beiden nuttig kan zijn, via de 
gekende communicatiemiddelen overgemaakt. 
 

3.7.1.8. Taakverdeling tussen de lokale politie en de spoorwegpolitie inzake veiligheid bij de 
spoorwegen 

 
De lokale politie Waasland-Noord past de omzendbrief van 15 april 2002 van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

32
 toe. 

 
Deze omzendbrief beoogt een harmonieuze samenwerking en een werkelijke afbakening van de 
taken tussen de lokale politie en de Spoorwegpolitie (SPC), gebaseerd op een pragmatische 
territoriale basis en op de belangrijkste opdrachten die inherent zijn aan elke dienst, met behoud 
echter van de integratie van beide politieniveaus. 
 
Conform de omzendbrief verzekert de lokale politie Waasland-Noord de basispolitiezorg in de 
stationsbuurt, de stations, alsook op de perrons voor wat betreft de fenomenen die een strikt lokaal 
karakter kennen. SPC zal voornamelijk optreden op de sporen en de treinen zelf, alsook op de 
perrons voor zover het gaat om fenomenen met bovenlokale weerslag. 
 
De zone Waasland-Noord heeft geen station waar de SPC gevestigd is. Rekening houdende met de 
omzendbrief en vermits de zone niet geconfronteerd wordt met bijzondere veiligheidsproblemen ter 
hoogte van de stations werd geen bijzonder protocol tussen de lokale politie Waasland-Noord, de 
DirCo en SPC afgesloten. 
 

3.7.1.9. Protocol met betrekking tot de veiligheid van de nucleaire installaties van klasse 1 

 
De doelstelling van dit protocol bestaat erin om, rekening houdend met de specificiteiten van de 
kerncentrale Doel en de organisatie van de federale en lokale politiediensten, wederzijdse afspraken 
te definiëren teneinde de veiligheid te kunnen verzekeren van de exploitatie van de installatie en van 
daaruit die van de bevolking, met name betreffende een bedreiging van openbare orde, van sabotage, 
van terroristische aard of een aantasting van de fysieke bescherming van de installaties, met 
uitzondering van het nucleaire risico dat valt onder het ‘Noodplan voor nucleaire risico voor het 
Belgische grondgebied (KB 27.09.1991). 
 
Specifieke taken Scheepvaartpolitie (SPN) en lokale politie: 

• De scheepvaartpolitie (SPN) houdt een interventiedossier betreffende de installatie up-to-date. 
Dit interventiedossier omvat o.m. een grondplan, invalswegen en procedures. Na elke update 
wordt een exemplaar overgemaakt aan de lokale politie. 

• De scheepvaartpolitie (SPN) en de lokale politie geven de nodige opleiding en informatie aan 
hun personeel betreffende de procedures bij interventie in geval van subversieve actie in de 
installatie. 

• De scheepvaartpolitie (SPN) verzekert de algemene veiligheid buiten de installatie en verzorgt 
de eerste interventie op het terrein in geval van subversieve actie of dreiging ervan. 

• De scheepvaartpolitie (SPN) stelt de directeur-coördinator (CSD Oost-Vlaanderen) en de 
lokale politie op de hoogte van de toestand bij interventie. 

• De scheepvaartpolitie (SPN) evalueert permanent, op basis van eigen informatie of van de 
betrokken officiële instanties, een mogelijke dreiging van subversieve actie t.o.v. de 
installaties. Desgevallend verwittigen zij de exploitant hiervan. 

 
Specifieke taken van de Federale Politie: 

• De directeur-coördinator (CSD Oost-Vlaanderen) evalueert permanent, op basis van eigen 
informatie of van de betrokken officiële instanties, een mogelijke dreiging van subversieve 
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 Omzendbrief van 15 april 2002 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de  
verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheid en de taakverdeling tussen de politiediensten inzake 
veiligheid bij de spoorwegen (niet gepubliceerd). 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

3. SCANNING EN ANALYSE  82 

acties t.o.v. de installaties. Desgevallend verwittigen zij de scheepvaartpolitie (SPN) en de 
lokale politie hiervan. 

• De directeur-coördinator (CSD Oost-Vlaanderen) zorgt voor de nodige versterking en 
coördinatie van de scheepvaartpolitie (SPN) en de lokale politiediensten ingeval een 
interventie in geval van subversieve actie noodzakelijk is. 

• De directeur-coördinator (CSD Oost-Vlaanderen) zorgt, bij een “dringende verwittiging” door 
de exploitant, onmiddellijk voor de oproep van de nodige versterkingseenheden. 

 
Er worden oefeningen georganiseerd met betrekking tot de informatie-uitwisseling tussen de partijen, 
de coördinatie tussen de politiediensten en de veiligheidsdiensten van de exploitant, de dringende 
maatregelen, de opzet van crisisstructuren, enz. 
 
Buiten de oefeningen georganiseerd op initiatief van de politiediensten, wordt minstens één oefening 
per jaar op initiatief van de exploitant uitgevoerd. 
 

3.7.1.10. Protocol met algemeen kader voor een gecoördineerd veiligheidsbeleid en 
operationele werkafspraken 

 
Dit protocol werd opgesteld teneinde het veiligheidsbeleid op het niveau van het voormalige 
gerechtelijk arrondissement Dendermonde effectief en efficiënt in te vullen. Dit protocol blijft haar 
toepassing kennen in het nieuwe arrondissement Oost-Vlaanderen. 
 
Door de diverse partners (Parket, FGP, politiezones gerechtelijk arrondissement) werd rekening 
houdend met de verschillende wetgevende initiatieven en regelgeving een kader gecreëerd voor een 
gecoördineerd gerechtelijk veiligheidsbeleid. 
 
In het protocol wordt van de voornaamste fenomenen of criminaliteitsvormen de taakverdeling 
weergegeven tussen de lokale en federale politie. Er wordt daarbij gestreefd naar goede onderlinge 
afspraken op het vlak van taakverdeling met inbegrip van concrete operationele afspraken en 
wederzijdse bijstand. 
 
In het protocol werden in functie van een soepele samenwerking tussen de verschillende 
politiediensten o.a. concrete principes vastgelegd op het vlak van: 

• operationele afspraken; 

• wederzijdse bijstand; 

• overeenkomsten met externen; 

• beleidsstructuren en overlegfora; 

• oprichting kennisnet wet- en regelgeving; 

• te volgen procedures; 

• onderzoeks- en opsporingsmethoden; 

• parketrichtlijnen; 

• Service Level Agreement (SLA). 
 
Het protocol doet geen afbreuk aan andere samenwerkingsverbanden en protocollen tussen de 
verschillende politiediensten en de magistratuur. 
 
Op 21 april 2008 werd binnen het gerechtelijk arrondissement Dendermonde een conferentie 
partnership georganiseerd over o.a. de aanpak van het (FGP)project eigendomsdelicten. 
Verschillende vergaderingen m.b.t. de geïntegreerde projectmatige aanpak van het fenomeen 
eigendomsdelicten vonden plaats.  Aan deze bijeenkomsten werd deelgenomen door medewerkers 
van het AIK, de FGP, de verbindingsambtenaar voor de lokale politie en leden van de lokale 
politiediensten. Als gevolg aan deze bijeenkomsten werd op initiatief van de FGP een nieuw draaiboek 
‘Diefstal met braak in gebouwen’ ten dienste van de politiediensten van het gerechtelijk 
arrondissement Dendermonde via intranet GADIS ter beschikking gesteld. Er werden tevens 
werkgroepen opgericht. De lokale politie Waasland-Noord wil blijven deelnemen aan de werkgroep 
‘vaststellingen’ en ‘informatieuitwisseling’. 
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3.7.1.11. Overeenkomst voor de coördinatie en het aansturen van ploegen en middelen tijdens 
het volgen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen 

 
Naar aanleiding van enkele spectaculaire achtervolgingen die zich afspeelden op het grondgebied van 
de provincie Oost-Vlaanderen werd op het arrondissementeel overleg tussen de Dirco en de 
korpschefs van het voormalige arrondissement Dendermonde de vraag gesteld naar een regeling van 
dergelijke operaties. 
 
Het forum van de Astrid begeleidingsgroep heeft de taak op zich genomen om een overeenkomst uit 
te werken over de coördinatie en het aansturen van ploegen en middelen tijdens het volgen op het 
grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Het resultaat was een primeur: de overeenkomst tussen het CICOV en alle politiediensten van de 
provincie Oost-Vlaanderen, moet de mogelijkheid bieden om het volgen op het grondgebied van de 
provincie Oost-Vlaanderen op een gecoördineerde en geïntegreerde wijze te leiden en coördineren. 
 
De overeenkomst is besproken en goedgekeurd op het Provinciaal Veiligheidsoverleg van 1 juni 2010 
en is ondertekend door de Oost-Vlaamse korpschefs, de Dirco’s, de Dirjuds alsook de directeur van 
het CICOV, dat een uitermate belangrijke rol is toebedeeld. 
 

3.7.1.12. Protocol m.b.t. wederzijdse bijstand en informatie-uitwisseling tussen PZ Waasland-
Noord en PZ Zwijndrecht 

 
De lokale politie Waasland-Noord en de lokale politie Zwijndrecht verzekeren principieel de volledige 
basispolitiezorg op het grondgebied van hun eigen omschrijving. 
 
Niettegenstaande dit algemeen principe, kan steeds bijstand worden gevraagd in volgende situaties: 

• ernstige potentiële gevaarsituaties voor de personeelsleden en burgers; 

• situaties waarbij dringende bijstand noodzakelijk is. 
 
Het initiatief van vragen van bijstand wordt steeds genomen door een leidinggevende uit het vragende 
politiekorps of de betrokken dispatcher van het CIC. 
De vraag tot bijstand wordt uitgewisseld tussen de betrokken CIC’s zodat steeds een overzicht wordt 
gehouden van de interventiecapaciteit binnen de eigen provincie. 
 
De bijstandsverlenende interventieploeg(en) worden zo veel als mogelijk gevrijwaard van verdere 
administratieve afhandeling van hun tussenkomst. Zij beperken zich – indien noodzakelijk – tot een 
schriftelijke neerslag van hun eerste ambtsverrichtingen.  
 
De PZ Waasland-Noord wordt aangestuurd door het CIC Oost-Vlaanderen en de PZ Zwijndrecht door 
CIC Antwerpen. Beide zones opereren op verschillende gespreksgroepen. Het protocol voorziet 
tevens in een specifieke regeling om in bepaalde limitatief vastgestelde gevallen bilaterale 
radiocommunicatie en informatie-uitwisseling mogelijk te maken 
 

3.7.1.13. Netwerk Beleidsondersteuning en Organisatieontwikkeling (BO2) 

 
Het netwerk van beleidsmedewerkers en procesbegeleiders van het gerechtelijk arrondissement Oost-
Vlaanderen zijn bij de herschikking van de arrondissementen eveneens in een nieuw overlegforum 
samengebracht: het Netwerk Beleidsondersteuning en Organisatieontwikkeling (BO2) op niveau van 
het arrondissement Oost-Vlaanderen. 
 
Tijdens de laatste maanden van 2014 organiseerde de dienst beleidsondersteuning (BO) van de CSD 
Oost-Vlaanderen interviews bij de verschillende klanten. Men peilde bij de korpschefs, diensthoofden 
en beleidsmedewerkers van de verschillende politiezones naar de (on)tevredenheid, de 
verwachtingen alsook de interesse voor het mogelijke dienstenaanbod van de dienst 
beleidsondersteuning. 
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Hieruit bleek onder andere dat de meerwaarde van het arrondissementeel netwerk 
organisatieontwikkeling (ANOO) volgens de bevraagde politiezones vooral ligt in de mogelijkheid tot 
directe interactie met andere PZ’s, het uitwisselen en aanbieden van concrete tools. De meerderheid 
van de geïnterviewden wou graag meer praktische tools en vond de netwerkbijeenkomsten te 
theoretisch. De communicatie rond het ANOO werd ook als onvoldoende aangevoeld: de 
aankondiging was niet gedetailleerd genoeg, de documentatie en verslagen werden niet voldoende 
verspreid via intranet. 
 
De dienst BO heeft voor het netwerk een nieuw naam gekozen omdat de thema’s die in de voormalige 
netwerken ter sprake kwamen ruimer waren dan organisatieontwikkeling: ‘het netwerk BO2’ waarbij de 
eerste O staat voor ontwikkeling en de tweede O voor ondersteuning. Dit maakt dat de onderwerpen 
(en het publiek) ook verder gedifferentieerd kunnen worden. Er is vaak vraag naar HRM-gerelateerde 
onderwerpen (evaluaties, talentmanagement, competentieontwikkeling, enz.). De dienst BO zal erover 
waken om bij deze onderwerpen complementair te werken aan het toekomstige arrondissementeel 
netwerk voor verantwoordelijken HR binnen de geïntegreerde politie onder algemene coördinatie van 
de DirCo. 
 
Het diensthoofd Personeel en Organisatie (adviseur) van de zone neemt samen met de Adviseur 
Beleidsanalyse en –planning actief deel aan het arrondissementeel netwerk. Door deelname wil de 
zone o.a. de organisatiestrategie verbeteren, de kwaliteit van de processen in de zone bewaken en op 
methodologisch vlak ondersteuning zoeken met resultaat- en mensgerichte methodes en technieken. 
 

3.7.1.14. Grensoverschrijdende samenwerking 

 
De lokale politie Waasland-Noord werkt casueel samen met de Nederlandse politiediensten regio 
Zeeland zonder dat deze samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een protocol is gegoten.  
 
Het politioneel optreden in de grensstreek wordt zowel federaal aangestuurd (Hazeldonck – Euregio) 
als lokaal door optreden op eigen initiatief en/of door rechtstreekse samenwerking met de 
Nederlandse recherche. De sluiting van een grow-shop en een café in de grensstreek zijn o.a. het 
resultaat van dergelijke succesvolle samenwerkingsverbanden met de Nederlandse recherche. 
 
Aan de acties ‘Hazeldonck’, die vooral gericht zijn op het grensoverschrijdend drugtoerisme, wordt 
door de zone ook een extra ploeg ‘drugs in het verkeer’ toegevoegd. 
 
De politiezone Waasland-Noord participeert eveneens aan het België – Nederland – overleg, ook wel 
‘burenoverleg’ genoemd waar de grenspolitiezones van de gerechtelijke arrondissementen Brugge, 
Gent en Dendermonde vertegenwoordigd zijn alsook de DirCo’s en het CIC. 
 

3.7.1.15. Relaties met federale politie (CSD / FGP) 

 
De relaties die worden onderhouden met zowel de CSD (directeur-coördinator), als met de FGP 
(gerechtelijk directeur) kunnen voorbeeldig genoemd worden.  
 
Deze uiterst vlotte en constructieve samenwerking uit zich op diverse vlakken. Naast de vlotte 
samenwerking n.a.v. beleidsvoorbereiding en –uitvoering, concrete taken, opdrachten of dossiers, 
wordt veelvuldig overlegd en stelt de politiezone Waasland-Noord blijvend haar infrastructuur 
(vergaderruimten) ter beschikking van de federale politiediensten. 
 

3.7.1.16. Contacten met ‘Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie’ en 
het ‘Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten’ 

 
Ook de relaties met de ‘Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie’ en het 
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten’ verliepen in beide voormalige politiezones vlot. Naast 
ad hoc contacten met betrekking tot individuele dossiers, zal in een structurele maandelijkse 
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rapportering worden voorzien naar de betrokken diensten met een volledig overzicht van de resultaten 
van het intern klachtenmanagement. 
Voor het klachtenmanagement wordt gebruik gemaakt van de KLFP-klachtenmodule van genoemde 
inspectiediensten. 
 

3.7.1.17. Participatie aan project ‘cannabis’ van de FGP Dendermonde 

 
De lokale politie participeert sedert de aanvang in 2010 aan de projecten partnerschap van de 
toenmalige FGP Dendermonde voor het fenomeen cannabisplantage. Een lid van de lokale recherche 
Waasland-Noord is ten behoeve van alle personeelsleden van het gerechtelijk arrondissement één 
van de lesgevers van dit project. 
 

3.7.1.18. Lokale Task Force (LTF) (strategische en operationele werkgroepen) 

 
De LTF is een gerechtelijk platform waar de aanpak van het fenomeen van terrorisme en 
radicalisering, en in het bijzonder ook het fenomeen van de foreign terrorist fighters, vorm krijgt.  
De LTF heeft een strategische component die zorgt voor de strategische afstemming tussen de 
verschillende lokale operationele LTF’s en wordt georganiseerd en gecoördineerd door de DirCo. 
De operationele LTF, eveneens geleid door de DirCo, staat in voor de informatieverzameling en de 
voeding van de inlichtingenfiche evenals voor de opvolging van de FTF aanwezig in hun gebied, 
conform de dreigingsevaluatie. Tevens waakt de operationele LTF over een efficiënte samenwerking 
met de bestuurlijke overheden en de lokale sociale en preventiediensten. 
De vertegenwoordiger van de lokale politie Waasland-Noord in deze platformen is commissaris Luc 
Van De Wille. 
 

3.7.2. Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners en derden) 

3.7.2.1. Beveiliging apothekers met wachtdienst 

 
De lokale politie Waasland-Noord en de apothekers hebben een systeem om de apothekers na 23 uur 
beter te beveiligen. Het systeem beoogt het onveiligheidsgevoel bij de apothekers terug te schroeven 
en drugverslaafden en potentiële misdadigers af te schrikken om naar Beveren, Sint-Gillis-Waas of 
Stekene te komen om zich tijdens de nacht te bevoorraden. Wie tussen 23 uur en 9 uur voor 
dringende geneesmiddelen bij de apotheker dient te zijn, moet daarom eerst contact opnemen met de 
lokale politie Waasland-Noord. De telefonist(e) van dienst zal aan de verzoeker meedelen welke 
apotheker van wacht is en zal vervolgens de desbetreffende apotheker (ook buiten de politiezone) 
telefonisch verwittigen van de komst van de klant. Indien mogelijk houdt de interventieploeg een oogje 
in het zeil wanneer de medicatie wordt opgehaald. Dit gebeurt steeds wanneer bepaalde indiciën op te 
verwachten problemen duiden (bv. dronken persoon, gekende druggebruiker, enz.). 
 

3.7.2.2. Fuifbeleid 

 
Alle drie de gemeentebesturen vinden fuiven en feesten belangrijk. Het basisprincipe ‘een geslaagde 
fuif is een veilige fuif’ staat voorop. Elke gemeente heeft de verscheidene administratieve 
verplichtingen in één overzichtelijk aanvraagformulier gegoten. 
In de gemeente Beveren bestaat er een specifiek veiligheidsprotocol dat is samengesteld uit een 
aantal afspraken en onveilige situaties op een fuif of manifestatie dient te beperken. Zo verbindt de 
organisator er zich o.a. toe voor de aanvang van het evenement persoonlijk contact op te nemen met 
de politieverantwoordelijke (inzake fuiven) voor bijkomende veiligheidsafspraken. De organisator 
verbindt zich er tevens toe om de politie onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele inbreuken op 
het illegaal druggebruik. 
In Stekene en Sint-Gillis-Waas geldt dan weer dat bij grote fuiven de organisatoren werkafspraken 
maken met de gemeente en politie zodat de fuif veilig kan verlopen. Er bestaat in beide gemeenten 
ook een trapsgewijze sluiting van de fuiven waarbij verkoop van bonnetjes en drank vroeger eindigen 
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dan de fuif zelf. Hierbij voorkomt men dat de aanwezigen nog op het eind van de fuif nog snel drank 
willen kopen en de fuif langer zou duren. 
 
Bij grote fuiven in de politiezone waar enige overlast te verwachten valt, wordt indien mogelijk ook 
extra politietoezicht ingezet. In overleg met de organisatoren van fuiven wordt de sonometer 
(geluidsmeter) eveneens preventief ingezet om lawaaioverlast voor de omwonenden tot een minimum 
te beperken. Na een probleemfuif volgt steeds in aanwezigheid van de burgemeester, de 
preventieambtenaar, de politieverantwoordelijke en de organisatoren een debriefing met adviezen ter 
zake. 
 
Alle gemeentebesturen van de zone bieden momenteel ook financiële steun aan organisatoren die 
mee in het samenwerkingsverband met de erkende beveiligingsfirma stappen. Deze financiële steun 
wordt uitsluitend toegekend voor fuiven georganiseerd door jeugdbewegingen of voor liefdadigheid 
maar geenszins voor lucratieve privéaangelegenheden. 
 

3.7.2.3. Meldpunt gemeente Beveren 

 
Sinds 7 januari 2008 beschikt de gemeente Beveren over een centraal meldpunt. Vanaf die datum 
kunnen burgers zich tot één meldpunt wenden voor meldingen, suggesties en klachten over de 
gemeentelijke dienstverlening. 
 
Burgers van de gemeente Beveren kunnen terecht op een centraal meldpunt (meldpunt@beveren.be) 
voor meldingen van bijvoorbeeld putten in de rijweg, sluikstorten, onduidelijke signalisatie enzovoort. 
Melders of klagers kunnen de opvolging van hun klacht ook raadplegen op de website. 
De organisatie van het meldpunt is toevertrouwd aan de informatiedienst van het gemeentebestuur. 
Ook de lokale politie Waasland-Noord neemt actief deel aan het meldpunt. Alle wijkinspecteurs actief 
op het grondgebied van de gemeente Beveren kunnen volgens een vastgelegde interne procedure 
problemen aankaarten, opvolgen en oplossen. Dit verhoogt alleszins hun betrokkenheid in de kleine 
ongemakken die de burgers bezighouden en anderzijds levert het meldpunt heel wat nuttige 
informatie met betrekking tot het beeld van subjectieve (on)veiligheid. Daarenboven bevordert het 
meldpunt de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten. Het meldpunt Beveren 
sluit uiteraard alle andere vormen van directe communicatie met wijkinspecteurs en andere diensten 
van de lokale politie niet uit. 
In de gemeenten Sint-Gillis-Waas kunnen inwoners via een telefonische of melding via e-mail terecht 
voor klachten en meldingen. In de gemeente Stekene kunnen via het e-loket meldingen worden 
gedaan. 
 

3.7.2.4. Ambtenaar noodplanning en preventie (voor de gemeente Beveren) 

 
In 2006 heeft de gemeente Beveren een ambtenaar noodplanning en preventie aangeworven. De 
gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas beschikken beide over een ambtenaar noodplanning en 
veiligheid 
 
Noodplannen worden voortdurend actueel gehouden. De monodisciplinaire noodplannen moeten 
verder multidisciplinair op elkaar afgestemd worden. Dit alles onder supervisie van de veiligheidscel, 
concreet uitgewerkt in een multidisciplinaire werkgroep noodplanning en onder coördinatie van de 
ambtenaar noodplanning. De lokale politie is vertegenwoordigd in de verschillende overlegorganen. 
 
Er wordt gestreefd naar continue verbetering van het oefenbeleid. De ambtenaar noodplanning biedt 
ondersteuning bij monodisciplinaire en multidisciplinaire noodplanoefeningen waar ook de lokale 
politie bij betrokken is. De preventieambtenaar treedt wanneer nodig op als deskundige voor de lokale 
politie. De belangrijkste thema’s die tot het werkdomein van de preventieambtenaar horen zijn: alcohol 
en andere drugs, leefbaarheid en overlast, fuif- en evenementenbeleid, inbraken en (fiets)diefstallen 
en camerabewaking. Voor elke van deze thema’s is er een nauwe samenwerking tussen de lokale 
politie en de preventieambtenaar. De preventieambtenaar wordt betrokken bij de uitvoering van het 
zonaal veiligheidsplan en de diverse actieplannen. De preventieambtenaar maakt deel uit van de 
projectwerking van de lokale politie en ondersteunt deze met zijn adviezen. De gemeentelijke premie 
voor inbraakpreventie, graveeracties voor auto’s, flyeracties tegen auto-inbraken, enz. zijn 
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voorbeelden van geslaagde preventieacties in de gemeente Beveren. In de toekomst  kunnen nog 
meer concrete projecten uitgewerkt worden die focussen op specifieke doelgroepen. De 
preventieambtenaar wordt ook ad-hoc betrokken in de verschillende overlegorganen van de lokale 
politie wanneer de agendapunten zijn werkdomein aanbelangen.  
 

3.7.2.5. Diefstal preventie advies 

 
Binnen het kader van de preventie tegen inbraak in gebouwen verleent de lokale politie Waasland-
Noord preventief advies. Enerzijds kunnen de burgers, zowel particulier als handelaars en bedrijven 
gratis en vrijblijvend een beveiligingsadvies bekomen van de politie. Het volstaat hiertoe een 
schriftelijke of telefonische aanvraag te richten tot de politie. De adviezen gebeuren ook bij nieuwbouw 
op basis van het bouwplan. 
In samenwerking met de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Beveren wordt de politie ook 
geconsulteerd bij de inplanting van nieuwbouwwijken in het kader van het omgevingsbeheer. 
Anderzijds worden de inwoners van geplaagde regio’s van (woning)inbraken bezocht door een 
medewerker van het team DPA (diefstal preventie advies). Omdat recente studies hebben 
aangetoond dat het risico op een inbraak hoog is in de onmiddellijke buurt van een reeds gepleegd feit 
worden de buren op die manier extra gesensibiliseerd en op de hoogte gebracht van de 
beveiligingsmogelijkheden van hun pand. Ook de slachtoffers zelf van een effectieve woninginbraak 
worden door de politie gecontacteerd en herbezocht waarbij hun gratis en vrijblijvend de mogelijkheid 
tot DPA wordt aangeboden. 
De lokale politie organiseert in samenwerking met de brandweer ‘veiligheidsavonden’ voor de 
bevolking. Aan enkelen tientallen ingeschrevenen worden dan enerzijds brandveiligheidstips en 
anderzijds diefstalpreventieadvies gegeven. 
 

3.7.2.6. Winkelinformatienetwerk (WIN) ‘Winkelcentrum Beveren’ 

 
Het WIN ‘Aangenaam winkelen Beveren’ is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen 
burgers (handelaars) en de lokale politie in een geografisch omlijnd gebied dat zich tot doel stelt: 

• het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel; 

• het bevorderen van de sociale controle; 

• het verspreiden van preventiefilosofie en -tips. 
 
Om deze doelstellingen te bereiken zal het WIN: 

• wederzijds informatie uitwisselen via afgesproken kanalen; 

• preventietips verspreiden in het doelgebied. 
 
Het WIN wordt gecoördineerd door de WIN-coördinator en de gemandateerde politieambtenaar. De 
coördinator is lid-burger van het WIN en is het centrale aanspreekpunt voor de politie. De 
gemandateerde politieambtenaar begeleidt het WIN en waakt over de kwaliteit van de informatie- en 
communicatiestroom. 
 
Onder meer door middel van het WIN wenst het ‘Aangenaam Winkelen Beveren’: 

• het veiligheidsgevoel te herstellen; 

• de relatie met de politie te verbeteren; 

• de meldingsbereidheid te verhogen; 

• de preventie-initiatieven te motiveren; 

• de sociale cohesie en de samenwerking in de buurt aan te wakkeren. 
 
Het WIN ‘Aangenaam Winkelen Beveren’ wordt georganiseerd voor en door handelaars uit de 
Vrasenestraat, Yzerhand en Oude Zandstraat, leden van ‘Aangenaam Winkelen Beveren’, p/a 
Vrasenestraat 31 te 9120 Beveren. 
 
Door de burgemeester werd Commissaris van Politie Dirk Smet als gemandateerd politieambtenaar 
van het WIN ‘Aangenaam Winkelen Beveren’ aangeduid. 
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Alle betrokken WIN-medewerkers melden steeds als goed burger verdachte en/of abnormale feiten, 
personen, voertuigen en gedragingen aan de lokale politie Waasland-Noord. 
 
De lokale politie beschikt over een permanente dienstverlening, zowel naar telefonische 
bereikbaarheid als naar aanwezigheid op het terrein, 7 dagen op 7, 24 op 24 uur. 
 
Het partnership uit zich in een systematisch overleg tussen de WIN-coördinator en de gemandateerde 
politieambtenaar. Dit overleg wordt naast structureel-periodiek uiteraard ook steeds op initiatief van 
een van beide partijen vastgelegd wanneer bijsturingen zich opdringen of er nood toe is. De WIN-
Beveren kende in 2011 twee evaluatiemomenten. Sedert 2011 werd ook een nieuw 
communicatieplatform geïnstalleerd om de boodschappen via politie te verspreiden. 

 
De WIN-werking sluit uiteraard alle andere vormen van directe communicatie met wijkagenten en 
andere diensten van de lokale politie niet uit. De politie engageert zich tevens om te participeren in het 
verspreiden van nuttige preventietips. 
 
De WIN werd in 2011 uitgebreid met acht handelszaken van de site Pareinpark en telt thans 250 
aangeslotenen. Elke zes maand wordt de WIN geëvalueerd in een evaluatiebijeenkomst met de 
handelaarsvereniging.   
 

3.7.2.7. MEGA (Mijn Eigen Goed Antwoord) 

 
Het project biedt in aanvulling van de schoolopleiding en het pedagogisch onderricht kinderen de kans 
om zich te ontwikkelen tot personen die het gevoel hebben het leven aan te kunnen en boeiend te 
vinden. Zij moeten niet vluchten voor uitdagingen, mogen niet vereenzamen en moeten kunnen 
omgaan met elkaar. 
 
Het MEGA-preventiepakket richt zich naar de leerlingen van het zesde leerjaar. Door in dit stadium te 
interveniëren in het proces van de probleemwording poogt MEGA gedragsbepalende factoren (o.a. 
sociale vaardigheden, verbeteren sociale weerbaarheid, ondersteuning positief zelfbeeld) aan te 
pakken. In MEGA wordt preventie gezien als werken aan beïnvloeding van het gedrag door het 
stimuleren van gepaste attitudes ten aanzien van risicogedrag in het algemeen en misbruik van 
alcohol en genotsmiddelen in het bijzonder. MEGA wordt aangeboden in partnership met de lagere 
scholen. Lessen rond veiligheid, drugs, genotsmiddelen worden door de MEGA-inspecteur in de klas 
gegeven. In iedere lagere school wordt ook een ouderavond georganiseerd.  
In het secundair onderwijs krijgen deze voordrachten een vervolg en ook verenigingen, schoolraden, 
oudercomités, enz. komen aan bod. Het gemeentebestuur van Beveren betaalt lespakketten voor alle 
lagere en secundaire scholen in Beveren, organiseert opleidingen voor de leerkrachten en organiseert 
de afsluitende MEGA-fuif. Het is de bedoeling om in de toekomst deze inspanningen in de gemeente 
Beveren verder te zetten, en na te gaan of de andere gemeenten van de politiezone hierin 
geïnteresseerd zijn.  
 

3.7.2.8. Verkeersklassen voor minderjarige verkeersovertreders tussen twaalf en zestien jaar 

 
De inrichting van verkeersklassen voor minderjarige verkeersovertreders tussen twaalf en zestien jaar 
is een initiatief van de politiezone in samenwerking met het parket Oost-Vlaanderen. 
 

3.7.2.9. Verkeersonderricht in samenwerking met de scholen van het basisonderwijs 

 
Verkeersonderricht (verkeerslessen) in de scholen van het basisonderwijs te Beveren is een initiatief 
van de politiezone in samenwerking met de scholengemeenschap. Het verkeersonderricht gaat 
eveneens gepaard met preventieve fietscontroles.  
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3.7.2.10. Provinciaal samenwerkingsakkoord tussen De Lijn Oost-Vlaanderen en de 
geïntegreerde politie in Oost-Vlaanderen betreffende het project ‘Veilig op weg’ in het 
openbaar vervoer 

 
Zoals de overlast, heeft ook de veiligheid in het domein van het openbaar vervoer een sterke invloed 
op het onveiligheidsgevoel. Potentiële gebruikers van het openbaar vervoer mogen daarom niet 
afgeschrikt worden door onveiligheid in dit domein.  
 
De lokale politie Waasland-Noord verbindt zich ertoe het Provinciaal samenwerkingsakkoord tussen 
De Lijn Oost-Vlaanderen en de politiediensten in de provincie Oost-Vlaanderen loyaal na te leven. Dit 
provinciaal samenwerkingsakkoord (project “Veilig op weg” in het openbaar vervoer) beoogt het 
overleg en de samenwerking met betrekking tot de domeinen veiligheid en verkeer tussen De Lijn 
Oost-Vlaanderen en de politiediensten in de provincie Oost-Vlaanderen.  
De samenwerking heeft tot doel: 

• de veiligheid van zowel de reizigers als het personeel te verzekeren; 

• de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening van het openbaar vervoer te verhogen; 

• een betere informatie-uitwisseling te organiseren; 

• bij probleemmomenten gezamenlijke acties te coördineren. 
 

Nauwe samenwerking met de vervoersmaatschappijen zal geschieden in het geval er zich lokaal aan 
het openbaar vervoer gerelateerde vormen van criminaliteit (bv. agressie tegen het personeel van De 
Lijn) zouden gaan manifesteren. 
Commissaris Rob De Jonghe is binnen het gerechtelijk arrondissement Dendermonde voor de 
politiezone Waasland-Noord aangesteld als contactpersoon voor De Lijn.  
 

3.7.2.11. Protocol inzake de verlichting en vereenvoudiging van sommige administratieve taken 
van de politie 

 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de richtlijn van 1 december 2006 tot het verlichten en 
vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie, heeft de procureur des 
Konings van het toenmalige gerechtelijke arrondissement Dendermonde het initiatief genomen om de 
werkgroep ‘oneigenlijke en efficiënte politietaken’ een protocol te laten voorbereiden betreffende de 
vereenvoudiging van sommige administratieve taken van de lokale politie. Dit protocol werd 
voornamelijk opgesteld om de administratieve taken van de lokale politie te verlichten maar is 
eveneens van toepassing op de federale politie. Een aantal van de te verlichten en te vereenvoudigen 
taken zijn immers verbonden aan gerechtelijke opdrachten. 
 
Er werd gestreefd naar een win-win situatie voor het parket en de politie. Indien een maatregel, zoals 
omschreven in de omzendbrief, geen meerwaarde biedt voor de politie en een meerinspanning vraagt 
bij het parket, kan ervan worden afgeweken. 
 
Op die manier wordt binnen het huidige gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde uniformiteit gegarandeerd inzake de samenwerking met de gerechtelijke overheid. Het 
protocol wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast indien nodig. 
 
In de geest van dit protocol werden principes opgesteld m.b.t.: 

• vragen naar de staat van burgerlijke aansprakelijkheid (BA); 

• verhoor van leasingmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven in het 
kader van verkeer; 

• redactie van processen-verbaal en verslagen; 

• kennisgeving gerechtelijke stukken; 

• solvabiliteitsonderzoeken; 

• niet betaling minnelijke schikkingen in correctionele- en politiezaken; 

• niet aangifte adreswijziging; 

• intrekking van een klacht en controle schadeloosstelling; 

• afgifte akten burgerlijke stand en dienst bevolking; 

• verlof tot begraven of verassen; 

• teruggave van in beslag genomen voorwerpen; 
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• betekenen van opvorderingsbesluiten; 

• opsporen van erfgenamen; 

• overmaken van PV’s per drager; 

• onmiddellijke intrekking rijbewijzen; 

• dossiers stedenbouw; 

• vragen in het kader van eerherstel;  

• onderzoeken betreffende naturalisatie en moraliteitsonderzoeken in het kader van niet 
strafrechtelijke zaken (deurwaarders, tolken, eretekens, eerherstel, genade); 

• noteren van klachten van allerlei zaken die tot het burgerlijk recht behoren; 

• faillissementen; 

• exploten, dagvaardingen en vonnissen; 

• uitvoering kantschriften door bijzonder diensten. 
 

3.7.2.12. Protocol inzake de samenwerking tussen de politie en de gerechtsdeurwaarders 

 
Deze overeenkomst is van toepassing op alle politiezones en de gerechtsdeurwaarders van het 
voormalige gerechtelijk arrondissement Dendermonde. 
 
Er werd gestreefd naar een win-win situatie en een goed doordachte samenwerking, met wederzijds 
respect voor het parket, de gerechtsdeurwaarders en de politie. De samenwerking tussen de 
verschillende betrokken gezagsdragers geschiedt, behalve in het belang van overmacht, in het belang 
van de rechtsonderhorigen. 
 
Het protocol heeft o.a. betrekking op: 

• bescherming van gerechtsdeurwaarders tegen geweldplegingen tijdens de uitoefening van 
hun functie; 

• de preventieve vordering van de politie; 

• verwittiging politie bij uitzettingsprocedures; 

• afspraken bij vaststellingen van overspel; 

• tussenkomst politie bij het bewarings- en omgangsrecht over kinderen; 

• opvorderen openbare macht bij sociale conflicten; 

• rol van de politie bij betekening van exploten in strafzaken. 
 

3.7.2.13. Drugpunt Waas 

 
Eind 2010 werd Drugpunt Waas opgericht als samenwerkingsverband tussen zes gemeenten uit het 
Waasland (Stekene, Kruibeke, Temse, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Sint-Niklaas). Met provinciale 
subsidies wordt een regionale preventiewerker te werk gesteld die de preventiecampagnes in de 
verschillende gemeenten ondersteunt. Via Drugpunt Waas participeren de gemeenten in 
eerstelijnsinterventie voor de regio. Het is de bedoeling dat de lokale preventiewerker dit op termijn 
verder uitbouwt. Inwoners kunnen dan in Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene zelf terecht met 
vragen over drug- en alcoholproblemen, een eerste beperkte begeleiding of een correcte 
doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. Aan jongeren die problematisch gebruik ervaren 
kan vroeginterventie worden aangeboden. 
 

3.7.2.14. Samenwerking met parkeerbedrijf VINCI 

 
Vanaf 1 november 2009 wordt de controle op het betalend parkeren en de blauwe zones in het 
centrum van Beveren enkel nog uitgevoerd door de firma VINCI Park. Enkel parkeerwachters van 
parkeerbedrijf VINCI controleren het betaalparkeren. Met dit privaat parkeerbedrijf werkt de politie 
zeer constructief samen. 
Zo worden klachten m.b.t. de uitvoering van de controles enkel door het parkeerbedrijf zelf behartigd. 
Indien klagers dit wensen kunnen zij wel aan het politieonthaal een klachtenformulier invullen en in de 
daarvoor bestemde brievenbus aan het onthaal deponeren. Om te vermijden dat de politie betrokken 
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partij wordt, dienen de klagers het formulier zelfstandig in te vullen. De formulieren worden opgehaald 
door de firma die er verder het nodige gevolg aan geeft. 
 

3.7.2.15. Relaties met syndicale organisaties 

 
De twee voormalige politiezones kenden beiden de traditie van het onderhouden van een nauw en 
regelmatig contact met de syndicale afgevaardigden. Het basisoverlegcomité (BOC) geldt als het 
platform waar de syndicale organisaties en de bestuurlijke overheid in dialoog gaan.  
 
Ook in het kader van de voorbereidende studie voor een fusie van de twee voormalige politiezones 
werden de syndicale organisaties regelmatig geconsulteerd. 
 

3.7.2.16. Relaties met bestuurlijke overheden 

 
Op bestuurlijk vlak worden de evoluties in de veiligheids- en leefbaarheidsfenomenen binnen de 
politiezone en de werking van het lokale politiekorps, quasi wekelijks tussen de korpschef en het 
politiecollege besproken. In het politiecollege zetelen de burgemeesters van de drie gemeenten 
(waarvan één is aangesteld als burgemeester-voorziter), de korpschef en de secretaris van de 
politiezone. De bevoegdheden van het politiecollege zijn de volgende: 

• uitoefenen van het bestuur en het gezag op de lokale politie; 

• uitoefenen van het tuchtgezag op de personeelsleden; 

• oproepen van de politieraad; 

• organiseren van de tewerkstelling van het personeel; 

• inzake openbare aanbestedingen, kiezen van de manier waarop de opdrachten m.b.t. het 
dagelijks beheer worden goedgekeurd, voor zover een bevoegdheidsafvaarding van de 
politieraad bestaat; 

• voorstellen tot stemming binnen de politieraad van de begroting en de jaarlijkse rekeningen; 

• opstellen van de betalingsmandaten voor de uitgaven; 

• aanduiden van de secretaris van het politiecollege van de zone. 
 
De politieraad bestaat uit de leden van het politiecollege en uit 21 gemeenteraadsleden, die op een 
proportionele wijze binnen de drie gemeenten van de zone aangeduid worden. Net als bij het 
politiecollege, nemen de korpschef van de lokale politie en de secretaris van de politiezone 
ambtshalve deel aan de zittingen van de politieraad. De politieraad heeft volgende bevoegdheden: 

• goedkeuren van de begroting, van de eventuele begrotingswijzigingen en van de jaarlijkse 
rekeningen i.v.m. het vorige boekjaar; 

• goedkeuren van de aanbestedingen i.v.m. werken, benodigdheden en diensten; 

• aanwerven en ontslagen van personeelsleden; 

• toestemming geven om voor het gerecht te verschijnen; 

• goedkeuren van overeenkomsten met zakelijke rechten i.v.m. onroerende goederen; 

• aanduiden van de secretaris van de politieraad en van de bijzondere rekenplichtige van de 
zone; 

• voorstel doen tot aanduiding van de korpschef en van de andere officieren van de lokale 
politie. 

 

3.7.3. Synthese van de bestede capaciteit 

 
Voor de synthese van de bestede capaciteit voor de nieuwe politiezone wordt de prognose gemaakt 
op basis van het ingevulde organogram op 1 januari 2015. Gezien de verschillende meetinstrumenten 
in de voormalige politiezones is het onmogelijk om zeer gedetailleerd de capaciteit voor de 
verschillende opdrachten te voorspellen. Er is dan ook voor geopteerd de capaciteit te berekenen 
binnen de verschillende opgerichte diensten binnen het korps. 
 
Dergelijke synthese is nuttig als indicatie voor de nodige capaciteit aan mensen ter uitvoering van dit 
zonaal veiligheidsplan. Er wordt alvast rekening mee gehouden bij het formuleren van realistische en 
realiseerbare doelstellingen in dit plan (zie hoofdstuk 4). 
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 Referentie 1/1/2015 

Mensuren % tov de  
beschik-

bare  
capaciteit 

Bijdragen aan  
federale  
opdrachten 

Federale opdrachten   

 Kredietlijn MFO 2bis 3 529 1,2 

 Deelname aan werking AIK (WGP, art. 105bis) 760 0,2 

 Uitgevoerde controles in het kader van de reglementering m.b.t. de 
privé beveiliging (MFO 4 punt 2.2) 

- - 

 Deelname aan werking CIC (WGP, art. 96bis)  1 520 0,5 

Bijdrage van de lokale politie aan prioriteiten NVP, volgens een 
geïntegreerde aanpak (samenwerking FedPol) 

550 0,2 

Federale vorderingen van de Minister BiZa (WGP art. 64) 0 0 
Subtotaal bijdrage aan federale opdrachten 6 359 2,1 

Lokale  
opdrachten 

Korpsleiding 3 040 1,0 

Interventie & Planton / Onthaal 1 520 0,5 

• Coördinatie & Planning 6 080 2,0 

• Interventie & Planton 110 225 36,2 

• Onthaal 12 768 4,2 

Wijkwerking 47 424 15,6 

Verkeer 24 928 8,2 

Recherche 21 280 7,0 

Sociale politie 15 200 5,0 

Gerechtelijke en administratieve ondersteuning 1 520 0,5 

• Informatiebeheer 6 992 2,3 

• Communicatie 1 520 0,5 

• APO & Secretariaat 14 896 4,9 

Personeel & Organisatie 1 520 0,5 

• Personeel 4 256 1,4 

• Beleidsanalyse- en planning 1 520 0,5 

Logistiek & financiën 1 216 0,4 

• Logistiek 8 056 2,6 

• Financiën 760 0,2 

• Onderhoud 9 120 3,0 

Organisatiebeheersing & Intern toezicht 1 520 0,5 

Secretaris 1 520 0,5 

Interne preventie 1 520 0,5 
Subtotaal lokale opdrachten 298 401 97,9 

Totale  
beschikbare  
zonale  
capaciteit 

  
 

304 760 
 

100 
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4. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

4.1. De vorige strategische doelstellingen – evaluatie en te trekken lessen 

4.1.1. In het domein van veiligheid en leefbaarheid 

 
In het domein van veiligheid en leefbaarheid werden in uitvoering van de zonale veiligheidsplannen 
van de politiezone Beveren en de politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene voor de beleidscyclus 2014-
2017 bepaalde strategische doelstellingen aangepakt. Het grootste aantal van deze doelstellingen 
was voor beide zones quasi identiek. Niettemin waren er in de politiezone Beveren nog enkele als 
strategische doelstelling weerhouden fenomenen die niet voorkwamen in de politiezone Sint-Gillis-
Waas/Stekene. Onderstaand schema biedt een overzicht. 
 

 PZ Beveren PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene 
Verkeersveiligheid X X 
Inbraken in gebouwen X X 
Drugscriminaliteit X X 
Diefstal van en inbraak in voertuigen X  
Fietsdiefstal X  
Geweldcriminaliteit X X 
Overlast X X 

 
Voor de PZ Beveren zijn ‘diefstal van en inbraak in voertuigen’, ‘fietsdiefstal’ en ‘geweldcriminaliteit’ 
fenomenen die in vergelijking met het vorige zonaal veiligheidsplan (2009-2013) nieuw werden 
opgenomen. Voor de PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene geldt dit voor geweldcriminaliteit, meer bepaald 
intrafamiliaal geweld / partnergeweld. 
 
De PZ Beveren koos ervoor alle strategische doelstellingen te vertalen in een jaarlijks actieplan, doch 
deze niet allemaal uit te werken in een project. Zo werden de fenomenen ‘Geweldcriminaliteit’ en 
‘Overlast’ hoofdzakelijk binnen de reguliere werking aangepakt. De PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene wilde 
al haar strategische doelstellingen vertalen naar actieplannen en deze met een projectmatige aanpak 
benaderen. Enkel voor de strategische doelstelling van ‘geweldcriminaliteit’ was er eind 2014 nog 
geen project ontwikkeld. 
 
Voor de opmaak van de actieplannen werd er in beide politiezones beroep gedaan op interne 
projectgroepen. Voor deze methodiek werd geopteerd om een ruim intern draagvlak te creëren, 
waardoor de kans op een gemotiveerde projectuitvoering toeneemt (verhoging betrokkenheid van alle 
medewerkers). De probleemdefinitie, het formuleren van doelstellingen, de gewenste bijdrage van 
partners, het opstellen van een timing en het bepalen van een aantal evaluatiecriteria werd aan de 
betrokken projectdelegatie voorgelegd. Deze werkwijze werd als positief ervaren en zal verder worden 
gezet bij de uitwerking van de strategische doelstellingen van de nieuwe politiezone Waasland-Noord. 
 
Natuurlijk hadden beide politiezones een eigen ‘projectcultuur’. Zo was er binnen de PZ Beveren de 
traditie om een project te koppelen aan één of meerdere interventieteams. Zo werden de 
medewerkers ten volle betrokken bij dit project en werden de verantwoordelijkheden bewust laag 
gehouden om een hoge betrokkenheid bij deze medewerkers te waarborgen. In de PZ Sint-Gillis-
Waas/Stekene lag er daarentegen een meer begeleidende rol weggelegd voor de consulent 
beleidsmedewerker. Dit garandeerde een hoge mate van uniformiteit en accuraatheid van 
dataverzameling en fenomeenanalyse. 
 
Voor de lokale politie Waasland-Noord zal worden gestreefd naar een integratie van beide visies. Een 
Adviseur Beleidsanalyse en –planning zal vanuit een begeleidende rol de verschillende projecten van 
een uniformiteit en methodologie verzekeren waarbinnen de diverse projectleiders en 
projectbegeleiders hun rol invulling kunnen geven. Een uitgebreide fenomeenanalyse en 
gewaarborgde registratie van resultaten en inspanningen worden eveneens gegarandeerd. De 
projectbeheerders dienen een representatieve delegatie te zijn van medewerkers uit diensten die met 
het fenomeen betrokken worden. Hun vrijwillige aangegaan engagement zal zich concretiseren in 
welbepaalde verantwoordelijkheden voor een deel van het project. De projectleider zal deze 
projectbeheerders vanuit een coördinerende rol aansturen.  
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Een capaciteitsbepaling voor de projectuitvoering zal steeds een theoretische en geen eenvoudige 
oefening blijven. In elk geval dient er bij een capaciteitbepaling voor de projecten steeds rekening te 
worden gehouden met sommige onverwachte evoluties en dienen dergelijke capaciteitsberekeningen 
veeleer te worden gezien als richtinggevend en niet als een vaststaand gegeven. 
 

4.1.1.1. Strategische doelstelling ‘verkeersveiligheid’ 

 
Als strategische doelstelling stelden beide voormalige politiezones voorop te willen bijdragen tot het 
beheersen van de verkeersonveiligheid. Er werd in de zones voor een projectmatige aanpak 
geopteerd. De resultaatsindicator voor deze doelstelling die in de actieplannen vooropgesteld werd, 
was een daling trachten te bewerkstelligen van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 
 
In hoofdstuk 3.3.1. werd reeds aangehaald dat in het jaar 2011 er door de voormalige politiekorpsen, 
op het grondgebied van de huidige politiezone Waasland-Noord, het hoogste aantal 
verkeersongevallen werd vastgesteld. Ook het aantal ongevallen met lichamelijk letsel was nog nooit 
zo hoog. Sindsdien is het aantal verkeersongevallen jaar na jaar afgenomen. De ongevallen met 
lichamelijk letsel kennen eenzelfde dalende trend, met uitzondering in 2014. T.o.v. het voorgaande 
jaar is in 2014 het totaal aantal verkeersongevallen met 6,0% afgenomen. Echter de ongevallen met 
lichamelijk letsel namen toe met 8,9%. 
 
Er kan dus worden gesteld dat de geleverde inspanningen de laatste jaren hun doel bereiken, maar 
dat het laatste jaar (2014) de politiezone waakzaam moet houden om de aangewende middelen zo 
efficiënt mogelijk in te blijven zetten om een verdere daling van het aantal verkeersongevallen met 
gekwetsten na te streven.  
 

4.1.1.2. Strategische doelstelling ‘inbraken in gebouwen’ 

 
Als strategische doelstelling stelden beide voormalige politiezones voorop te willen bijdragen tot het 
beheersen van het fenomeen woninginbraken, zijnde dat de politiezone Beveren haar doelstelling 
ruimer formuleerde door zich te richten op ‘inbraken in gebouwen’ i.p.v. enkel de woninginbraken. Er 
werd in beide zones voor een projectmatige aanpak werd geopteerd. De resultaatsindicator voor deze 
doelstelling die in de actieplannen vooropgesteld werd, was een daling trachten te bewerkstelligen van 
het aantal inbraken in gebouwen (PZ Beveren) / woninginbraken (PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene). 
 
In hoofdstuk 3.3.1. werd reeds gesteld dat het fenomeen inbraken in gebouwen sinds 2010 serieus is 
toegenomen. Deze trend was niet enkel waarneembaar in de voormalige politiezones maar tekende 
zich duidelijk af op het gehele arrondissementele en nationale niveau. Het aantal inbraken in 
gebouwen (effectieve + pogingen), vastgesteld door de voormalige politiezones op hun grondgebied 
bedroeg in 2011 samen 556, 453 in 2012, 635 in 2013 en 584 in 2014. In 2013 werden voor het 
grondgebied van de politiezone Waasland-Noord nog nooit zoveel inbraken in gebouwen vastgesteld. 
In 2014 is er sprake van een lichte daling met 8,0%. 
 
Het aandeel van pogingen tot inbraak varieerde van 33,6% in 2011; 26,7% in 2012; 34,8% in 2013 tot 
36,0% in 2014. 
 
De inbraakgraad voor inbraken in gebouwen voor de drie gemeenten van de politiezone bedroeg in 
2014 voor Beveren 6,51; voor Sint-Gillis-Waas 7,76 en voor Stekene 8,56. De inbraakgraad voor het 
gehele voormalige arrondissement Dendermonde bedroeg 6,08. 
 
De overgrote meerderheid van de inbraken in gebouwen waren woninginbraken (+ 70%). 
 
Het is dus duidelijk dat ondanks de projectmatige aanpak en de aangewende politionele middelen het 
aantal inbraken in gebouwen moeilijk te beheersen is. Niettemin is geweten dat inbraken in gebouwen 
een absolute prioriteit was, is en waarschijnlijk nog geruime tijd zal blijven. Daarom dat het van groot 
belang zal zijn de politionele inspanningen in deze minimaal aan te houden en indien mogelijk nog te 
vergroten. 
 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

4. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN  95 

4.1.1.3. Strategische doelstelling ‘diefstal van- en inbraak in voertuigen’ 

 
Deze doelstelling werd enkel gehanteerd door de voormalige PZ Beveren. Het aantal diefstallen van 
voertuigen en het aantal diefstallen uit voertuigen golden als resultaatsindicatoren.  
 
Uit hoofdstuk 3.3.1. bleek reeds dat de vastgestelde diefstallen van voertuigen op het grondgebied 
van de huidige politiezone Waasland-Noord gedurende de loop der jaren stabiel is gebleven. Het 
aantal diefstallen uit voertuigen (inbraken in voertuigen) daarentegen is sinds 2012 aan een steile 
opmars bezig. Met 183 dossiers in 2014 is er sprake van een stijging met 50,0% t.o.v. het voorgaande 
jaar. Maar deze stijging was vooral zo sterk op het grondgebied van de voormalige politiezone Sint-
Gillis-Waas/Stekene (+ 116,3%). Niettemin namen ook de feiten op het grondgebied van Beveren toe.  
 
De projectmatige aanpak van dit veiligheidsfenomeen in de voormalige PZ Beveren lijkt er toe geleid 
te hebben dat het aantal diefstallen van voertuigen status quo bleef en dat het aantal inbraken in 
voertuigen een minder explosieve stijging kende dan in de PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene waar geen 
specifiek actieplan rond dit fenomeen bestond. 
 

4.1.1.4. Strategische doelstelling ‘fietsdiefstal’ 

 
Deze doelstelling werd enkel gehanteerd door de voormalige PZ Beveren. Het aantal fietsdiefstallen 
gold als resultaatsindicator. In hoofdstuk 3.3.1. kwam naar voren dat het aantal fietsdiefstallen die 
plaatsvonden op het grondgebied van de huidige PZ Waasland-Noord en vastgesteld werden door de 
beide voormalige politiekorpsen sinds 2011 stabiliseerde voor een drietal jaar. Echter, in 2014 steeg 
het aantal met 30,2% t.o.v. 2013 en bereikt hiermee ongeveer hetzelfde niveau als in 2010. Er is een 
concentratie van feiten in Beveren-centrum langs de verbindingsas N70 en rondom de Grote Markt en 
in de dorpskernen van Sint-Gillis-Waas en Stekene. Het ontvreemden van fietsen uit tuinhuisjes, of 
van op de erven van woningen is een vrij recent fenomeen. 
 
Desondanks dat diefstal van fietsen projectmatig werd aangepakt binnen de voormalige PZ Beveren, 
leidde dit niet tot een betere beheersing van het fenomeen dan in de voormalige PZ Sint-Gillis-
Waas/Stekene. 
 

4.1.1.5. Strategische doelstelling ‘drugcriminaliteit’ 

 
Het beheersen van het fenomeen drugs was een strategische doelstelling die in beide voormalige 
politiezones reeds enkele beleidscycli werd vastgesteld. Ook op het thema drugs werd een 
projectmatige aanpak ontwikkeld. In de PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene omvatte het project in hoofdzaak 
de lokale bijdrage aan de arrondissementele inspanningen, de controle op hot-spots en een jaarlijkse 
analyse van het fenomeen. Voor de PZ Beveren werden bijkomend nog lokale acties vooropgezet 
naar specifieke omgevingen (cafés, scholen, gevangenis, enz.) en hield het project tevens een lokaal 
ingevuld preventief en hulpverlenend luik in. 
 
Gezien de aard van het fenomeen is het cijfermatig moeilijk aan te tonen of het fenomeen 
daadwerkelijk wordt teruggedrongen of niet. Immers een stijging van de geregistreerde 
drugcriminaliteit houdt niet per definitie een toename van het fenomeen drugs in. Des te actiever de 
politie werkt op dit fenomeen, des te meer drugcriminaliteit er wordt geregistreerd. 
 
Het totale aantal dossiers drugs opgesteld door de voormalige politiezones aangaande feiten op hun 
grondgebied bedroeg in 2011 samen 244, 232 in 2012, 198 in 2013 en 207 in 2014.  
 
De cijfers van de laatste jaren tonen wel een actieve focus op dossiers inzake teelt en verkoop.  
 
Inzake drugcriminaliteit zal het van belang blijven de politionele projectmatige inspanningen minimaal 
aan te houden. 
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4.1.1.6. Strategische doelstelling ‘geweldcriminaliteit’ 

 
Alle twee de voormalige politiezones hadden geweldcriminaliteit als strategische doelstelling 
ingeschreven in hun laatste zonaal veiligheidsplan. Beide politiezones omsloten intrafamiliaal geweld 
en partnergeweld in hun doelstelling. De PZ Beveren ging nog een stap verder en weerhield ook 
seksueel geweld en jongerencriminaliteit. Voor de PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene was een concreet 
actieplan nog niet finaal uitgeschreven maar werd er wel reeds voluit ingezet op een contextuele 
aanpak van het fenomeen IFG. Voor de PZ Beveren bestond er wel reeds een projectwerking rond 
intrafamiliaal geweld en partnergeweld (zie hoofdstuk 3.6.1.4.). Seksueel geweld en 
jongerencriminaliteit werden daarentegen niet projectmatig benaderd. 
 
Zoals vermeld in hoofdstuk 3.1.1. behandelde de lokale politie van beide voormalige politiezones in 
2014 samen 388 dossiers intrafamiliaal geweld, waarvan 204 dossiers fysiek intrafamiliaal geweld, 
155 psychisch geweld, 23 economisch geweld en 6 seksueel geweld. Daarnaast werden er nog 130 
processen-verbaal voor het weigeren van persoonlijk contact en 139 processen verbaal voor familiale 
twist opgesteld. Het aantal dossiers intrafamiliaal geweld in de politiezone kent gedurende de laatste 
jaren geen noemenswaardige daling of stijging.  
 
De gevolgen van diverse vormen van geweld zijn zowel voor het individu als de maatschappij niet te 
onderschatten en kan iedereen treffen. De lokale politie van beide zones zette zich dan ook zeer 
specifiek in tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage in het bestrijden van intrafamiliaal 
geweld. 
 

4.1.1.7. Strategische doelstelling ‘overlastproblematiek’ 

 
De problematiek van overlast werd in de politiezones van voorheen met een strategische doelstelling 
ingeschreven in het beleidsplan. Beide zones kenden een overlastproject, doch was de invulling 
hiervan sterk verschillend. Zo was het actieplan overlast van de PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene nog 
maar recent (2012) van start gegaan en bleven de inspanningen in hoofdzaak beperkt tot een focus 
op de hot-spots van overlast en een jaarlijkse monitoring van het fenomeen. In de PZ Beveren werden 
daarentegen ook effectieve overlastacties (in cafés) georganiseerd en bepaalde minimumcapaciteit 
aangehouden inzake politietoezicht op fuiven en aanwezigheid tijdens de schoolmiddagpauzes.  
 
In hoofdstuk 3.1.1. bleek reeds dat geluidshinder/nachtlawaai een groot deel uitmaakt van het 
fenomeen overlast.  Zo werden er in 2014 een 835 meldingen gemaakt voor meldingen inzake 
lawaaioverlast op het grondgebied van de politiezone Waasland-Noord. Meldingen inzake vandalisme 
vormen de tweede grootste groep. In 2014 waren er zo 471. Meldingen betreffende opzettelijke slagen 
en verwondingen vormen de derde grootste categorie: 233 meldingen in 2014. 
In 2011 piekte het aantal meldingen inzake overlast. Deze aanzienlijk stijging heeft mogelijk te maken 
met de invoering van het rookverbod in cafés (van toepassing sedert 1 juli 2011). Het aantal oproepen 
van lawaaioverlast is in 2012 verminderd tot 474. De terugval is voornamelijk te merken bij de 
oproepen lawaaioverlast door dieren (blaffende honden). 
 
De inbreuken op de gemeentelijk individuele GAS-wetgeving voor het gehele grondgebied van de PZ 
Waasland-Noord klokte in 2014 af op 248. Het valt op dat in Beveren de eerste 2 jaren na invoering 
van de GAS-wetgeving (2011 en 2012) het aantal inbreuken relatief hoog was. De laatste 2 jaren is 
het aantal teruggevallen wat zou kunnen wijzen op een zekere effect van de handhaving en een 
toegenomen bewustzijn bij de bevolking. In 2014 leidde wildplassen tot het meeste aantal 
vastgestelde inbreuken (46) op het Beverse politiereglement. 
Voor het grondgebied van de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas is er na enkele jaren van daling 
van het aantal inbreuken een stijging op te tekenen voor het jaar 2014. De vastgestelde inbreuken op 
het politiereglement die de sterkste stijging kenden gingen over het onbewaakt laten rondlopen van 
honden op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. 
 
De lokale politie van beide zones werd gedurende haar bestaan vaak geconfronteerd met de 
problematiek van overlast in haar verschillende verschijningsvormen. De belanghebbenden (burgers, 
bestuur, medewerkers, ...) en sleutelfiguren zien dan ook voor de lokale politie nog steeds een 
belangrijke rol weggelegd in het beheersen van dit leefbaarheidsfenomeen. 
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4.1.2. Op het vlak van de organisatieontwikkeling 

 
Als hoofddoelstelling van het fusietraject werd gekozen voor het streven naar een betere politionele 
dienstverlening door het aanbieden van meer en beter blauw tegen dezelfde kost. Daarnaast werd 
een maximale betrokkenheid van de medewerkers bij het fusietraject vooropgesteld. 
 
‘Meer blauw op straat’ is gerealiseerd door het aanbod van: 

1. Meer onthaal: 

• 24/24u, 7/7d onthaal & planton in Beveren; 

• 32 u/week in Sint-Gillis-Waas (afstemming met openingsuren gemeentehuis); 

• 32 u/week in Stekene (afstemming met openingsuren gemeentehuis); 

• Minimum 7 u/week op de wijkburelen Doel, Kieldrecht, Verrebroek, Kallo, Vrasene, 
Haasdonk en Melsele. 

2. Meer interventieploegen: 

• minimum vier interventieploegen; 

• minimum zes interventieploegen op weekdagen tussen 6u en 22u; 

• zes interventieploegen tijdens drukke nachten op vrijdag, zaterdag en zondag. 
 

Daarnaast wordt ook meer blauw gerealiseerd in de diensten operationele ondersteuning door de 
beschikbaarheid van een autonome verkeersdienst en een autonome slachtofferbejegening (24/24u, 
7/7d) en recherche-ondersteuning (24/24u, 7/7d). 
 
De doelstelling ‘Beter blauw op straat’ is verwezenlijkt door de creatie van meer mogelijkheden tot het 
ontwikkelen van een strategisch HRM. De lokale politie Waasland-Noord beschikt over een 
volwaardige personeelsdienst (4 FTE) die deel uitmaakt van de afdeling Beleid & Beheer waardoor 
het voeren een geïntegreerde personeelsbeleid mogelijk wordt gemaakt.  
 
Bovendien kan, door de beschikbaarheid van een groter aantal medewerkers, meer geïnvesteerd 
worden in gespecialiseerde ondersteuning (lokaal informatiekruispunt, hondensteun, enz.) waardoor 
de zelfredzaamheid van de organisatie vergroot. 
 
Het realiseren van de doelstelling ‘zonder meerkost’ is deels vervuld door het behouden van de 
actuele gemeentelijke dotaties. 
 
In de filosofie van voortdurend verbeteren is de werking van de organisatie vanaf 1 januari 2015 (start 
fusie) reeds een eerste maal geëvalueerd voor de dienst interventie en het onthaal.  
 
De sterke en verbeterpunten in de werking van de dienst interventie zijn geïnventariseerd door de 
leden van de interventieteams en de hoofdinspecteurs-interventie in aparte discussiegroepen. Uit 
deze overlegmomenten is  een aantal goede en verbeterpunten naar voren zijn gekomen op het vlak 
van leidinggeven, het management van medewerkers, materiaal en middelen en processen. Na 
voorstelling van de ingezamelde punten aan de voltallige korpsleiding, naar aanleiding van een 
strategisch middenkaderoverleg, hebben de korpschef en het diensthoofd interventie de prioritair aan 
te pakken punten vastgelegd en is een actie opgesteld. 
 
Er kan cijfermatig aangetoond worden dat in de nieuwe organisatie het onthaal meer dan een 
verdubbeling van het aantal  telefonische oproepen dient te verwerken. Ook de vele 
doorschakelfuncties naar de politiegebouwen te Sint-Gillis-Waas en Stekene leiden tot een behoorlijk 
verhoogde werkdruk op het onthaal. Signalen over o.a. te lange wachttijden voor de burgers hebben 
de korpsleiding ertoe aangezet om een beperkte werkgroep op te richten om de gedetecteerde 
problemen bij het afhandelen van telefoongesprekken te inventariseren. Na inventarisatie blijken de 
problemen zich te situeren op twee vlakken. Enerzijds zijn er de technische problemen en 
tekortkomingen van de verschillende telefooncentrales (Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene) en 
anderzijds gaat het vooral over collegialiteit en attitude. De werkgroep heeft als taak om op beide 
gebieden concrete verbetervoorstellen te formuleren. Vervolgens zullen dan  operationele  en 
organisatorische maatregelen door de korpsleiding worden getroffen. 
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4.2. De strategische doelstellingen 2015-2017 

 
Deze rubriek definieert het strategisch beleid van de politiezone Waasland-Noord voor de periode 
2015-2017 en omvat de beargumenteerde bijdrage van een excellente politiezorg aan integrale 
veiligheid. 
Er worden lange-termijn-doelen geformuleerd die de politieorganisatie tegen 2017 wil bereiken. In 
concrete actieplannen zal vervolgens worden beschreven welke activiteiten, door wie, wanneer, op 
welke manier, met welke middelen en mensen zullen worden uitgevoerd om de doelstellingen te 
bereiken. Deze actieplannen worden jaarlijks toegevoegd aan het zonaal veiligheidsplan. 
Aangezien door de zone ruimschoots voldaan wordt aan de minimale normen van de 
basisfunctionaliteiten en voldaan wordt aan de basispolitiezorg, kunnen strategische doelstellingen 
worden geformuleerd in externe en interne beleidsdomeinen. 
De politiekeuzes situeren zich dan ook vooreerst in het domein van ‘veiligheid en leefbaarheid’ 
(externe oriëntering), om nadien de interne organisatie hierop verder af te stemmen in het domein 
‘organisatieontwikkeling’. 
Elke beargumenteerde keuze wordt geconcretiseerd in een strategische doelstelling met een looptijd 
die gelijk is aan deze van het huidige zonaal veiligheidsplan. 
 

4.2.1.  Synthese van de argumentatie 

4.2.1.1. Strategische keuzes in het domein van ‘veiligheid en leefbaarheid’ 

 
Aan de hand van objectieve en subjectieve criteria werd een argumentatiematrix opgesteld ter 
voorbereiding op de zonale veiligheidsraad waarin de strategische keuzes werden gemaakt in het 
domein van ‘veiligheid en leefbaarheid’. 
 
De scanning en analyse van de verschillende objectieve en subjectieve bronnen ter opmaak van deze 
matrix is een intensieve en langdurige oefening. Deze fase volledig opnieuw overdoen zou weinig 
zinvol zijn aangezien de laatste zonale veiligheidsplannen van de voormalige politiezones nog maar 
een jaar oud waren. Vandaar dat een deel van de bronnen uit de scanning en analyse van de vorige 
beleidsplannen werd gebruikt en een ander deel opnieuw werd geconsulteerd.  
 
De argumentatiematrices zijn opgenomen in bijlage 7 (PZ Beveren) en bijlage 8 (PZ Sint-Gillis-
Waas/Stekene). Ondanks deze twee matrixen elk een eigen ontwerp en berekeningsmodaliteit 
kennen, kunnen ze toch naast elkaar worden gelegd en is vergelijking mogelijk. De gehanteerde 
bronnen zijn namelijk veelal dezelfde of erg gelijkend, hetzelfde geldt voor de categorisering van de 
veiligheids- en leefbaarheidsfenomenen, en de conclusies uit elke matrix zijn duidelijk.  
 
De voor dit zonaal veiligheidsplan opnieuw geconsulteerde bronnen zijn de volgende: 

• de prioriteiten van de procureur des Konings inzake veiligheid en leefbaarheid voor de lokale 
politie; 

• de prioriteiten van de bestuurlijk directeur coördinator voor de lokale politie; 

• de prioriteiten van de gerechtelijk directeur voor de lokale politie; 

• de prioriteiten van de burgemeesters voor het politiebeleid inzake veiligheid en leefbaarheid; 

• de prioriteiten van de politieraadsleden voor het politiebeleid inzake veiligheid en leefbaarheid. 
 
Deze bronnen zijn in de twee argumentatiematrices van de vorige zones dan ook opgenomen en 
hebben de vorige scores van de bevraging/consultatie van deze bronnen vervangen. Dit wil zeggen 
dat voor dit zonaal veiligheidsplan in feite wordt gebruik gemaakt van twee matrices die voor een groot 
deel identiek zijn aan hun versie in hun vorige zonaal veiligheidsplan maar waarvan een deel is 
vervangen door meer recente gegevens. De selectie van de fenomenen door de ZVR in de laatste 
kolom van de matrices, zal dan ook dezelfde zijn voor beide matrices. 
 
De bronnen in de argumentatiematrix van de voormalige PZ Beveren die niet opnieuw werden 
geconsulteerd en dus ongewijzigd bleven, zijn: 

• de evolutie van de criminaliteitsbarometer (PCS) 2008-2012; 

• een rangschikking van fenomenen op basis van de evolutie in module ‘meldingen ISLP’ 2008-
2012; 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

4. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN  99 

• een rangschikking van fenomenen op basis van de evolutie PV-registratie in module 
‘gerechtelijk ISLP’ 2008-2012; 

• een rangschikking van fenomenen op basis van de evolutie PV-registratie in module ‘verkeer 
ISLP’ voor 2011; 

• het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 2011 voor de politiezone Beveren opgesteld door het 
CSD Dendermonde; 

• de prioriteiten van het Managementteam (beleidsofficieren) van de lokale politie Beveren + 
CALog medewerkster A; 

• de prioriteiten van de middenkaderleden lokale politie Beveren + commissarissen operationele 
diensten; 

• de prioriteiten van de agenten, inspecteurs en CALog-medewerkers (C,D) van de lokale politie 
Beveren; 

• de prioriteiten van de leden van het gemeentelijk managementteam (o.a. gemeentesecretaris, 
gemeenteontvanger en diensthoofden) van de gemeente Beveren; 

• de prioriteiten van de gemeentelijke preventie- en rampenambtenaar; 

• de prioriteiten van de voorzitters en secretarissen van de gemeentelijke adviesraden voor het 
politiebeleid inzake criminaliteit; 

• de prioriteiten van 120 sleutelfiguren-wijkbewoners; 

• de prioriteiten van de persmedewerkers van de geschreven pers; 

• de resultaten van de Lokale Veiligheidsbevraging 2011 volgens gedetecteerde 
buurtproblemen; 

• de resultaten van de Lokale Veiligheidsbevraging 2011 volgens slachtofferschap en 
aangiftegedrag; 

• persberichten omtrent veiligheid en criminaliteit in Beveren vanaf 1 januari 2009; 

• het reëel aantal interpellaties op de gemeenteraad omtrent veiligheid en criminaliteit in 
Beveren vanaf 1 januari 2009; 

• de prioriteiten voor de federale en lokale politie conform het Nationaal Veiligheidsplan 2012-
2015. 

 
De bronnen in de argumentatiematrix van de voormalige PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene die niet 
opnieuw werden geconsulteerd en dus ongewijzigd bleven, zijn: 
 

• de evolutie van de criminaliteitsbarometer (PCS) 2008-2010; 

• het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld 2011 voor de politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene 
opgesteld door het CSD Dendermonde; 

• een rangschikking van fenomenen op basis van de evolutie PV-registratie in module ‘verkeer 
ISLP’ voor 2011; 

• een rangschikking van fenomenen op basis van de PV-registratie in module ‘gerechtelijk ISLP’ 
2011; 

• een rangschikking van fenomenen op basis van de module ‘meldingen ISLP’ 2011; 

• de prioriteiten van het Managementteam (beleidsofficieren + CALog-medewerkster A) van de 
lokale politie Sint-Gillis-Waas/Stekene; 

• de prioriteiten van het Beleidsteam (hoofdinspecteurs en consulenten) van de lokale politie 
Sint-Gillis-Waas/Stekene; 

• de prioriteiten van de agenten, inspecteurs en CALog-medewerkers (C,D) van de lokale politie 
Sint-Gillis-Waas/Stekene; 

• de resultaten van een autonome lokale veiligheidsbevraging 2013 volgens prioriteiten; 

• de resultaten van een autonome lokale veiligheidsbevraging 2013 volgens subjectief 
onveiligheidsgevoel; 

• de resultaten van een autonome lokale veiligheidsbevraging 2013 volgens subjectief 
slachtofferschap; 

• de prioriteiten voor de federale en lokale politie conform het Nationaal Veiligheidsplan 2012-
2015. 

 
Uit de twee argumentatiematrices werden door de zonale veiligheidsraad in vergadering op 13 oktober 
2015 volgende fenomenen ter vorming voor de strategische doelstellingen eenparig weerhouden: 
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PZ Waasland-Noord 

Hoofdfenomeen Subfenomeen 

 
Diefstalcriminaliteit 

 
Woninginbraak 
Inbraak in andere gebouwen 
Fietsdiefstal 
Autodiefstal 
Diefstal uit of aan voertuigen  
 

Verkeersveiligheid Onaangepaste snelheid 
Rijden onder invloed 
Gevaarlijk en asociaal rijgedrag 
Zwakke weggebruikers 
GSM tijdens het rijden 
Gordel/kinderzitjes 
Rood lichtnegatie 
Zwaar vervoer 
Vluchtmisdrijf 
Autoverzekering/rijbewijs 
Schoolomgeving / zone 30 
Gevaarlijk en hinderlijk parkeren 
 

Geweldcriminaliteit Intrafamiliaal geweld / partnergeweld 
Seksueel geweld 
Opzettelijke slagen en verwondingen 
 

Drugcriminaliteit Verkoop 
In relatie met minderjarigen 
Gebruik 
Productie/kweek 
Smokkel 
Bezit 
 

Overlast Vandalisme / beschadiging eigendom 
Lawaaihinder/nachtlawaai 
Reinheid openbaar domein 
Hangjongeren 
 

 

4.2.1.2. Motivering van de gekozen fenomenen in het domein van ‘veiligheid en leefbaarheid’ 

 
Fenomeen Motivatie 

 
Diefstalcriminaliteit 

 

• respecteren resultaat argumentatiematrices met inachtneming van alle 
in de matrices opgenomen objectieve en subjectieve criteria; 

• financieel aspect en morele impact op de slachtoffers; 

• bereikbaarheid en geografische uitgestrektheid van de zone en 
nieuwbouwwijken (interessante doelwitten); 

• fenomeen van de rondtrekkende dadergroepen; 

• ervaring en evaluatie projectwerking in beide voormalige politiezones; 

• stijging aantal feiten regionaal en op arrondissementeel vlak; 

• inbraakpieken in het najaar; 

• de zone ligt aan belangrijke vluchtroutes en verkeersaders. 
 

Verkeersveiligheid • respecteren resultaat argumentatiematrices met inachtneming van alle 
in de matrices opgenomen objectieve en subjectieve criteria; 

• doelstelling van de regering met betrekking tot het sterk verminderen 
van het aantal verkeersslachtoffers; 

• menselijk leed veroorzaakt door verkeersongevallen; 

• materiële investeringen in functie van verkeersveiligheid (o.a. aankoop 
snelheidsmeter, anti-agressievoertuig); 

• ervaring en evaluatie projectwerking in beide voormalige politiezones. 
 

Geweldcriminaliteit • respecteren resultaat argumentatiematrices met inachtneming van alle 
in de matrices opgenomen objectieve en subjectieve criteria; 
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• richtlijnen IFG; 

• morele impact op de slachtoffers; 

• blijvende stijging feiten IFG; 

• publieke afkeer t.a.v. dit fenomeen; 

• ervaring en evaluatie projectwerking in de voormalige PZ Beveren en 
als strategische doelstelling opgenomen in ZVP van de voormalige PZ 
Sint-Gillis-Waas/Stekene; 

• verderzetting hulpverleningsproject ‘partnergeweld’. 
 

Drugcriminaliteit • respecteren resultaat argumentatiematrices met inachtneming van alle 
in de matrices opgenomen objectieve en subjectieve criteria; 

• overlast door rondhangende druggebruikers; 

• nabije aanwezigheid van de Nederlandse grens; 

• effect gewijzigd drugbeleid in Nederland; 

• aantrekkelijkheid van de zone/regio voor cannabiskwekers; 

• aanwezigheid grote scholengemeenschap en gevaar voor nieuwe 
minderjarige slachtoffers; 

• opmars synthetische drugs; 

• ervaring en evaluatie projectwerking in beide voormalige politiezones. 
 

Overlast • respecteren resultaat argumentatiematrices met inachtneming van alle 
in de matrices opgenomen objectieve en subjectieve criteria; 

• negatief effect op het algemeen veiligheidsgevoel; 

• effect van verzuring in de maatschappij; 

• gekende pijnpunten in de gemeenten; 

• fenomeen van gelegenheidsoverlast (bv. fuiven en grote gemeentelijke 
feesten); 

• effect vigerende GAS (gemeentelijke administratieve sancties); 

• ervaring en evaluatie projectwerking in beide voormalige politiezones. 
 

 

4.2.1.3. Motivering van de NIET gekozen strategische doelstellingen in het domein van 
‘veiligheid en leefbaarheid’  

 
Voor het ZVP 2015-2017 worden door de zonale veiligheidsraad de volgende federale fenomenen niet 
geselecteerd als strategische doelstelling voor de lokale politie Waasland-Noord: 

• De illegale vuurwapenhandel; 

• Het terrorisme; 

• De mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) en de 
mensensmokkel; 

• De informaticacriminaliteit; 

• De fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de fraude inzake 
afvalbeheer. 

 
De zonale veiligheidsraad heeft rekening gehouden met alle subjectieve en objectieve gegevens bij 
het niet weerhouden van deze bovenstaande fenomenen uit het nationaal veiligheidsplan. De zonale 
veiligheidsraad oordeelt dat de zone nog niet in die mate met deze fenomenen werd geconfronteerd 
om ze als daadwerkelijke prioriteit voor de lokale politie Waasland-Noord te gaan beschouwen. 
 
Uiteraard zal de lokale politie Waasland-Noord wanneer zij geconfronteerd wordt met één van deze 
niet geselecteerde fenomenen, loyaal met de federale politie samenwerken. Er zal dan ook in deze 
context maximaal gevolg worden gegeven aan de verwachtingen en aandachtspunten van de 
bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur. Het behoort immers tot de essentiële 
taken van de politie om alle vormen van criminaliteit maximaal te voorkomen, te detecteren, te 
beheersen en probleemoplossend te bestrijden. Op basis van de aard en de omvang van het 
fenomeen zal de politiezone zeker de nodige initiatieven ontplooien. 
 
Volgende reële bijdragen aan de niet-geselecteerde fenomenen worden hieronder reeds vermeld: 
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• binnen het fenomeen illegale vuurwapenhandel: 
o actief meewerken aan de beeldvorming; 
o zorgvuldige inbeslagname van vuurwapens met het oog op verdere controle op 

gebruik. 

• binnen het fenomeen terrorisme: 
o informatieuitwisseling conform de MFO 3, de GPI 78 en de Omzendbrief van de 

Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Justitie betreffende de 
informatieuitwisseling rond en de opvolging van de foreign terrorist fighters afkomstig 
uit België; 

o gerechtelijke aanpak inzake de foreign terrorist fighters conform de COL 10/2015; 
o bijzondere waakzaamheid tijdens het dagelijkse politiewerk en identificeren van 

voortekens van radicalisering (participeren aan CoPPRa – Community Policing and 
Prevention of Radicalisation); 

o participatie aan de Lokale Task Force, zowel de strategische als de operationele 
component. 

• binnen het fenomeen mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) en 
de mensensmokkel: 

o signaalfunctie; 
o info inwinnen en doorsturen conform MFO 3; 
o bijzondere aandacht bij verhoor van illegale vreemdelingen; 
o bijzondere aandacht voor de slachtoffers van mensenhandel. 

• binnen het fenomeen informaticacriminaliteit: 
o bijstand leveren aan de FGP bij huiszoekingen (bv. kinderporno) en inbeslagnames; 
o werkafspraken in verband met exploitatie van computergegevens; 
o overmaken afschriften PV’s informaticacriminaliteit aan FCCU (Federale Computer 

Crime Unit); 
o noteren klachten internetfraude met beperkt onderzoek door recherche (o.a. oplichting 

via ebay, hacking, facebook, amateuristische sabotage, cyberstalking enz.); 
o deelnemen aan opleidingen die door FGP worden georganiseerd i.v.m. 

cybercriminaliteit. 

• binnen het fenomenen fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de 
fraude inzake afvalbeheer: 

o signaalfunctie bij verdachte of illegale tewerkstelling; 
o bijstand leveren aan de Sociale Inspectie bij controles; 
o sensibiliseren van de verbalisanten naar waakzaamheid m.b.t. illegale transporten 

van afvalstoffen en aandacht voor het fenomeen tijdens de reguliere werking. 
 
Verder blijft een grondige analyse en beeldvorming van geweldmisdrijven naar type (zoals 
bijvoorbeeld tigerkidnapping en home invasion) gegarandeerd. Er zal ook blijvend aandacht worden 
besteed aan geweld en intimidatie gericht tegen politie, magistratuur, deurwaarders en werknemers bij 
het openbaar vervoer. In functie van een kwalitatieve inzameling van bewijzen met het oog op 
vervolging en veroordeling blijft ook de signaalfunctie van veelplegers naar het Openbaar Ministerie 
gewaarborgd. 
 

4.2.1.4. Strategische keuzes in het domein van de organisatieontwikkeling 

 
De lokale politie Waasland-Noord kiest voor het INK-model als managementmodel voor permanente 
verbetering en vernieuwing. Op basis van de uitgangsprincipes van dit model en verder bouwend op  
de goede praktijkvoorbeelden en resultaten van de vorige politiezones op het vlak van 
organisatieontwikkeling, zal in de loop van 2016 een traject tot erkenning als Investor in people van 
start gaan. Dit traject bestaat uit 4 stappen of fasen gaande van een nulmeting (waar staat de 
organisatie ten opzicht van de IiP-standaard), over het ondernemen van de nodige verbeteracties tot 
het behalen van het kwaliteitslabel ‘Investor in people’. 
 

4.2.2. De strategische doelstellingen 
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Omdat de beschikbare lokale capaciteit en middelen niet onuitputtelijk zijn, dienen operationele 
keuzes te worden gemaakt en accenten te worden gelegd. De lokale politie Waasland-Noord zal 
rekening houdende met haar beschikbare capaciteit en met goedkeuring van de zonale 
veiligheidsraad de volgende geselecteerde fenomenen in het domein van veiligheid en leefbaarheid 
aanpakken: 
 

Fenomenen 
Inbraken in gebouwen 

Diefstal van en inbraak in voertuigen 
Fietsdiefstal 

Verkeersveiligheid 
Geweldcriminaliteit 

Drugcriminaliteit 
Overlast 

 
De aanpak van elk fenomeen wordt vertaald in een strategische doelstelling en voor elke strategische 
doelstelling zullen concrete actieplannen worden opgesteld met duidelijke, realistische en meetbare 
(operationele/tactische) doelstellingen.  
 
Uiteraard wordt nog  rekening gehouden dat nog steeds gepast dient gereageerd te worden op andere 
fenomenen die plots opduiken en een ernstige verstoring van de maatschappelijke orde kunnen 
uitmaken en/of gevoelens van onveiligheid bij de burgers opwekken. 
 

4.2.2.1. Strategische doelstelling ‘inbraken in gebouwen’ 

 
DE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD WIL BIJDRAGEN TOT HET BEHEERSEN – ZO 
MOGELIJK DOEN AFNEMEN – VAN HET AANTAL INBRAKEN IN GEBOUWEN IN DE 
POLITIEZONE 

• LEIDERSCHAP 
o Het beheersen van het aantal inbraken in gebouwen, inzonderheid in woningen, 

draagt sterk bij tot het doen dalen van het onveiligheidsgevoel en het verhogen van 
een veiligheidsgevoel dat grote invloed heeft op de algemene leefkwaliteit. 

o De zonale veiligheidsraad wenst dan ook de inspanningen van de voorbije jaren in dit 
kader te blijven doortrekken. De lokale politie heeft dan ook reeds vele initiatieven 
ontwikkeld volgens het driesporenbeleid (preventie, onderzoek en nazorg) om 
diefstallen in te dijken in de lokale leefgemeenschap van de politiezone. 

  

• STRATEGIE EN BELEID 
o De lokale politie Waasland-Noord zal in functie van de beoogde doelstelling: 

� de uitgebouwde interne en externe communicatiekanalen en 
overlegmomenten bestendigen en indien nodig bijsturen; 

� empowerment genereren bij de projectverantwoordelijken (beheerders) in 
kader van de uitoefening van de actieplannen; 

� initiatieven nemen om bestaande werkprocessen te verbeteren en bij te sturen 
waar nodig; 

� de nodige capaciteiten voorzien om lokale en bovenlokale acties te kunnen 
uitvoeren op het terrein; 

� blijvend investeren in sensibiliseren van medewerkers voor het afleveren van 
kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van vaststellingen, onderzoek en 
adequate nazorg. 

 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o De actieplannen worden tezamen met een afvaardiging van de medewerkers gemaakt 

door gebruik te maken van participatieve besluitvorming. 
o De medewerkers worden gestimuleerd door gebruik te maken van empowerment 

waarbij de leiding van de acties op het terrein gelegd wordt bij het uitvoerend kader en 
waarbij de projectbeheerders verantwoordelijkheid dragen voor de implementatie van 
het actieplan op het terrein. 
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o De medewerkers worden gewaardeerd d.m.v. het evaluatiesysteem voor hun bijdrage 
aan de aanpak van de inbraakproblematiek door de uitvoering van de doelstellingen 
van het actieplan. 

o Medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van de 
uitvoering van het actieplan en het bereiken van de doelstellingen.  

o Teneinde aan de uitvoering van de doelstellingen te kunnen voldoen moeten adequate 
opleidingen voorzien worden die gekoppeld worden aan strategie en beleid door ze op 
te nemen in de doelstellingen van het actieplan. 

o De medewerkers worden geraadpleegd bij de aankopen die geschieden in het kader 
van de aanpak van de inbraakproblematiek door de uitvoering van de doelstellingen 
van het actieplan. 

 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in handleidingen, 

nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en omzendbrieven en deze 
kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o De gemeentebesturen voorzien in de financiële middelen om de geplande activiteiten 
uit te voeren. 

o Teneinde de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van de aankoop van middelen te 
bevorderen worden de uitvoerders van het actieplan geraadpleegd.  

 

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o Processen en procedures om de doelstellingen van het actieplan te verwezenlijken 

worden geïdentificeerd en ontworpen in overleg met de gerechtelijke en/of bestuurlijke 
overheden en andere partners. 

o Processen zijn voorzien om de uitvoering van de operationele doelstellingen en hun 
effecten op de strategie te meten, te evalueren en bij te sturen. 

o Het korps voorziet in medewerkers die deelnemen aan de vergaderingen inzake 
inbraken teneinde continu aandacht te besteden aan de vernieuwing van de bestaande 
processen en procedures. 

 

• PARTNERS 
o Het gemeentebestuur van Beveren en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Stekene en haar diensten 
o Het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Oost-

Vlaanderen 
o Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en haar diensten 
o De politiescholen 
o Federale politie (o.a. Coördinatie en Steundienst Oost-Vlaanderen) 
o Wijkcomités en middenstand 
o Federale overheid (BESAFE) 
o Beveiligingsondernemingen 
o Vereniging slotenmakers 
o Winkelinformatienetwerk (WIN) en Buurtinformatienetwerk (BIN) 
o Burgers 

 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

� Aantal opgestelde processen-verbaal diefstal met braak in gebouwen; 
� Aantal opgestelde VIEWS; 
� Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie; 
� Mate van slachtofferschap van dit fenomeen. 

o Wijze waarop – methode – tool: 
� ISLP en interne meetsystemen; 
� Lokale veiligheidsbevraging. 

o Frequentie: 
� De metingen worden enkele keren per jaar uitgevoerd. 
 

• RANDVOORWAARDEN OF KRITIEKE SUCCESFACTOREN 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

4. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN  105 

o Medewerking van extern aangezochte partners (o.a. bevolking, diverse doelgroepen, 
firma’s) 

o Goede sturing en coaching door projectleider en voldoende werkingsruimte 
o Motivatie van het personeel, de projectbeheerders in het bijzonder 
o Vasthouden aan gemaakte afspraken en engagementen (zowel intern als extern), 

specifiek deze in het actieplan 
o Capaciteits- of flexibiliteitsbeperkingen ten gevolge RPPol, impact Salduz 
o Registratie en raadpleegbaarheid van de geleverde prestaties 
o Opduiken van andere fenomenen die onmiddellijke politionele reactie en inzet vergen 

 

4.2.2.2. Strategische doelstelling ‘diefstallen van en aan/in voertuigen’ 

 
DE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD WIL HET AANTAL DIEFSTALLEN VAN EN AAN/IN 
AUTOVOERTUIGEN IN DE POLITIEZONE VERMINDEREN, INZONDERHEID OP GEKENDE 
RISICOPLAATSEN 

• LEIDERSCHAP 
o Het stelselmatig doen dalen van het aantal diefstallen van en in autovoertuigen – 

vooral op enkele gedetecteerde pijnpunten – draagt duidelijk sterk bij tot het verhogen 
van het lokaal veiligheidsgevoel. 

o De zonale veiligheidsraad wenst dan ook dat de lokale politie in partnership met 
andere relevante actoren in dit domein de nodige initiatieven ontwikkelt teneinde de 
problematiek aan te pakken. 

 

• STRATEGIE EN BELEID 
o De lokale politie zal in functie van de beoogde doelstelling: 

� ‘veiligheidsvisitaties’ uitvoeren op de risicoparkings binnen de zone; 
� pijnpunten binnen de zone in kaart brengen; 
� het VIAC document eventueel bijsturen en aanpassen; 
� graveeracties organiseren op pijnpunten in samenwerking met CARGLASS; 
� participeren in cameradossiers binnen de gemeenten ; 
� sensibiliseringsacties voeren bij relevante doelgroepen (bv. autohandelaars); 
� toezicht uitvoeren op risicoplaatsen binnen de zone. 

 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o De actieplannen worden tezamen met een afvaardiging van de medewerkers gemaakt 

door gebruik te maken van participatieve besluitvorming. 
o De medewerkers worden gestimuleerd door gebruik te maken van empowerment 

waarbij de leiding van de acties op het terrein gelegd wordt bij het uitvoerend kader en 
waarbij de projectbeheerders verantwoordelijkheid dragen voor de implementatie van 
het actieplan op het terrein. 

o De medewerkers worden gewaardeerd d.m.v. het evaluatiesysteem voor hun bijdrage 
aan de aanpak van het fenomeen ‘diefstallen van en aan/in voertuigen’ door de 
uitvoering van de doelstellingen van het actieplan. 

o Medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van de 
uitvoering van het actieplan en het bereiken van de doelstellingen. 

o Teneinde aan de uitvoering van de doelstellingen te kunnen voldoen moeten adequate 
opleidingen voorzien worden die gekoppeld worden aan strategie en beleid door ze op 
te nemen in de doelstellingen van het actieplan. 

o De medewerkers worden geraadpleegd bij de aankopen die geschieden in het kader 
van de aanpak van het fenomeen ‘diefstallen van en aan/in voertuigen’ door de 
uitvoering van de doelstellingen van het actieplan. 

 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in handleidingen, 

nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en omzendbrieven en deze 
kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o De gemeentebesturen voorzien in de financiële middelen om de geplande activiteiten 
uit te voeren. 
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o Teneinde de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van de aankoop van middelen te 
bevorderen worden de uitvoerders van het actieplan geraadpleegd. 

 

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o Processen en procedures om de doelstellingen van het actieplan te verwezenlijken 

worden geïdentificeerd en ontworpen in overleg met de gerechtelijke en/of bestuurlijke 
overheden en andere partners. 

o Processen zijn voorzien om de uitvoering van de operationele doelstellingen en hun 
effecten op de strategie te meten, te evalueren en bij te sturen. 

o Het korps voorziet in medewerkers die deelnemen aan werkvergaderingen inzake 
autodiefstallen teneinde continu aandacht te besteden aan de vernieuwing van de 
bestaande processen en procedures. 

 

• PARTNERS 
o Het gemeentebestuur van Beveren en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Stekene en haar diensten 
o Het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Oost-

Vlaanderen 
o Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en haar diensten 
o De politiescholen 
o Federale politie (o.a. Coördinatie en Steundienst Oost-Vlaanderen) 
o Federale overheid (BESAFE) 
o Beveiligingsondernemingen 
o Autohandelaars 
o Carglass 

 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

� Aantal aangiften diefstallen van en aan/in autovoertuigen gepleegd in de 
politiezone; 

� Aantal teruggevonden gestolen voertuigen; 
� Aantal aanhoudingen van verdachten / daders binnen de zone. 

o Wijze waarop – methode – tool: 
� ISLP en interne meetsystemen; 
� Lokale veiligheidsbevraging. 

o Frequentie: 
� De metingen worden enkele keren per jaar uitgevoerd. 
 

• RANDVOORWAARDEN OF KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
o Medewerking van extern aangezochte partners (o.a. bevolking, diverse doelgroepen, 

firma’s) 
o Goede sturing en coaching door projectleider en voldoende werkingsruimte 
o Motivatie van het personeel, de projectbeheerders in het bijzonder 
o Vasthouden aan gemaakte afspraken en engagementen (zowel intern als extern), 

specifiek deze in het actieplan 
o Capaciteits- of flexibiliteitsbeperkingen ten gevolge RPPol, impact Salduz 
o Registratie en raadpleegbaarheid van de geleverde prestaties 
o Opduiken van andere fenomenen die onmiddellijke politionele reactie en inzet vergen 

 

4.2.2.3. Strategische doelstelling ‘fietsdiefstal’ 

 
DE LOKALE POLITIE WIL WE BINNEN DE POLITIEZONE EEN GEINTEGREERD PREVENTIEF 
MAATREGELENPAKKET UITWERKEN TENEINDE HET AANTAL AANGIFTEN VAN 
FIETSDIEFSTALLEN TE VERMINDEREN 

• LEIDERSCHAP 
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o Het stelselmatig doen dalen van het aantal fietsdiefstallen – vooral op enkele 
gedetecteerde pijnpunten – draagt duidelijk sterk bij tot het verhogen van het lokaal 
veiligheidsgevoel. 

o De zonale veiligheidsraad wenst dan ook dat de lokale politie in partnership met 
andere relevante actoren in dit domein de nodige initiatieven ontwikkelt teneinde de 
problematiek aan te pakken. 

 

• STRATEGIE EN BELEID 
o De lokale politie Waasland-Noord zal in functie van de beoogde doelstelling: 

� regelmatig een scanning en analyse van het fenomeen fietsdiefstallen 
uitvoeren; 

� in werkgroepverband een resultaatgericht actieplan opstellen. 
 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o De actieplannen worden tezamen met een afvaardiging van de medewerkers gemaakt 

door gebruik te maken van participatieve besluitvorming. 
o De medewerkers worden gestimuleerd door gebruik te maken van empowerment 

waarbij de leiding van de acties op het terrein gelegd wordt bij het uitvoerend kader en 
waarbij de projectbeheerders verantwoordelijkheid dragen voor de implementatie van 
het actieplan op het terrein. 

o De medewerkers worden gewaardeerd d.m.v. het evaluatiesysteem voor hun bijdrage 
aan de aanpak van het fenomeen fietsdiefstallen door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

o Medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van de 
uitvoering van het actieplan en het bereiken van de doelstellingen. 

o Teneinde aan de uitvoering van de doelstellingen te kunnen voldoen moeten adequate 
opleidingen voorzien worden die gekoppeld worden aan strategie en beleid door ze op 
te nemen in de doelstellingen van het actieplan. 

o De medewerkers worden geraadpleegd bij de aankopen die geschieden in het kader 
van de aanpak van het fenomeen fietsdiefstallen door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in handleidingen, 

nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en omzendbrieven en deze 
kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o De gemeentebesturen voorzien in de financiële middelen om de geplande activiteiten 
uit te voeren. 

o Teneinde de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van de aankoop van middelen te 
bevorderen worden de uitvoerders van het actieplan geraadpleegd. 

 

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o Processen en procedures om de doelstellingen van het actieplan te verwezenlijken 

worden geïdentificeerd en ontworpen in overleg met de gerechtelijke en/of bestuurlijke 
overheden en andere partners. 

o Processen zijn voorzien om de uitvoering van de operationele doelstellingen en hun 
effecten op de strategie te meten, te evalueren en bij te sturen. 

o Het korps voorziet in medewerkers die deelnemen aan werkvergaderingen inzake 
fietsdiefstallen teneinde continu aandacht te besteden aan de vernieuwing van de 
bestaande processen en procedures. 

 

• PARTNERS 
o Het gemeentebestuur van Beveren en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Stekene en haar diensten 
o Het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Oost-

Vlaanderen 
o Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en haar diensten 
o De politiescholen 
o Wijkcomités en middenstand 
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o Federale overheid (BESAFE) 
o Beveiligingsondernemingen 
o Fietshandelaars 
o NMBS 
 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

� Aantal aangiften fietsdiefstal gepleegd in onze zone; 
� Aantal teruggevonden rijwielen. 

o Wijze waarop – methode – tool: 
� ISLP en interne meetsystemen; 
� Lokale veiligheidsbevraging. 

o Frequentie: 
� De metingen worden enkele keren per jaar uitgevoerd. 
 

• RANDVOORWAARDEN OF KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
o Medewerking van extern aangezochte partners (o.a. bevolking, diverse doelgroepen, 

firma’s) 
o Goede sturing en coaching door projectleider en voldoende werkingsruimte 
o Motivatie van het personeel, de projectbeheerders in het bijzonder 
o Vasthouden aan gemaakte afspraken en engagementen (zowel intern als extern), 

specifiek deze in het actieplan 
o Capaciteits- of flexibiliteitsbeperkingen ten gevolge RPPol, impact Salduz 
o Registratie en raadpleegbaarheid van de geleverde prestaties 
o Opduiken van andere fenomenen die onmiddellijke politionele reactie en inzet vergen 

 

4.2.2.4. Strategische doelstelling ‘verkeersveiligheid’ 

 
DE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD WIL BIJDRAGEN TOT HET BEHEERSEN VAN DE 
VERKEERSONVEILIGHEID IN DE POLITIEZONE 
 

• LEIDERSCHAP 
o Verkeersveiligheid omvat een veilig en vlot verkeer voor alle weggebruikers in een 

algemene context van verkeersleefbaarheid en verkeersvriendelijkheid. 
Verkeersleefbaarheid betekent voornamelijk dat het risico, dat de bevolking op de 
openbare plaatsen en wegen betrokken geraakt in een verkeersongeval, zo veel als 
mogelijk beperkt wordt. Verkeersvriendelijkheid betekent dat deze bevolking zich zo 
veilig mogelijk voelt wanneer zij zich in het verkeer begeeft. Er moet worden gestreefd 
naar een vermindering van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 

o De zonale veiligheidsraad is zich bewust van de noodzaak tot een multidisciplinaire 
aanpak van de verkeersonveiligheid in de gemeente Beveren, Sint-Gillis-Waas en 
Stekene waarbij de lokale politie Waasland-Noord, samen met haar partners, een 
bijdrage dient te leveren. 

  

• STRATEGIE EN BELEID 
o De lokale politie Waasland-Noord zal in functie van de beoogde doelstelling: 

� Een scanning en analyse houden van het fenomeen verkeersongevallen; 
� in werkgroepverband een resultaatgericht actieplan opstellen. 

 
o De lokale politie Waasland-Noord houdt rekening met de drie aspecten van het 

verkeersbeleid: 
� zorgen voor een veilige, vlotte en duidelijke weginfrastructuur met een 

adviserende taak voor de politie (engineering); 
� opleiden en sensibiliseren van de bevolking door hen duidelijk te maken dat 

het naleven van verkeersregels essentieel is: de proactieve taak voor de 
politie (education); 

� handhaving en de bevolking de verkeersregels doen naleven: de preventieve 
als repressieve taak voor de politie (enforcement). 
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• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o De actieplannen worden tezamen met een afvaardiging van de medewerkers 

gemaakt door gebruik te maken van participatieve besluitvorming. 
o De medewerkers worden gestimuleerd door gebruik te maken van empowerment 

waarbij de leiding van de acties op het terrein gelegd wordt bij het uitvoerend 
kader en waarbij de projectbeheerders verantwoordelijkheid dragen voor de 
implementatie van het actieplan op het terrein. 

o De medewerkers worden gewaardeerd d.m.v. het evaluatiesysteem voor hun 
bijdrage aan de aanpak van de verkeersonveiligheid door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

o Medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van 
de uitvoering van het actieplan en het bereiken van de doelstellingen. 

o Teneinde aan de uitvoering van de doelstellingen te kunnen voldoen moeten 
adequate opleidingen voorzien worden die gekoppeld worden aan strategie en 
beleid door ze op te nemen in de doelstellingen van het actieplan. 

o De medewerkers worden geraadpleegd bij de aankopen die geschieden in het 
kader van de aanpak van de verkeersonveiligheid door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Het verkeersveiligheidsfonds voorziet in de financiële middelen teneinde de 

doelstellingen van het actieplan uit te voeren. 
o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in 

handleidingen, nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en 
omzendbrieven en deze kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o Teneinde de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van de aankoop van middelen 
te bevorderen worden de uitvoerders van het actieplan geraadpleegd.  

 

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o Processen en procedures om de doelstellingen van het actieplan te 

verwezenlijken worden geïdentificeerd en ontworpen in overleg met de 
gerechtelijke en/of bestuurlijke overheden. 

o Processen zijn voorzien om de uitvoering van de operationele doelstellingen en hun 
effecten op de strategie te meten, te evalueren en bij te sturen. 

o Het korps voorziet in medewerkers die deelnemen aan de vergaderingen inzake 
verkeersveiligheid teneinde continu aandacht te besteden aan de vernieuwing van 
de bestaande processen en procedures. 

 

• PARTNERS 
o Het gemeentebestuur van Beveren en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Stekene en haar diensten 
o Het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Oost-

Vlaanderen 
o Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en haar diensten 
o De politiescholen 
o FOD Mobiliteit – FOD BIZA 
o Federale politie (o.a. Coördinatie en Steundienst Oost-Vlaanderen) 
o Vlaams Gewest (beheer infrastructuur) 
o BIVV 
o Scholengemeenschap in Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene 
o Wijkcomités en middenstand 
o Gemeentelijke verkeerscel 
o Federale overheid 

 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

� Aantal letselongevallen; 
� Aantal gewonde verkeersslachtoffers en doden; 
� Aantal gewonde slachtoffers in de categorie zwakke weggebruikers; 
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� Aantal vaststellingen; 
� Aantal processen-verbaal en onmiddellijke inningen. 

o Wijze waarop – methode – tool: 
� ISLP en interne meetsystemen; 
� Lokale veiligheidsbevraging. 

o Frequentie: 
� De metingen worden trimestrieel uitgevoerd. 
� Een rapport van de metingen wordt in de maand volgend op elk trimester 

overgemaakt aan de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. 
 

• RANDVOORWAARDEN OF KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
o Het ter beschikking stellen en de goede werking van materiaal (o.a. 

dienstvoertuigen, snelheidsmeter, preventieve snelheidsradars, informatieborden) 
o Medewerking en samenwerking met andere actoren (o.a. BIVV, parket, 

gemeentebestuur, gemeentelijke informatiedienst, media) 
o Motivatie van het personeel, de projectbeheerders in het bijzonder 
o Goede sturing en coaching door projectbeheerders en voldoende werkingsruimte 
o Know-how en procedures zijn beschikbaar 
o Capaciteits- of flexibiliteitsbeperkingen ten gevolge RPPol, impact Salduz 
o Tijdige melding en correcte signalisatie van wegenwerken 
o Weersomstandigheden  
o Registratie en raadpleegbaarheid van de geleverde prestaties (eigen meetplan en 

via GALOP) 
o Vrijwaring van gebeurtenissen die de resultaten proportioneel overmatig kunnen 

beïnvloeden (bv. autobusongeval) 
o Organiseren van voldoende actuele opleidingen door OPAC 

 

4.2.2.5. Strategische doelstelling ‘geweldcriminaliteit’ 

 
DE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD WIL EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE 
BESTRIJDING VAN INTRAFAMILIAAL GEWELD, SEKSUEEL GEWELD EN OPZETTELIJKE 
SLAGEN EN VERWONDINGEN IN DE POLITIEZONE 
 

• LEIDERSCHAP 
o Uit diverse criteria (zoals de stijgende cijfers, de impact op de slachtoffers en 

parketrichtlijnen) blijkt dat de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld 
integraal dient te worden verder gezet. 

o Van de lokale politiediensten worden inspanningen verwacht op vlak van detectie 
en een correcte registratie, een kwalitatieve opvang van de slachtoffers en een 
gepaste doorverwijzing naar de bevoegde hulpverleningsorganisaties.  

o Er wordt van de lokale politie eveneens ook verwacht dat zij een belangrijke rol 
speelt bij de beeldvorming van het fenomeen jongerencriminaliteit (opzettelijke 
slagen en verwondingen) en eventueel initiatieven hieromtrent ontwikkelt. 

 

• STRATEGIE EN BELEID 
o De lokale politie zal in functie van de beoogde doelstelling: 

� structureel samenwerken met alle diensten die een preventief, curatief 
en/of repressief antwoord kunnen bieden op vormen van 
geweldcriminaliteit; 

� adequate opvang voorzien van slachtoffers van geweldmisdrijven 
conform de vigerende regelgeving (GPI 58); 

� gepaste en accurate doorverwijzing verzorgen van zowel slachtoffers als 
plegers van geweld; 

� cliënt-overleg organiseren in multiprobleemdossiers in samenspraak met 
relevante lokale en bovenlokale partners; 

� sensibiliseringsacties die georganiseerd worden door de provincie, Child 
Focus en BESAFE ondersteunen; 

� een eenvormige registratie uitwerken van gepleegde feiten binnen het 
informaticasysteem; 
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� regelmatig een scanning en analyse van het fenomeen geweldcriminaliteit 
uitvoeren; 

� in werkgroepverband een resultaatsgericht actieplan opstellen; 
� relevante opleiding voorzien voor de medewerkers; 
� medewerkers permanent sensibiliseren om gepast te reageren op diverse 

vormen van slachtofferschap. 
 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o De actieplannen worden tezamen met een afvaardiging van de medewerkers 

gemaakt door gebruik te maken van participatieve besluitvorming. 
o De medewerkers worden gestimuleerd door gebruik te maken van empowerment 

waarbij de leiding van de acties op het terrein gelegd wordt bij het uitvoerend 
kader en waarbij de projectbeheerders verantwoordelijkheid dragen voor de 
implementatie van het actieplan op het terrein. 

o De medewerkers worden gewaardeerd d.m.v. het evaluatiesysteem voor hun 
bijdrage aan de aanpak van de geweldcriminaliteit door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

o Medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van 
de uitvoering van het actieplan en het bereiken van de doelstellingen. 

o Teneinde aan de uitvoering van de doelstellingen te kunnen voldoen moeten 
adequate opleidingen voorzien worden die gekoppeld worden aan strategie en 
beleid door ze op te nemen in de doelstellingen van het actieplan. 
 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in 

handleidingen, nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en 
omzendbrieven en deze kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o De gemeentebesturen voorzien in de financiële middelen om de geplande 
activiteiten uit te voeren. 

o Er wordt voldoende budget voorzien voor opleiding en training van de 
medewerkers. 

o Externe kennisbronnen worden geraadpleegd i.f.v. een professionele bejegening 
en doorverwijzing. 

 

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o Processen en procedures om de doelstellingen van het actieplan te 

verwezenlijken worden geïdentificeerd en ontworpen in overleg met de 
gerechtelijke en/of bestuurlijke overheden. 

o Processen zijn voorzien om de uitvoering van de operationele doelstellingen en hun 
effecten op de strategie te meten, te evalueren en bij te sturen. 

o Het korps voorziet in medewerkers die deelnemen aan de vergaderingen inzake 
geweldcriminaliteit teneinde continu aandacht te besteden aan de vernieuwing van 
de bestaande processen en procedures. 

o Er wordt voorzien in kwaliteitsopvolging van de opgestelde processen-verbaal 
IFG, seksueel geweld en jongerencriminaliteit. 

o De parketrichtlijnen met betrekking tot geweldmisdrijven worden strikt nageleefd. 
o De rechten en plichten van slachtoffers en plegers van geweldmisdrijven worden 

gerespecteerd. 
o Er is een systeem van nazorg uitgewerkt. 

 

• PARTNERS 
o Het gemeentebestuur van Beveren en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas en haar diensten 
o Het gemeentebestuur van Stekene en haar diensten 
o Het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 

Oost-Vlaanderen 
o Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en haar diensten 
o De politiescholen 
o Federale politie (o.a. Coördinatie en Steundienst Oost-Vlaanderen) 
o Federale overheid (BESAFE) 
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o Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
o Child Focus 
o Het Centrum voor Hulp aan Slachtoffers (CHS) 
o Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

� Aantal opgestelde processen-verbaal in geweldcriminaliteit; 
� Aantal dossiers in behandeling bij het parket; 
� Aantal doorverwijzingen. 

o Wijze waarop – methode – tool:  
� ISLP en interne meetsystemen; 
� Lokale veiligheidsbevraging. 

o Frequentie: 
� De metingen worden enkele keren per jaar uitgevoerd. 
 

• RANDVOORWAARDEN OF KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
o Medewerking en samenwerking met andere actoren (o.a. huisartsen, hulpverleners, 

CAW, …) 
o Reëel invullen van de ketenbenadering bij een totaalinterventie (ask, believe, call, 

document, ensure safety en follow-up) 
o Vasthouden aan gemaakte afspraken en engagementen (zowel intern als extern), 

specifiek deze in het actieplan 
o Goede sturing en coaching door projectleider en voldoende werkingsruimte 
o Motivatie van het personeel, de projectbeheerders in het bijzonder 
o Know-how en procedures zijn beschikbaar 
o Capaciteits- of flexibiliteitsbeperkingen ten gevolge RPPol, impact Salduz 
o Registratie en raadpleegbaarheid van de geleverde prestaties 
o Opduiken van andere fenomenen die onmiddellijke politionele reactie en inzet 

vergen 
 

4.2.2.6. Strategische doelstelling ‘drugcriminaliteit’  

 
DE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD WIL BIJDRAGEN TOT HET BEHEERSEN VAN DE 
DRUGCRIMINALITEIT IN DE POLITIEZONE  

• LEIDERSCHAP 
o Het beheersen van de drugcriminaliteit binnen de huidige maatschappelijke 

context betekent de schade die het fenomeen veroorzaakt voor onze lokale 
maatschappij trachten te beperken. Hierbij dient de hoofdkrachtinspanning zich te 
richten naar handel, drugtoerisme, teelt/productie en drugcriminaliteit in relatie 
met jeugdigen. 

o De zonale veiligheidsraad is zich bewust van de noodzaak tot een verderzetting 
(consolidatie) van de multidisciplinaire aanpak van de drugcriminaliteit in de 
gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene waarbij de lokale politie 
Waasland-Noord, samen met haar partners, een bijdrage dient te leveren. 

o Er wordt over gewaakt dat het project drugs ook loyaal invulling geeft aan het 
NVP. 

 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Op basis van interne en externe zowel subjectieve en objectieve informatie wordt 

het huidig project drugs geanalyseerd en geüpdatet met het oog op de 
consolidatie ervan en dit inspelend op actuele signalen vanuit de maatschappij.  

o Door participatie aan het lokaal drugoverleg wordt getracht maximaal afstemming 
te bereiken binnen het gemeentelijk beleid en dit in samenwerking met de externe 
partners die er deel van uitmaken. 

o De lokale politie Waasland-Noord zal eveneens in functie van de beoogde 
doelstelling: 

� maximaal aandacht hebben voor overleg en communicatie; 



Politiezone Waasland-Noord (PZ 5904)  Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 

4. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN  113 

� maximale verantwoordelijkheden delegeren naar de projectbeheerders;  
� de vooropgestelde capaciteit en middelen maximaal garanderen; 
� maximaal aandacht hebben voor het management van de medewerkers; 
� maximaal aandacht hebben voor de verdere ontwikkeling van de interne 

processen bij de aanpak van het fenomeen drugs; 
� maximaal aandacht te hebben voor kennisoverdracht terzake o.m. door 

intern onderricht en het intranet drugs. 
 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o De actieplannen worden tezamen met een afvaardiging van de medewerkers 

gemaakt door gebruik te maken van participatieve besluitvorming. 
o De medewerkers worden gestimuleerd door gebruik te maken van empowerment 

waarbij de leiding van de acties op het terrein gelegd wordt bij het uitvoerend 
kader en waarbij de projectbeheerders verantwoordelijkheid dragen voor de 
implementatie van het actieplan op het terrein. 

o De medewerkers worden gewaardeerd d.m.v. het evaluatiesysteem voor hun 
bijdrage aan de aanpak van de drugcriminaliteit door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

o Medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van 
de uitvoering van het actieplan en het bereiken van de doelstellingen.  

o Teneinde aan de uitvoering van de doelstellingen te kunnen voldoen moeten 
adequate opleidingen voorzien worden die gekoppeld worden aan strategie en 
beleid door ze op te nemen in de doelstellingen van het actieplan. 

o De medewerkers worden geraadpleegd bij de aankopen die geschieden in het 
kader van de aanpak van de drugcriminaliteit door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in 

handleidingen, nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en 
omzendbrieven en deze kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o Teneinde de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van de aankoop van middelen 
te bevorderen worden de uitvoerders van het actieplan geraadpleegd.  

o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in 
handleidingen, nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en 
omzendbrieven en deze kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o De gemeentebesturen voorzien in de financiële middelen om de geplande 
activiteiten uit te voeren. 

o Er wordt voldoende budget voorzien voor opleiding en training van de 
medewerkers. 

o Externe kennisbronnen worden geraadpleegd i.f.v. een professionele bejegening 
en doorverwijzing. 

 

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o Processen en procedures om de doelstellingen van het actieplan te 

verwezenlijken worden geïdentificeerd en ontworpen in overleg met de 
gerechtelijke en/of bestuurlijke overheden. 

o Processen zijn voorzien om de uitvoering van de operationele doelstellingen en hun 
effecten op de strategie te meten, te evalueren en bij te sturen. 

o Het korps voorziet in medewerkers die deelnemen aan de vergaderingen inzake 
drugcriminaliteit teneinde continu aandacht te besteden aan de vernieuwing van de 
bestaande processen en procedures. 

 

• PARTNERS 
o Het gemeentebestuur van Beveren en haar diensten  
o Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas en haar diensten  
o Het gemeentebestuur van Stekene en haar diensten  
o De preventieambtenaren en preventiemedewerkers van de gemeenten 
o Het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 

Oost-Vlaanderen 
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o Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en haar diensten 
o De politiescholen 
o Federale politie (o.a. Coördinatie en Steundienst Oost-Vlaanderen) 
o De gerechtelijke overheden 
o De politiescholen 
o Andere federale en lokale politiediensten  
o Scholengemeenschap in Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene 
o Bevolking 
o VAD - Delta 
o CLB 
o Ouders 
o Café-uitbaters, verantwoordelijken fuiven en jeugdhuizen 
o Media 
o Nederlandse politiediensten 

 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

� aantal opgestelde processen-verbaal; 
� aantal meldingen; 
� aantal doorverwijzingen. 

o Wijze waarop – methode – tool: 
� ISLP en interne meetsystemen; 
� Lokale veiligheidsbevraging. 

o Frequentie: 
� De metingen worden enkele keren per jaar uitgevoerd. 
 

• RANDVOORWAARDEN OF KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
o Medewerking en samenwerking met andere actoren (o.a. parket, fuiforganisatoren, 

horeca, gemeentelijke diensten, scholengemeenschap, PPS) 
o Motivatie van het personeel, de projectbeheerders in het bijzonder 
o Medewerking van preventieambtenaren en preventiemedewerkers 
o Goede sturing en coaching door projectbeheerders en voldoende werkingsruimte 
o Vasthouden aan gemaakte afspraken en engagementen (zowel intern als extern) 
o Know-how en procedures zijn beschikbaar 
o Capaciteits- of flexibiliteitsbeperkingen ten gevolge RPPol, impact Salduz 
o Registratie en raadpleegbaarheid van de geleverde prestaties 
o Opduiken van andere fenomenen die onmiddellijke politionele reactie en inzet 

vergen 
 

4.2.2.7. Strategische doelstelling ‘overlast’ 

 
DE LOKALE POLITIE WIL BIJDRAGEN TOT HET BEHEERSEN VAN DE 
OVERLASTPROBLEMATIEK IN DE ZONE 
 

• LEIDERSCHAP 
o Overlast verschijnt in de meest diverse vormen en situaties en beïnvloedt sterk 

het onveiligheidsgevoel van de burger. 
o Overlastproblematiek vraagt een gepaste aanpak op maat van de lokale situatie. 
o Een adequate aanpak van overlast vereist een goede samenwerking en 

afstemming tussen alle belanghebbenden. 
o De zonale veiligheidsraad wenst de aanpak van de voorbije jaren op het vlak van 

overlast verder te zetten. 
o De aanpak van overlast wordt nog verfijnd door de invoering van gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS). 
 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Uit de gehanteerde argumentatiematrix blijkt dat de overlastproblematiek in de 

zone zeer divers is. Gedurende het weekend wordt een ‘overlastploeg’ ingezet die 
zich in het bijzonder zal oriënteren naar controle en vaststelling van de 
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geanalyseerde problemen t.t.z. geluidshinder veroorzaakt door muziek en 
personen, rondhangende jongeren, drugoverlast en allerlei vuil/rommel op straat. 

o Naar aanleiding van vaststellingen van structurele problemen in 
straten/buurten/wijken kan een fijnmazige bevraging worden georganiseerd 
waarvan de resultaten de verdere aanpak zullen bepalen. 

o De lokale politie zal in functie van de beoogde doelstelling: 
� een eenvormige registratie uitwerken van gepleegde feiten binnen het 

informaticasysteem; 
� regelmatig een scanning en analyse van het fenomeen overlast uitvoeren; 
� relevante opleiding voorzien voor de medewerkers; 
� in werkgroepverband een resultaatsgericht actieplan opstellen, waarbij 

volgende principes voorop staan: 
- een integrale aanpak: samenwerking en afstemming met alle 

belanghebbenden, de gemeentelijke diensten en het 
gemeentebestuur; 

- een gedifferentieerde aanpak: niet alleen repressief optreden, 
maar ook preventieve en sensibiliserende maatregelen; 

- een duidelijke regie: een coördinator wordt aangesteld (controle 
kwaliteit uitvoering, communicatie tussen alle betrokkenen, 
informeren beleid over resultaten en problemen); 

- betrokkenheid: elke belanghebbende partij moet zich betrokken 
voelen in het bestrijden van de beleefde overlast. 

 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o De actieplannen worden tezamen met een afvaardiging van de medewerkers 

gemaakt door gebruik te maken van participatieve besluitvorming. 
o De medewerkers worden gestimuleerd door gebruik te maken van empowerment 

waarbij de leiding van de acties op het terrein gelegd wordt bij het uitvoerend 
kader en waarbij de projectbeheerders verantwoordelijkheid dragen voor de 
implementatie van het actieplan op het terrein. 

o De medewerkers worden gewaardeerd d.m.v. het evaluatiesysteem voor hun 
bijdrage aan de aanpak van het overlastfenomeen door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

o Medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van 
de uitvoering van het actieplan en het bereiken van de doelstellingen.  

o Teneinde aan de uitvoering van de doelstellingen te kunnen voldoen moeten 
adequate opleidingen voorzien worden die gekoppeld worden aan strategie en 
beleid door ze op te nemen in de doelstellingen van het actieplan. 

o De medewerkers worden geraadpleegd bij de aankopen die geschieden in het 
kader van de aanpak van het overlastfenomeen door de uitvoering van de 
doelstellingen van het actieplan. 

 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in 

handleidingen, nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en 
omzendbrieven en deze kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o Teneinde de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van de aankoop van middelen 
te bevorderen worden de uitvoerders van het actieplan geraadpleegd.  

o Het doorgeven van kennis wordt bevorderd door deze te verwerken in 
handleidingen, nieuwsbrieven, dienstmededelingen, dienstberichten en 
omzendbrieven en deze kennis gebruiksvriendelijk raadpleegbaar te maken. 

o De gemeentebesturen voorzien in de financiële middelen om de geplande 
activiteiten uit te voeren. 

o Er wordt voldoende budget voorzien voor opleiding en training van de 
medewerkers. 

 

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o Processen en procedures om de doelstellingen van het actieplan te 

verwezenlijken worden geïdentificeerd en ontworpen in overleg met de 
gerechtelijke en/of bestuurlijke overheden. 
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o Processen zijn voorzien om de uitvoering van de operationele doelstellingen en hun 
effecten op de strategie te meten, te evalueren en bij te sturen. 

o Het korps voorziet in medewerkers die deelnemen aan de vergaderingen inzake 
overlast teneinde continu aandacht te besteden aan de vernieuwing van de 
bestaande processen en procedures. 

 

• PARTNERS 
o Het gemeentebestuur van Beveren en haar diensten  
o Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas en haar diensten  
o Het gemeentebestuur van Stekene en haar diensten  
o De preventieambtenaren en preventiemedewerkers van de gemeenten 
o Het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 

Oost-Vlaanderen 
o Wijkcomités  
o Gemeentelijke adviesraden 
o Federale overheid (BESAFE) 
o Private bewakingsonderneming 
o Fuiforganisatoren 
o Horeca en middenstand 
o Bevolking 

 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

� aantal meldingen; 
� aantal klachten; 
� aantal opgeloste problemen; 
� aantal opgestelde processen-verbaal. 

o Wijze waarop – methode – tool: 
� ISLP en interne meetsystemen; 
� Lokale veiligheidsbevraging. 

o Frequentie: 
� De metingen worden enkele keren per jaar uitgevoerd. 

 

• RANDVOORWAARDEN OF KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
o Medewerking en samenwerking met andere actoren (o.a. parket, gemeentelijke 

GAS-ambtenaren, gemeentelijke technische diensten, fuiforganisatoren, horeca, 
werkgroep leefbaarheid, private bewakingsondernemingen) 

o Motivatie van het personeel, de projectbeheerders in het bijzonder 
o Medewerking van preventieambtenaren en preventiemedewerkers 
o Goede sturing en coaching door projectbeheerders en voldoende werkingsruimte 
o Vasthouden aan gemaakte afspraken en engagementen (zowel intern als extern) 
o Know-how en procedures zijn beschikbaar 
o Capaciteits- of flexibiliteitsbeperkingen ten gevolge RPPol, impact Salduz 
o Registratie en raadpleegbaarheid van de geleverde prestaties 
o Opduiken van andere fenomenen die onmiddellijke politionele reactie en inzet 

vergen 
o Goede werking van de briefing- en informatietool BReIN met up-date garantie 
o Garantie van overlastploeg en condorploegen 

 

4.2.2.8. Strategische doelstelling ‘organisatieontwikkeling’  

 
DE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD WIL DE NODIGE INSPANNINGEN LEVEREN OM DE 
BEHAALDE RESULTATEN OP HET VLAK VAN ORGANISATIEONTWIKKELING UIT DE VORIGE 
POLITIEZONES TE BORGEN EN HIERAAN VERDER GEVOLG GEVEN DOOR HET BEHALEN 
VAN DE ERKENNING ALS ‘INVESTOR IN PEOPLE’ 
 

• LEIDERSCHAP 
o De korpsleiding van de lokale politie Waasland-Noord kiest vastberaden voor het 

INK-managementmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteit) als integraal 
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managementmodel. Het INK dient de korpsleiding behulpzaam te zijn bij het 
ontwikkelen van succesvolle strategieën op weg naar een ‘excellente politiezorg’. 
IiP loopt als verbeterproject volledig in synergie met het gekozen 
managementmodel INK . 

o Optimale organisatieontwikkeling werkt ondersteunend voor de 
‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ en ‘informatiegestuurde politiezorg’. Samen 
vormen zij het fundament voor de ‘excellente politiezorg’. 

o De visie op excellente politiezorg is voor de politieorganisatie fundamenteel en 
dient dan ook door elke leidinggevende, ongeacht het niveau, onderschreven te 
worden. 

o De zonale veiligheidsraad wil rekening houden met: 
� de goede resultaten uit de vorige politiezones; 
� het vastgestelde enthousiasme bij de medewerkers; 
� het steeds meetbaar kunnen maken en aantonen van de vooruitgang; 
� de intentie om de goede resultaten te borgen en effectief werk te maken 

van verbeterpunten; 
� de benadering vanuit verschillende invalshoeken. 

o Op basis van externe en interne informatie en nieuwe ontwikkelingen worden 
nieuwe richtingen en verbetertrajecten bepaald. 

 

• STRATEGIE EN BELEID 
o De aanpak van de strategische doelstelling organisatieontwikkeling houdt 

rekening met missie, visie en de waarden van het politiekorps en de 
basisbegrippen van de ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ en 
‘informatiegestuurde politiezorg’. 

o Bij de strategiebepaling worden aandacht besteed aan de principes van 
resultaatgerichtheid, transparantie, continu verbeteren, samenwerking en 
leiderschap met lef. 

o Bij de strategiebepaling wordt eveneens rekening gehouden met de volgende vier 
besturingsaspecten: 

� de goede dingen doen; 
� de goede dingen goed doen; 
� de goede dingen goed en beter doen; 
� de goede dingen goed en beter doen / laten doen en samen doen. 

o De organisatie past de PDCA-cyclus toe.  Plannen, uitvoeren, meten, evalueren, 
verankeren of bijstellen zijn verankerd in de ganse korpswerking.  

o De lokale politie Waasland-Noord zal in functie van de beoogde doelstelling:  
� problematische processen uitschrijven indien nodig; 
� aanvang nemen met de implementatie van de principes van 

organisatiebeheersing in toepassing van rondzendbrief CP3; 
� projecten opstarten omtrent samenwerking tussen diensten en/of teams; 
� het evaluatiesysteem gebruiken als instrument voor bijsturing; 
� informatie over verwachtingen en behoeften bij de burgers/klanten over 

de dienstverlening uitgebreider in te zamelen. 
 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Alle actieplannen ter zake komen tot stand in nauw overleg met de medewerkers 

en dit met oog op participatieve besluitvorming. 
o Aan de medewerkers wordt de gelegenheid geboden om samen problemen aan 

te pakken en diensten te verlenen. Medewerkers werken zo op professionele 
manier samen. 

o De medewerkers kunnen in functie van de beoogde doelstellingen relevante 
opleiding volgen. 

o De medewerkers worden o.a. gewaardeerd d.m.v. het evaluatiesysteem voor hun 
persoonlijke bijdrage aan de uitvoering van de doelstellingen.  

o Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd en bekend 
gemaakt zodat voor iedereen duidelijk is wie voor wat bevoegd is. 

o Medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van 
de uitvoering van de actieplannen en het bereiken van de doelstellingen. 
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• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Het politiecollege en de politieraad van de politiezone Waasland-Noord voorziet in 

de financiële middelen teneinde de geplande activiteiten uit te voeren.  
o Het doorgeven van kennis wordt o.a. bevorderd door deelname van de lokale 

politie Waasland-Noord aan het arrondissementeel netwerk Beleidsondersteuning 
en organisatieontwikkeling (BO2) van het arrondissement Oost-Vlaanderen en 
eventuele werkgroepen binnen dit netwerk. 

o Kosten en baten worden in kaart gebracht. 
 

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o Het korps laat medewerkers deelnemen aan allerlei vergaderingen, studiedagen 

en opleidingen inzake management en organisatieontwikkeling. 
o Er wordt in teams, werkgroepen en netwerken gezocht naar innovatieve 

oplossingen voor verbeterpunten. 
o Introductie van nieuwe processen en procedures verloopt in overleg met alle 

belanghebbenden. 
o Er worden processen voorzien om de uitvoering van de doelstellingen en hun 

effecten op de organisatiestrategie te meten, te evalueren en bij te sturen. 
o Resultaten worden telkens getoetst aan de missie, visie en waarden van de 

organisatie. 
 

• PARTNERS 
o Het politiecollege en de politieraad van de politiezone Waasland-Noord 
o CSD Dendermonde (netwerk beleidsondersteuning en organisatieontwikkeling 

BO2) 
o De politiescholen 
o Amelior 
o IiP België 
o Instituut Nederlandse Kwaliteit 
o HRM-diensten WAPOL 

 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

� aantal verbeterpunten en projecten; 
� aantal bestede mensuren opleiding organisatieontwikkeling; 
� aantal bestede mensuren netwerking; 
� aantal bestede mensuren organisatieontwikkeling; 
� budget organisatieontwikkeling. 

o Wijze waarop – methode – tool: 
� gegevens ISLP; 
� interne meetsystemen; 
� assessment IiP; 
� budgetcontrole. 

o Frequentie: 
� periodiek verslag van de stand van zaken; 
� jaarlijkse evaluatie. 
 

• RANDVOORWAARDEN OF KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
o Motivatie van het personeel 
o Beschikbaarheid technologie 
o Capaciteit/werklast 
o Medewerking van extern aangezochte partners (o.a. CSD Dendermonde, externe 

consultants, enz.) 
o Medewerking en beleidsbeslissingen van de bestuurlijke overheden van de 

gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene 
o Analyse van de functionerings- en evaluatiegesprekken 
o Budgetruimte voor nieuw op te starten projecten 
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4.2.3. Aanpak van de gekozen strategische doelstellingen in het domein van ‘veiligheid en 
leefbaarheid’ 

 
In de aanpak van de gekozen strategische doelstellingen zal er naar gestreefd worden de ‘best 
practices’ inzake projectwerking uit de voormalige politiezones te conserveren, doch deze zullen 
worden ingebed in een algemene visie op de actieplannen (projectwerking). Actieplannen en projecten 
dienen te worden gezien als een veruitwendiging van de filosofie van de excellente politiezorg. De vijf 
principes van de optimale bedrijfsvoering binnen deze filosofie dienen binnen de actieplannen als 
fundamenteel te worden beschouwd: 

• Resultaatgerichtheid; 

• Transparantie; 

• Continu verbeteren; 

• Samenwerking; 

• Leiderschap met lef. 
 
Met de definitie indachtig, hoort een project “een tijdelijke onderneming te zijn, opgezet om een uniek 
product of een unieke dienst te leveren”. In vele actieplannen (projecten) sluipen echter elementen die 
eigenlijk (reeds) tot de reguliere werking van een korps behoren, t.t.z. taken die doorheen het korps 
als vanzelfsprekend worden beschouwd en dus met de regelmaat blijven terugkeren zonder dat een 
specifieke coördinatie nog vereist is. Een project of actieplan hoort dus in principe te handelen over 
die acties die vernieuwend van aard zijn én die een bepaalde levensduur hebben.  
Vele politiekorpsen hebben te kampen met een zekere moeheid als het gaat over projectwerking. 
Steeds opnieuw met nieuwe ideeën en een andere aanpak tevoorschijn komen is niet evident. 
Hierdoor durven dergelijke projecten te verzanden en tot een noodzakelijk kwaad te worden herleid: 
initiatieven nemen af, engagement vermindert, interesse verdwijnt, enz. Wat volgt is een jaarlijks knip- 
en plakwerk van resultaten die quasi identiek zijn aan de jaren ervoor en die daarbovenop nog eens 
met de nodige vraagtekens dienen te worden benaderd. Resultaten die de politie naar voor schuift als 
verantwoording naar haar klanten en partners toe, dienen onder andere daarom in de mate van het 
mogelijke zo objectief en centraal mogelijk te worden beheerd zodat accuraatheid, uniform beheer en 
het uitsluiten van manipulatie maximaal mogelijk kan worden gegarandeerd.  
 
Leiderschap 
 
De projectwerking wordt geleid door de leidinggevenden binnen de organisatie. Per actieplan wordt 
één projectleider aangesteld. Vanuit zijn leiderschap zal de projectleider de onvermijdelijke keuzes 
maken, de operationele prioriteitenbalans afwegen, het vertrouwen bestendigen, de communicatie 
bewaken, de missie, visie en waarden blijven vertalen, enz. Aan zijn autoriteit zal het project worden 
opgehangen. In een politieorganisatie dient dit iemand te zijn die idealiter de dienst aanstuurt die het 
grootste deel van het project tot uitvoering brengt en autoriteit geniet doorheen het gehele korps. 
Logisch gezien zal dit voor de strategische doelstellingen inzake veiligheid en leefbaarheid iemand 
zijn met de graad van commissaris. Van groot belang zijn de managementcapaciteiten, het 
engagement, de betrokkenheid en vastberadenheid van de projectleider om projecten doorheen de 
organisatie levendig te houden. De projectleiders worden vanuit het managementteam gekozen en 
vervolgens voorgesteld aan het gehele korps. 
 
Strategie en beleid 
 
Het politiekorps als organisatie dient haar doelstellingen te verwezenlijken met een duidelijke 
strategie. De actieplannen uit de projectwerking vertalen in feite de strategische doelstellingen vanuit 
het zonaal veiligheidsplan en concretiseren deze naar meer concrete tactische en operationele 
doelstellingen. Deze doelstellingen dienen zo meetbaar mogelijk te worden geformuleerd, zodat op 
basis van de PDCA-gedachte, een continu verbeterproces in de organisatie kan worden 
bewerkstelligd.  
De bewaking van deze strategie en planning gebeurt van op beleidsniveau door de Adviseur 
Beleidsanalyse en –planning. Binnen de projectwerking heeft deze als rol het ondersteunen en 
begeleiden van de verschillende projectteams bij het ontwerpen, plannen, analyseren en evalueren 
van elk project. Hij wordt beschouwd als projectencoördinator: t.t.z. een overkoepelende, over de 
diensten heen functionerende, organisator die met een professionele expertise de projecten in de 
juiste richting begeleidt en op elkaar afstemt. Hij maakt inhoudelijk geen beleidskeuzes, maar levert 
wel het nodige advies aan dat de leden van het managementteam (met in het bijzonder de 
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projectleiders) toelaat de juiste strategische en operationele doelstellingen te bepalen. Zijn rol is in de 
eerste plaats om op managementniveau te waken over het gegeven van de hierboven aangehaalde 
strategie en planning en hiervoor de meest adequate structuur en methodologie op te zetten waarin 
de projectwerking optimaal gedijt. Daarnaast heeft hij oog voor de ontwikkeling van modernisering en 
vernieuwing. Situationeel zetelt hij in de projectvergaderingen, verzorgt de rapportering en maakt een 
evaluatie over aan alle actoren van de projectgroep. Alle resultaten van de actieplannen worden hem 
zo frequent mogelijk aangeleverd door de verschillende actoren. Zo kan hij ten allen tijde een analyse 
kan maken die toelaat de strategie en planning te evalueren. Bovendien is een continue inzage van 
resultaten niet alleen efficiënter om (tussentijdse) evaluaties te maken (de gegevens moeten niet ad 
hoc worden opgevraagd aan alle diensten), maar kan er tevens continu gewaakt worden over de 
kwaliteit van de aangereikte gegevens. 
 
Management van medewerkers 
 
In de projectwerking dient het aanwezige potentieel van alle medewerkers optimaal te worden 
aangewend. Nieuwe medewerkers dienen een introductie te krijgen in de projectwerking. De visie en 
gangbare praktijken worden hen voorgelegd zodat zij een overzicht krijgen van wat het korps aan 
prioriteiten voorop stelt. Ook zal de persoonlijke interesse van medewerkers, dienen te worden 
aangegrepen zodat de motivatie wordt ondersteund. Dit alles moet echter worden gerealiseerd binnen 
het hanteerbare kostenkader. Zo is het onmogelijk om projectvergaderingen met het hele korps te 
houden of specifieke projectgerelateerde opleidingen voor iedereen aan te bieden. Het is cruciaal om 
de medewerkers die hun interesse uiten voor een welbepaald thema, zo maximaal mogelijk te 
beantwoorden. Indien er een overaanbod aan interesse is, kan een verdeel- en rotatieprincipe worden 
gehanteerd: elke nieuwe versie van een actieplan laten voortkomen uit een nieuw samengestelde 
groep van geïnteresseerde medewerkers. Dit leidt zonder meer tot vernieuwde inzichten en 
evolutionaire actieplannen. De medewerkers die deel uitmaken van een projectgroep zullen hun 
competenties verder kunnen ontplooien in een omgeving waarbinnen zij een grotere 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen en meer initiatief mogen tonen. Zo kunnen individuele 
prestatiedoelstellingen worden opgenomen die kaderen in de strategische doelstellingen (opleidingen, 
presentatiemomenten, enz). De projectvergaderingen zijn het medium waarbinnen per strategische 
doelstelling een open dialoog wordt gevoerd. Er wordt ruimte geboden aan creativiteit, vernieuwing en 
suggesties voor verbetering van prestaties.  Dit helpt de organisatie verder te evolueren én verhoogt 
de tevredenheid van de medewerkers.   
 
De actoren die inhoudelijk het project invullen worden aangeduid als de projectbeheerders. Zij staan 
onder de leiding van de projectleider. De projectbeheerders situeren zich eerder in het middenkader 
en basiskader, van waaruit het actieplan ten uitvoer wordt gebracht. Er dient te worden gestreefd naar 
een vertegenwoordiging van alle diensten die het actieplan actief in uitvoering brengen. Aldus zal de 
nodige kritische feedback vanuit het veld tot bij de projectleiding komen en kan er desgevallend tijdig 
beslist worden tot herziening van de doelstellingen en/of werkwijzen. Toch is het niet opportuun om 
binnen de projectteams met een oververtegenwoordiging opgezadeld te zitten. Dit is weinig efficiënt 
en leidt enkel tot praktische moeilijkheden bij overlegmomenten. Daartegenover is het wel belangrijk 
om de actieplannen crossdiagonaal doorheen het korps te installeren. Hiermee worden de 
strategische beleidsdoelstellingen des te meer eigendom van een maximaal aantal diensten en 
medewerkers. Zo zal bijvoorbeeld elke medewerker bij het voorstellen van de projectresultaten zijn rol 
gerealiseerd zien en zich verbonden voelen met het geheel van acties die ook andere collega’s vanuit 
hun diensten opzetten. 
 
Alle medewerkers van de diensten die bij het project dienen te worden betrokken, zullen door de 
projectleider worden gepolst naar hun interesse voor deelname als projectbeheerder. Deze deelname 
is gestoeld op vrijwilligheid, waardoor een constructieve inbreng van de projectbeheerders wordt 
gegarandeerd. De projectleider maakt, in collegiaal overleg binnen het managementteam, de 
uiteindelijke keuze wie in de projectgroep zal zetelen. Dit houdt in dat de juiste opleidingen dienen te 
worden voorzien die medewerkers in staat stellen hun kwaliteiten te benutten in het kader van de 
verschillende projecten. Elke projectbeheerder draagt niet alleen bij tot de opmaak van een actieplan 
maar dient ook verantwoordelijkheid te krijgen over welbepaalde delen van uitvoering van het plan (dit 
wordt gedetailleerd weergegeven in een verloop- en meetplan). Bij het communiceren van de 
resultaten aan de overige medewerkers van het korps is er de gelegenheid voor de projectbeheerders 
om zelf deze te laten voorstellen. Zo blijven zij de trotse én gerespecteerde eigenaar van het project 
waar zij van begin tot einde hun schouders onder hebben gezet. Hiermee wordt enerzijds hun 
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engagement beloond en anderzijds zal dit de andere medewerkers in hun overtuiging sterken dat elk 
project slechts kans van slagen heeft wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. Zijn de resultaten 
eerder te beperkt voor afzonderlijke deelvoorstellingen kan dit worden overgelaten aan de 
projectleider. Vanuit zijn leiderschapsrol wordt het noodzakelijke bewustzijn omtrent de projecten van 
eenieder alvast gewaarborgd. 
 
Management van middelen 
 
Partnerschappen maken ontegensprekelijk deel uit van een integrale en geïntegreerde aanpak binnen 
de strategische doelstellingen. Daarom dat de betrokkenheid van partners bij het opstellen en bij de 
uitvoering van de actieplannen steeds indachtig moet worden genomen. Niet in het minste zullen 
enerzijds het bestuur en anderzijds de burger elk met hun eigen verwachtingen en behoeften fungeren 
als bevoorrechte partner. Dit kan leiden tot een proactief informatiebeleid en tot het actief consulteren 
van de verschillende partners. De partners louter vanop afstand betrekken in het project zal de 
mogelijkheden van een partnerschap beperken. Indien gemeentediensten, hulporganisaties, enz. 
effectief kunnen deelnemen aan een projectvergadering zal dit ongetwijfeld de vruchtbaarheid van 
dergelijke allianties ten goede komen. 
 
De middelen van een publieke overheidsorganisatie als een lokale politiezone zijn niet ongelimiteerd. 
De aanwending van deze middelen vraagt dan ook een uitgebreide verantwoording. Het meten van de 
efficiëntie en effectiviteit van de diensten is daarom een noodzaak. Binnen de projectwerking is dus 
niet alleen een resultaatsplanning en -meting maar ook een capaciteitsplanning en -meting van 
belang. Aangezien binnen een lokaal politiekorps de personeelscapaciteit het leeuwendeel van de 
financiële middelen omvat, kan de planning en meting van deze personeelscapaciteit worden gezien 
als een doeltreffende vorm van financieel management van de projectwerking. 
 
De informatie en kennis omtrent de projectwerking dient maximaal te worden ontsloten voor het 
voltallige personeel en voor al de projectmedewerkers in het bijzonder. Elektronische 
informatiekanalen spelen hierin een voorname rol.  
 
Management van processen 
 
Elk actieplan laat toe enkele processen te definiëren. Een juiste vertegenwoordiging binnen de 
projectgroepen van de diensten die het actieplan zullen dragen is essentieel willen de processen 
correct gedefinieerd worden. Waar nuttig zullen procesindicatoren worden ingelast. De risico’s en 
kritieke succesfactoren worden opgelijst per project. 
 
De looptermijn van elk actieplan is in principe één jaar. Tussentijdse evaluaties zijn noodzakelijk wil 
men de gehanteerde processen die worden gehanteerd effectief laten aansluiten bij de steeds 
veranderende omgeving. Eén tussentijdse evaluatie per looptijd van een jaar is hiervoor het minimum. 
Meer momenten om stil te staan bij een lopend project kunnen worden voorzien indien wenselijk. 
Idealiter worden in januari door de nieuw samengestelde projectgroep de nieuwe krijtlijnen per 
actieplan uitgezet. De leden uit de vorige werkgroep krijgen op dat moment ook de eindresultaten van 
het actieplan uiteengezet en kunnen met de hun vervangende leden van gedachten en ideeën 
wisselen. 
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5. HET COMMUNICATIEBELEID 

5.1. Externe communicatie 

5.1.1. Te trekken lessen over de externe communicatie van het politiebeleid 2009-2013 

 
Politiezone Beveren 
 
Reeds in december 1998 werd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het 
toenmalige korps van de gemeentepolitie Beveren een audit uitgevoerd met doel te onderzoeken of 
het mogelijk was Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) te implementeren bij de politie. Deze opdracht werd 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Rijkspolitie, toevertrouwd aan het Instituut 
voor de Overheid en het Centrum voor Industrieel Beleid, beide verbonden aan de Katholieke 
Universiteit Leuven. Vanuit de korpsleiding was er de concrete vraag om de interne communicatie van 
het korps nader te bekijken. Het uiteindelijke doel was dat de interne communicatie in het korps na het 
doorvoeren van aanbevelingen vlot zou verlopen waardoor het korps betere resultaten kan bereiken. 
In 2002 werd na een eerste evaluatie de interne overlegstructuur aangepast aan de nieuwe 
korpsstructuur. En in 2003 werd de interne overlegstructuur uitgebreid met overlegkanalen die 
betrekking hebben tot infogaring en infoverstrekking omtrent het ZVP en de plannen van aanpak. 
 
Uiteindelijk werden nieuwe overlegmomenten in de communicatiestructuur van de politiezone Beveren 
aangevuld van zodra tekortkomingen in de informatiebehoeften worden gedetecteerd of wanneer dit 
beleidsmatig (PDCA) kon worden gemotiveerd. Zo werden er verschillende instrumenten gebruikt om 
het algemeen politiebeleid extern te communiceren zoals jaarverslag, artikels in gemeentelijk 
informatieblad, persberichtgeving aan dag- en weekbladen, een coördinerende perswoordvoerder, 
persvoorstellingen, opendeurdag, infoavonden, enz.  
De gebruikte communicatiekanalen hadden als doel om op alle vlakken constructief mee te werken 
met de diverse overheden, pers, maatschappelijke instanties en de bevolking.  
 
Politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene 
 
Een communicatieambtenaar in de politiezone stond onder andere in voor de externe communicatie 
van het politiebeleid en maakte daarbij gebruik van diverse communicatiemiddelen: website, 
opendeurdag, infoblad, openbaar maken van bestuursdocumenten (zoals het jaarverslag en het 
zonaal veiligheidsplan), infoavonden, enz.  
 
In 2013 voerde de politiezone nog een lokale veiligheidsbevraging onder de bevolking uit. 1 200 
inwoners werden bevraagd. Er was een grote respons, meer dan 40%. De enquête was opgedeeld in 
drie luiken. In het laatste luik van de bevraging werd nagegaan hoe de burger het contact met de 
politie ervaarde. Zo werd aan de burger gevraagd hoe hij de externe communicatie van het 
politiebeleid ervaart en meer bepaald welke communicatiekanalen de voorkeur wegdragen.  
In de enquête werd  nagegaan of men ooit de website van de politiezone heeft geraadpleegd. 14,8 % 
van de bevraagden antwoordde positief. 62,5% was tevreden tot zeer tevreden over de website van 
de politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene.  
Tevens werd er gevraagd naar welke initiatieven men een goed middel vindt om de politie dichter bij 
de bevolking te brengen: website, opendeurdag, infoblad politie (’t zwaailicht), wijkvergadering en/of 
sociale media. 
Het gevoerde beleid werd positief beoordeeld. In de politiezone werd weinig of geen gebruik gemaakt 
van wijkvergaderingen en sociale media.  
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5.1.2. Intenties betreffende de externe communicatie van het politiebeleid 2014-2017 

 
De nieuw gefusioneerde politiezone heeft in dit stadium nog geen communicatiebeleid. Daarom dat de 
politiezone Waasland-Noord in de beleidscyclus 2015-2017 een communicatiebeleid wil opstellen. Het 
is dan ook één van de vooropgestelde doelstellingen in dit zonaal veiligheidsplan. 
In het communicatiebeleid wil de politiezone vastleggen hoe voor de gehele organisatie informatie 
(o.a. over het politiebeleid) wordt uitgewisseld. Dit heeft betrekking op zowel de communicatie tussen 
medewerkers onderling (interne communicatie) als de communicatie tussen de organisatie en 
partners, burgers, enz. (externe communicatie). Om dit communicatiebeleid op te stellen zal vooreerst 
een inventaris gemaakt worden van de bestaande communicatiestructuren van de vorige politiezones 
Beveren en Sint-Gillis-Waas/Stekene. Op basis van deze analyse zal een communicatiebeleid voor de 
nieuwe politiezone worden uitgeschreven.  
 
Om het wederzijds begrip tussen de politiezone en haar omgeving te bevorderen wil de politiezone:  

• het politiekorps doen erkennen en positioneren; 

• naamsbekendheid en imago van de politiezone ontwikkelen en verbeteren; 

• de bevolking kennis te laten nemen met het politiebeleid en de diverse activiteiten van het 
korps; 

• in dialoog gaan met de bevolking. 
 
Samenwerking met overheden, partners, maatschappelijke instanties en de bevolking blijft de te 
volgen filosofie. Ook het systematisch informeren van de bevolking over het politiebeleid vormt een 
duidelijke doelstelling. Er zal eveneens blijvend aandacht worden besteed aan het belang van 
openheid en transparantie van het politiebeleid. Er zal ook onderzocht worden in welke mate sociale 
media kunnen geïmplementeerd worden. 
 

5.2. Interne communicatie 

 
5.2.1. Te trekken lessen over de interne communicatie van het politiebeleid 2009-2013 
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De maatschappij verandert razendsnel. Denk hierbij maar aan de snel evoluerende 
informaticaomgeving, aanhoudende infostromen, de snel wijzigende wetgeving, enz. De politie moet 
zich dus steeds kunnen aanpassen aan deze snel veranderende maatschappij. Ook het politiebeleid 
is een flexibel gegeven. Het is dan ook zeer belangrijk om alle medewerkers te informeren over 
verandering, acties, initiatieven, enz. Een interne communicatiestructuur moet dus steeds flexibel zijn. 
Om iedereen in te lichten maakten beide politiezones gebruik van communicatiemiddelen zoals 
intranet, infomoment(en) voor het hele korps, diverse overlegfora, enz. 
  
Het communicatiebeleid bevat enkel de formele communicatie (communicatie die beheersbaar is door 
het management). De politiezone moet echter ook aandacht hebben voor vormen van informele 
communicatie (niet beheersbare communicatie). Informele communicatie is communicatie die 
spontaan, ad hoc ontstaat. Een gekend voorbeeld hiervan is de geruchten in de wandelgangen. Een 
continue stroom van onbevestigde, onzekere berichten kunnen op lange termijn zorgen voor een sfeer 
van wantrouwen en onzekerheid. Het is dan ook belangrijk om informatie zo snel als mogelijk te 
verspreiden via de formele weg. Hoe beter de formele communicatie is hoe minder informele 
communicatie er is.  
 
Informele communicatie hoeft echter niet negatief te zijn. Een toevallige ontmoeting tussen collega’s 
die vanuit een andere werkplek werken kan uitmonden in een informeel werkoverleg. Informele 
communicatie heeft veel te maken met de cultuur binnen een organisatie en is bepalend voor het 
imago van je korps bij je medewerkers en zelfs bij de maatschappij. Ieder politiekorps heeft een eigen 
identiteit en ook een gewenste identiteit. De identiteit van je politiekorps bepaalt dan weer hoe je 
overkomt (je imago). De invloed van interne communicatie op je imago geeft ook aan hoe interne en 
externe communicatie verweven zijn met elkaar.  
 

5.2.2. Intenties betreffende de interne communicatie van het politiebeleid 2014-2017 

 
Zowel de politiezone Beveren als de politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene beschikten over een interne 
communicatiestructuur. De nieuwe politiezone Waasland-Noord wil in de beleidscyclus 2015-2017 een 
nieuw geïntegreerde interne communicatiestructuur ontwikkelen.  
Maximale informatiedoorstroming naar alle medewerkers, zowel bottom-up als top-down zal centraal 
staan in deze communicatiestructuur. De informatie kan divers zijn: 

• algemene beleids- en operationele informatie; 

• voorbereiding, bepaling, uitvoering en evaluatie ZVP; 

• voorstellen tot verbetering; 

• opvolgen van de prioriteiten; 

• evolutie van de criminaliteit; 

• afspraken in verband met uniforme operationele werkwijzen; 

• alle info m.b.t. de wijze van projectuitvoering (procedure/vorm); 

• onderlinge werkafstemming; 

• voortgangscontrole. 
 
De politiezone wil transparant en open communiceren naar haar medewerkers. Goed geïnformeerde 
medewerkers voelen zich meer betrokken bij hun organisatie, er wordt een draagvlak gecreëerd voor 
aanpassingen binnen de organisatie (op weg naar een nieuwe identiteit) en dit draagvlak kan dan 
weer helpen om de weerstand tegenover bepaalde wijzigingen te verminderen of weg te nemen.
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6. GOEDKEURING VAN HET PLAN 

6.1. Verbeteren en vernieuwen 

 
Naar aanleiding van de vorige beleidscyclus, en in het bijzonder de goedkeuringsprocedure van de 
zonale veiligheidsplannen van de beide voormalige politiezones, hebben de betrokken federale 
overheden geen opmerkingen geformuleerd. 
 
De lokale politie Waasland-Noord heeft dan ook bij de opmaak van dit zonaal veiligheidsplan de 
goedgekeurde methodologische opbouw aandachtig gewaarborgd.  
 

6.2. Goedkeuring 

 
Dit ontwerp van het Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 werd aan de leden van de zonale 
veiligheidsraad overgemaakt op 9 oktober 2015 en besproken op de zonale veiligheidsraad van 13 
oktober 2015. 
 
Na toelichting door waarnemend korpschef van de lokale politie Waasland-Noord, HCP Leo Mares, en 
bespreking van het ontwerp meenden de raadsleden dat het ontwerp zonder wijzigingen en/of 
correcties kon worden goedgekeurd. 
 
Het Zonaal Veiligheidsplan 2015-2017 voor de politiezone Waasland-Noord (PZ 5904) wordt 
goedgekeurd en ondertekend op 13 oktober 2015. 
 
 
Vervolgens wordt het door de zonale veiligheidsraad goedgekeurde Zonaal Veiligheidsplan 2015-
2017, voor de gedeelten die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid 
ressorteren van de politieraad, voor akkoord voorgelegd aan de politieraad (artikel 37, 1

ste
 lid WGP). 

Dit akkoord is terug te vinden in bijlage 10.
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7. ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN 

 
De actieplannen worden toegevoegd aan het zonaal veiligheidsplan en dienen beschouwd te worden 
als een afzonderlijk deel. De plannen worden ingediend na goedkeuring van het zonaal 
veiligheidsplan. 
 
Het zonaal veiligheidsplan is een dynamisch plan. De jaarlijkse actieplannen en alle navolgende 
wijzigingen aan het zonaal veiligheidsplan zullen eveneens worden toegestuurd aan dezelfde 
instanties als het originele zonaal veiligheidsplan.
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VERSPREIDINGSLIJST 

Een exemplaar van het ZVP 2015-2017 wordt overgemaakt aan: 
 

• De heer Marc Van de Vijver, Burgemeester Beveren – Voorzitter zonale 
veiligheidsraad, Stationsstraat 2, 9120 Beveren; 

• De heer Johan Sabbe, procureur des Konings Oost-Vlaanderen, Opgeëistenlaan 
401B, 9000 Gent; 

• Mevrouw Karine Van Hecke, waarnemend afdelingsprocureur des Konings 
Dendermonde, Zwarte Zusterstraat 2-4-6, 9200 Dendermonde; 

• De heer Bart Van den Branden, zonemagistraat, Zwarte Zusterstraat 2-4-6, 9200 
Dendermonde; 

• De heer Christiaan Lippens, Burgemeester Sint-Gillis-Waas, Burgemeester Omer De 
Mey plein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas; 

• De heer Stany De Rechter, Burgemeester Stekene, Stadionstraat 2, 9190 Stekene; 

• De heer Leo Mares, waarnemend Korpschef lokale politie Waasland-Noord, 
Gravendreef 1, 9120 Beveren; 

• De heer Rudi Vervaet, Bestuurlijk Directeur-Coördinator Oost-Vlaanderen, 
Groendreef 181, 9000 Gent; 

• De heer Luc Cap, gerechtelijk directeur Oost-Vlaanderen, Groendreef 181, 9000 Gent; 

• De heer Pierre Thomas, Directeur van de Directie Lokale Integrale Veiligheid, 
Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 Brussel; 

• De heer Jan Briers, Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 
9000 Gent; 

• De politieraadsleden van de politiezone Waasland-Noord; 

• Het ZVP zal op het intranet en de interne bibliotheek worden aangeboden aan het 
politiepersoneel van de lokale politie Waasland-Noord; 

• Het ZVP zal op het internet worden aangeboden aan de bevolking en alle stakeholders.
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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 
AAT Ademanalysetoestel 
ABO Arrondissementeel Bestuurlijk Overleg 
AFO  Arrondissementeel Fenomeen Overleg 
ARO Arrondissementeel Recherche Overleg    
AIK Arrondissementeel Informatie Kruispunt 
ANG Algemene Nationale Gegevensbank 
ANOO Arrondissementeel Netwerk Organisatieontwikkeling 
APO Ambtshalve Politioneel Onderzoek 
APV Aanvankelijk proces-verbaal 
BESAFE Belgium Safe (vroeger Vast Secretariaat voor Preventie) 
BIN Buurtinformatienetwerk 
BIZA Binnenlandse Zaken 
BIVV Belgisch instituut voor verkeersveiligheid 
BO2 Netwerk Bedrijfsorganisatie en Ontwikkeling 
BOT Beleidsondersteuningsteam 
CAF Common Assessment Framework (managementmodel) 
CALog Cadre Administratif et Logistique 
CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk 
CGL Directie relaties met de lokale politie 
CHS Centrum voor hulp aan slachtoffers 
CIC OVL Communicatie en informatiecentrum Oost-Vlaanderen 
CLB Centrum voor leerlingenbeleid 
COP Community Oriented Policing 
CP Commissaris van Politie 
CP 1-2-3-… Ministeriële Omzendbrief inzake werking lokale politie 
CSD Coördinatie- en Steundienst 
Delta (VAD) Dienst voor preventie en begeleiding bij middelenmisbruik Waas en Dender 
DOS Dossier (onderzoeksfiche) 
EFQM European Foundation for Quality Management (managementmodel) 
FOD Federale Overheid Dienst 
FTE Full-time Equivalent 
GALOP Geïntegreerde administratie van de logistiek en het personeel 
GAS Gemeentelijke administratieve sanctie 
GGPZ Gemeenschapsgerichte politiezorg 
GIS Geografisch informatiesysteem 
GVDB Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid 
HCP Hoofdcommissaris van Politie 
HINP Hoofdinspecteur van Politie 
HRM Human Resources Management 
HYCAP gehypothekeerde capaciteit 
IGPZ Informatiegestuurde politiezorg 
IIP Investors In People 
INDRA Integrale Drugsaanpak Regio Aalst 
INK Instituut Nederlandse Kwaliteit 
INI Internationale uitwisseling van politionele informatie (inkomend) 
INO Internationale uitwisseling van politionele informatie (uitgaand) 
INP Inspecteur van Politie 
ISLP Integrated System for the Local Police (= informaticasysteem voor de lokale 

politie) 
MEGA Mijn Eigen Goed Antwoord 
MFO 1-2-… Dwingende Ministeriële Richtlijn 
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
MVW Missie – Visie – Waarden 
NMBS Nationale maatschappij van buurtspoorwegen 
NVP Nationaal veiligheidsplan 
OBO Operationeel Bestuurlijk Overleg 
OBP Officier van Bestuurlijke Politie 
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
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OGP Officier van Gerechtelijke Politie 
OPAC Oost-Vlaamse politieacademie 
ORO Operationeel Recherche Overleg 
PCS Politionele Criminaliteitsstatistieken 
PCVOO Provinciaal Centrum voor Organisatieontwikkeling 
PDCA Plan-Do-Check-Act 
PP Projectploeg 
PPS Publiek Private samenwerking 
PV Proces-verbaal 
PVE Provinciale Verkeerseenheid 
RIR Informatierapport 
RPPol Rechtspositieregeling voor politiepersoneel 
SLA Service Level Agreement 
SPC Spoorwegpolitie 
SPN Scheepvaartpolitie 
SSGPI Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus 
SWB Strafwetboek 
SWOT-analyse sterkte-zwakte analyse (resultaatgerichte vaardigheidstechniek) 
VAD Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw 
VIAC Vaststellingsleidraad – Informatiefiche - Autocriminaliteit 
VIEW Vaststellingsleidraad – Informatiefiche – Exploitatiefiche - Werkfiche 
WAPOL Waaslandse politie 
WGP Wet op de geïntegreerde politie 
WIN Winkelinformatienetwerk 
WPA Wet op het Politieambt 
WPR Wegpolitie 
Zinf / RIR Zachte Informatie / Informatierapport 
ZVP Zonaal veiligheidsplan 
ZVR Zonale veiligheidsraad 
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BIJLAGEN 

In bijlagendossier: 
 
Bijlage 1 Extractie uit de brochure Beleidsplan 2014-2019 van de gemeente Beveren 
 
Bijlage 2 Extractie uit het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Beveren 
 
Bijlage 3  Extractie uit het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Sint-Gillis-

Waas 
 
Bijlage 4  Extractie uit het Meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Stekene 
 
Bijlage 5 Schema met de criminaliteitsfenomenen waarmee de lokale politie dient rekening te 

houden en/of waaraan de lokale politie ondersteuning dient te verlenen, Omzendbrief 
nr 14, referte D 168/5.4.6 – D 168/5.11.6 – D 54 van 30 augustus 2012 van het parket 
van de procureur des Konings te Gent 

 
Bijlage 6  Risico-inventaris / Veiligheidscel Oost-Vlaanderen 
 
Bijlage 7 Argumentatiemodel (Prioriteitenmatrix) ZVP 2015-2017 (model PZ Beveren) 
 
Bijlage 8 Argumentatiemodel (Prioriteitenmatrix) ZVP 2015-2017 (model PZ Sint-Gillis-

Waas/Stekene) 
 
Bijlage 9 Organogram politiezone Waasland-Noord (organiek en effectief kader) 
 
Bijlage 10  Goedkeuring door de politieraad (22/10/2015) van de gedeelten van het Zonaal 

Veiligheidsplan 2015-2017 die een weerslag hebben op de aangelegenheden die 
onder de bevoegdheid ressorteren van de politieraad 


