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Beste BIN-leden, 

Traditiegetrouw analyseren wij elk jaar de criminaliteitscijfers binnen onze politiezone Deinze-Zulte-
Lievegem. Vorig jaar noteerden wij  - ondanks een sterke piek in november – een status-quo op het vlak van de 
woninginbraken.

Vanuit onze betrachting om deze cijfers nóg verder te doen dalen willen wij blijven inzetten op een optimale 
samenwerking en wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de inwoners van de zone en de politie.  
Goed werkende buurtinformatienetwerken zijn daarbij uiteraard onontbeerlijk. In het kader van de politiefusie 
werden vorig jaar de verschillende werkwijzen op elkaar afgestemd en dit jaar willen wij benutten om onze 
persoonlijke contacten verder aan te halen. 

Met deze individuele aanpak beogen wij een nóg constructievere aanpak. Het waken over onze veiligheid 
in het algemeen en het voorkomen van inbraken in het bijzonder is immers een zaak van ons allemaal.  
 
Wij rekenen op jullie! 

Geert Van Hoecke, hoofdcommissaris

Voorwoord
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  1. Cijfers & analyse inbraken 2019

Aantal inbraken politiezone Deinze-Zulte-Lievegem

In 2019 vonden in onze politiezone 156 inbraken in woningen plaats. Dit is een gemiddelde van 13 woninginbraken per 
maand of 3 inbraken per week. We zien dat het aantal inbraken in woningen status quo is gebleven in vergelijking met 
2018 maar sterk gedaald is ten aanzien van 2016 (-27%) en 2017 (-22%). Voor 2019 is er wel een toename (+18%) van het 
aantal voltooide feiten ten aanzien van 2018.
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Aantal feiten per maand

In 2019 konden we een piek van het aantal inbraken in woningen vaststellen in de maand november met 35! inbraken. 
Dit hoge cijfer is gedeeeltelijk toe te schrijven aan enkele kleinere inbraak reeksen gedurende deze periode. In Deinze is 
november goed voor 1/4 van alle inbraken in 2019. Voor Zulte is dit zelfs 1/3. Voor de rest van het jaar is er een zeer 
gelijkmatige verdeling van de inbraken over de maanden.

Aantal feiten per weekdag

Het aantal diefstallen in woningen kent voor het derde jaar op rij een toename op zaterdag, De zondag is voor het tweede 
jaar op rij de dag met het minste aantal inbraken.
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Aantal feiten per dagdeel

Het grootste deel (44%) van de inbraken in woningen gebeurde in 2019 in de avond. Hiermee wordt de trend van 
toenames van de avondinbraken van vorig jaar bevestigd. Tijdens de herfstperiode gebeuren bijna 6/10 van de 
inbraken gedurende de avond. Het aantal nachtelijke inbraken neemt eveneens verder af naar minder dan 10%.

Inbraakpogingen versus effectieve inbraken

In 2019 had 37% van de inbraken in woningen betrekking op pogingen. Bijgevolg betekent dit dat 63% van de inbraken 
voltooide feiten betroffen. De verhouding van het aantal voltooide inbraken tegenover het aantal pogingen kent een  
lichte toename vergeleken met de  vorige jaren. 
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Woninginbraken blijven favoriet

In 2019 vonden 86% van de inbraken in woningen plaats in een huis/villa. Appartementen waren goed voor 12% van de 
feiten. Over de jaren heen is er nagenoeg geen verschil waar te nemen.  De spreiding over de gemeentes is 65% in Deinze, 
25% in Lievegem en 10% in Zulte.

Aantal feiten & risico per gemeente

Als we de evolutie van de inbraken in woningen per gemeente bekijken, merken we op dat er in Deinze een lichte (+7%) 
toename optreedt terwijl Zulte en Lievegem een status quo vertonen in vergelijking met 2018. Ten aanzien van 2016 en 
2017 is er bij alle gemeentes echter een scherpe daling waarneembaar in 2019.

De verhouding van inbraken in woningen over de gemeentes is voor 2019, 59% op het grondgebied van Deinze, 20,5% op 
grondgebied Zulte en 20,5% in Lievegem. Met uitzondering van 2017 is de procentuele verdeling per gemeente constant 
doorheen de jaren.

Als we kijken naar het risico op inbraken in woningen per 1.000 huishoudens kent Deinze een risico van 5,1 ‰ Zulte 4,9 ‰ 
en Lievegem 2,9‰. 
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Procentuele verdeling en risico per wijk

In 2019 deden zich op het grondgebied van de politiezone het meest inbraken in de wijk Astene, gevolgd 
door Zulte Zuid en Petegem Zuid. Astene kent voor het tweede jaar op rij het hoogst aantal inbraken per wijk. 

In sommige wijken (Deinze centrum Noord, Zulte Olsene, Zulte Zuid, Nevele, Landegem Vosselare Poesele en 
Beke) is er een sterke toename van het aantal inbraken in 2019 maar steeds na een sterke terugval in 2018. 

In andere wijken (Bachte/Leerne; Zulte Machelen; Zulte Noord; Lovendegem West; Oostwinkel) vormt 2019 
het jaar waar het minste aantal woninginbraken werden gepleegd in de referentieperiode 2016-2019.   

2016 2017 2018 2019

Astene 16 9 17 17

Bachte-Maria-Leerne/ 
Sint-Martens-Leerne

13 16 13 7

Deinze- centrum Noord 10 11 2 7

Deinze-centrum Zuid 5 1 2 4

Zulte Machelen 7 13 8 2

Zulte Olsene 10 17 5 11

Petegem-Noord 13 18 8 7

Petegem-Zuid 15 8 11 13

Vinkt/Zeveren/Meigem 11 7 7 7

Wontergem/Gottem/Grammene 6 6 4 4

Zulte Noord 9 15 11 5

Zulte Zuid 14 7 5 14

Nevele 15 6 5 9

Hansbeke-Merendree 5 11 13 7

Landegem-Vosselaere-Poesele 18 10 4 10

Lovendegem West 10 9 8 3

Lovendegem Centrum 3 15 7 4

Oostwinkel 5 2 3 1

Vinderhoute N9 8 2 1 5

Beke 5 11 0 7

Waarschoot Belle 1 0 3 2

Waarschoot Centrum 4 1 7 3

Waarschoot West 7 2 2 3

Zomergem Centrum 3 1 3 3
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Hoe gaan inbrekers te werk?

Modus - toegangsweg

Indien we verder inzoomen bij de inbraken in woningen, waar de toegangsweg werd vermeld, stellen we vast dat in 
afwijking van voorgaande jaren dat er in 1/3 van de gevallen wordt ingebroken langs voren; 1/3 langs achteren en 1/3 
langs opzij. Tot vorig jaar was de geliefkoosde modus operandi langs achter een inbraak forceren. In 2019 zijn er opvallend 
veel inbraken langs de voorzijde van de woning gebeurd.

Buit

Een inbraak in woning is pas voltrokken wanneer er sprake is van een buit. Voor de voltrokken feiten kunnen we dus een 
beeld geven van het soort voorwerpen  dat frequent wordt gestolen. Jaar na jaar wordt er voornamelijk geld en juwelen 
gestolen bij inbraken in woningen. 

Net zoals de voorgaande jaren is bij meer dan 40% van de effectieve inbraken geld en/of juwelen gestolen. 
Computermateriaal en multimedia worden gemiddeld bij 1/10 inbraken meegenomen.
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  2. Onze partner in veiligheid: BIN’s

Partnerschap verwijst naar het besef dat  de politie niet alleen verantwoordelijk is voor de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. 
In het bijzonder waar het gaat om preventie en het zoeken naar oplossingen voor problemen, is samenwerken noodzakelijk. 
Gemeentebesturen, verenigingen, BIN’s,... en ook de burger zelf dient betrokken te worden bij de zorg om een veiligere 
leefomgeving.

De buurtinformatienetwerken zijn een belangrijke schakel in onze strijd tegen woninginbraken: het is door hun 
waakzaamheid dat de politie de mogelijkheid heeft om efficiënt op zoek te gaan naar de daders. BIN’s worden voornamelijk 
opgestart om verdachte handelingen snel te signaleren maar ook bij een inbraak op heterdaad waarbij een duidelijke 
beschrijving van het voertuig of de dader(s) heel waardevol kan zijn. De BIN-leden worden in deze situaties telefonisch 
geïnformeerd en gevraagd naar extra waakzaamheid.

Stand van zaken BIN-netwerken

Op 31 december 2019 kon de nieuwe fusiepolitiezone Deinze-Zulte-Lievegem rekenen op de inzet van 53 BIN’s: 47 
‘traditionele’ buurtinformatienetwerken en 6 buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z). Deze BIN’s werden 
om operationele redenen gegroepeerd in 23 ‘clusters’; dit houdt in dat bv. BIN’s die aan elkaar grenzen tezelfdertijd worden 
opgestart. In totaliteit telt de politiezone 4.355 aangesloten leden!

In Deinze zijn momenteel 33 BIN’s (15 clusters) actief. In vergelijking met het jaar voordien betekent dit twee nieuwe BIN’s: 
enerzijds BIN ‘Den Hul’ (Vosselare) dat omwille van de fusie voortaan onder Deinze 
valt en anderzijds werd er in het najaar 2019 een nieuw BIN ‘Bachte’ opgestart.

In Zulte blijft de situatie ongewijzigd: 9 BIN’s gegroepeerd in 3 clusters (1 per 
deelgemeente). Momenteel zijn er evenwel informatieve gesprekken in het kader 
van de oprichting van eventuele bijkomende BIN’s.

Voor Lievegem tellen we nog steeds 5 BIN’s. Gelet op de lopende gesprekken voor 
eventuele nieuwe initiatieven werden hier - toekomstgericht – ook al 3 clusters (1 
per deelgemeente) voorzien.

Naast deze reguliere BIN’s zijn er bovendien zonaal 6 BIN-Z’s (4 in Deinze en 2 in 
Zulte; 2 clusters). 
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  2. Onze partner in veiligheid: BIN’s

Optimalisatie BIN-werking

In het kader van de fusie van de politiezone werd in 2019 vooral ingezet op de optimalisering van deze werking (vb. 
keuze uniek verwittigingssysteem, uniforme regeling financiering,…). In het voorjaar 2020 zullen de nieuwe principes 
tijdens individuele overlegmomenten tussen de BIN-coördinatoren en de politie (BIN-gemandateerde en betrokken 
wijkinspecteur) worden afgetoetst. Deze hernieuwde afstemming moet leiden tot duidelijke afspraken (BIN-charter) en een 
optimale afstemming tussen alle betrokkenen (actualisatie BIN-gegevens, zicht op verwachtingen, logistieke noden, enz…).

Tot slot zullen voor de BIN-Z’s, waarvan de werking momenteel op een laag pitje staat, de nodige initiatieven worden 
genomen tot ‘heractivering’. 

Jaarlijkse infoavond

Jaarlijks wordt er door de politiezone een infoavond georganiseerd voor de BIN-coördinatoren. Hier wordt een overzicht 
gegeven van de inbrakencijfers en de werking van de BIN’s aangehaald.

BIN e-mailadres

Binnen onze politiezone werd er een algemene mailbox opgezet voor alle leden van de BIN’s:  
PZ.DeinzeZulteLievegem.bin@police.belgium.eu .  Dit garandeert een volwaardige dagelijkse opvolging van binnenkomende 
mails inzake de BIN’s. Bovendien heeft het volledige operationele team (dat werkt rond diefstallen in woningen) toegang 
tot de mailbox, waardoor er eventuele linken kunnen gelegd worden naar opsporingsonderzoeken, ANPR, …

Aantal keren opstart 2019

In 2019 werden de BIN’s in de politiezone Deinze-Zulte- Lievegem 16 keer opgestart. Vorig jaar werden de BIN’s in de 
toenmalige politiezone Deinze-Zulte en politiezone LoWaZoNe 18 keer opgestart. De cijfers blijven dus ongeveer gelijk.

Datum BIN Feiten

15/03/2019 Astene - BIN Gampelaere 5 feiten van diefstal in voertuig

18/05/2019 Kruidtuin - Kattebeek - 5-bunders Heterdaad diefstal

18/07/2019
Kruidtuin - Kattebeek - 5-bunders- 

Velostraat
Aantreffen illegalen uit vrachtwagen - 

weggelopen in de omgeving

23/07/2019 Leerne Heterdaad diefstal met braak

25/07/2019 Zulte Heterdaad diefstal met braak

24/08/2019 Astene
Heterdaad diefstal met braak - op 

basis van BIN bericht - twee daders 
kunnen arresteren

26/08/2019 Lovendegem Verdachte toestand

08/10/2019 Leerne Heterdaad diefstal

14/10/2019 Olsene
Heterdaad diefstal - op basis van 
BIN bericht - twee daders kunnen 

arresteren

23/10/2019 Zeveren Verdachte toestand

25/10/2019 Kruidtuin - Kattebeek - 5-bunders Verdacht persoon

01/11/2019 Olsene
3 woninginbraken en verdachte 

toestand

02/11/2019 
Kruidtuin - Deinze Kattebeek - 5-bun-

ders

Verdacht persoon – op basis van BIN 
bericht verdacht voertuig en personen 

kunnen onderscheppen

13/12/2019 Lovendegem Verdachte toestand

25/12/2019
Kruidtuin - Kattebeek - 5-bunders- 

Velostraat
Verdachte toestand

28/12/2019 Kruidtuin - Kattebeek - 5-bunders Verdacht persoon
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Verdachte handelingen melden

Elke burger kan meewerken aan een veilige omgeving door oplettend te zijn en verdachte 
handelingen steeds te melden. Wie anders dan de burger zelf kent het best zijn wijk of buurt? Veel 
mensen hebben echter de reflex niet om verdachte handelingen te melden aan de politiediensten. 

Waarom de politiediensten bellen?

 y Bij elke verdachte situatie kan u de politiediensten bellen.
 y Ga er nooit van uit dat iemand anders onze diensten zal inlichten.
 y Liever verschillende oproepen omtrent eenzelfde gebeurtenis dan geen enkele.
 y Vaak is de burger niet zeker of het om een verdachte situatie gaat, indien u twijfelt toch bellen!
 y Wacht niet tot u erover gepraat hebt met vrienden of buren want kostbare tijd kan zo verloren 

gaan.
 y Vrees niet dat u in verlegenheid wordt gebracht indien uw oproep ongegrond zou zijn.

Wanneer is een gedraging verdacht?

Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden van verdachte gedragingen:

 y Een onbekende die de woning van uw buren betreedt terwijl deze afwezig is.
 y Iemand die uw terrein of dat van uw buren betreedt zonder enige aanwijsbare reden. 
 y Een verhuiswagen of bestelwagen bij de woning van uw buren tijdens hun afwezigheid.
 y Iemand die voorwerpen zoals multimedia, juwelen,... draagt op een ongebruikelijk laat uur of 

op een ongewone plaats. 
 y Het geluid van brekend glas:  een mogelijke inbraak, vandalisme of diefstal.
 y Iemand die in voertuigen gluurt of aan autodeurklinken voelt terwijl hij de straat afloopt.
 y Iemand die insignes, brandstof of onderdelen van een voertuig wegneemt.
 y Een onzorgvuldig geparkeerde wagen of een achtergelaten voertuig. 
 y Iemand die een voertuig achterlaat en wegrijdt in een ander.
 y Personen die rondhangen (observeren) in de buurt of in de omgeving van scholen, parken, 

speelpleinen. Het gebruik van verrekijkers vanuit voertuigen.
 y Een geregelde toevloed van onbekenden naar een bepaalde woning op ongewone of late uren. 

Dit kan wijzen op drugsverkoop of handel in gestolen goederen.
 y Deur-aan-deur verkopers zonder eigenlijke vergunning.
 y Ontmossers – verkopers van bestekken – opritleggers – dakreinigers – snoeien – …   (verplaatsen 

zich meestal met in het buitenland ingeschreven voertuigen).

Met deze info 
help je ons al 

een heel eind op 
weg!

M/V

Opvallende kenmerken

Bv. tatoeages, littekens, 

piercings, voorwerpen, 

taal,...

Voertuig

Nummerplaat:

Nationaliteit:
Merk:
Kleur:
Rijrichting:

Type

Juwelen

Baard/snor

Leeftijd Lichaams-
bouw

Lengte

Hoofd-
deksel

Gewicht

Bovenkledij

Haar

Das

Ogen

Schoenen Broek/rok

Bril
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Aantal meldingen verdachte handelingen via 101

In 2019 waren er in totaal 1.752 meldingen inzake verdachte handelingen/verdacht voertuig/verdacht persoon in onze 
zone. Daarvan waren 422 meldingen afkomstig van de BIN’s in Deinze, 374 meldingen afkomstig van de BIN’s in Zulte en 
117 meldingen waren afkomstig uit een BIN in Lievegem.  

Dit is opnieuw een toename van het aantal meldingen verdachte handelingen naar het noodnummer 101. Vorig jaar 
kregen we in totaal 1.483 meldingen inzake verdachte handelingen/verdacht voertuig/verdacht persoon.
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Actieplan inbraken in woningen

Binnen de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem is inbraken in woningen één van onze prioriteiten van het zonaal 
veiligheidsplan. Dit is het zesjarig beleidsplan van de politiezone waarvoor we ons actief engageren. Gedurende deze 
periode wordt een werkgroep opgericht met daaraan gekoppeld een actieplan. In dit actieplan worden verschillende 
items opgenomen die moeten bijdragen tot de veiligheid binnen onze politiezone. Dit actieplan wordt onderverdeeld in  
een preventief luik, een repressief luik en een luik nazorg. Het actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar 
nodig.

Inbraken zijn in onze zone meestal toe te schrijven aan rondtrekkende dadergroepen. Daarom vragen de onderzoeken 
een goede dossierkennis en vergen ze veel capaciteit. We leggen de laatste jaren meer de nadruk op een integrale aanpak 
van het fenomeen. Hierbij spelen de gemeentebesturen en de BIN’s een belangrijke rol. Ook het promoten van ons 
diefstalpreventieadvies en afwezigheidstoezicht blijkt succesvol.

Deelname aan Goliath-acties

Vijf keer per jaar organiseert het arrondissement Oost-Vlaanderen een Goliath-actie. Met de Goliathcontroles bindt de politie 
de strijd aan met rondtrekkende dievenbendes. De acties zijn gericht tegen inbraken in woningen, car- en homejackings 
en diefstallen uit auto’s. In 2019 heeft onze politiezone deelgenomen aan al deze acties. Omdat alle politiezones van het 
arrondissement hieraan meewerken, is het afschrikkende effect naar de daders heel groot. De acties geven ook het signaal 
aan de bevolking dat wij begaan zijn met het onveiligheidsgevoel van inbraken. 

 3. Wat doen wij voor uw veiligheid?
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 3. Wat doen wij voor uw veiligheid?

Lokale toezichten anti-inbraken

In 2019 werden er in totaal 13 anti-inbrakenacties georganiseerd in onze politiezone.

1 dag niet 

Op 18 oktober 2019 vond voor het vierde jaar op rij “1 dag niet” plaats in België. De actiedag biedt elke burger een 
platform om na te denken over initiatieven om uw woning, straat en wijk een veilige plek te maken. Daarom bundelen alle 
enthousiaste burgers en professionals hun kracht om de preventieboodschap te verspreiden. 

Diefstalpreventieadvies on tour

Onze diefstalpreventieadviseurs waren op de wekelijkse markt in Deinze op 23 oktober aanwezig met ons multifunctioneel 
operationeel voertuig. De vele bezoekers van de markt kregen tips over hoe ze hun woning veiliger kunnen maken. De 
burgers konden vragen stellen omtrent diefstalpreventieadvies en kregen de kans om een gratis diefstalpreventieadvies 
aan te vragen bij hen thuis. 

ANPR-camera’s

Deze slimme camera’s registreren alle voertuigen en verzamelen hun data. Daarnaast wordt het precieze tijdstip en de 
precieze locatie van alle voertuigen bijgehouden. De ANPR-camera’s herkennen automatisch verdachte kentekenplaten 
geregistreerd in welbepaalde gegevensbanken. 

Toepassing

Het gebruik van de vaste ANPR camera’s verhoogt de pakkans van bijvoorbeeld niet verzekerde of niet gekeurde 
voertuigen, het rijden zonder rijbewijs of voertuigen die verbonden zijn met een drugsdelict. Ook een efficiëntere aanpak 
van rondtrekkende dadergroepen of inbrekers wordt hierdoor mogelijk, dankzij het gebruik van lijsten met gestolen 
nummerplaten.

Locaties

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem investeert in vaste ANPR-camera’s op volgende locaties.

 y Oude Heirbaan - Gottem - Deinze
 y Leernsesteenweg - Sint-Martens-Leerne - Deinze
 y Deinzestraat - Vinkt - Deinze
 y Tieltsesteenweg - Wontergem - Deinze
 y Kortrijksesteenweg - Deinze
 y Staatsbaan - Zulte
 y Oudenaardestraat - Zulte
 y Kerkstraat - Olsene - Zulte
 y Biebuyckstraat - Carpoolparking - Nevele
 y Biebuyckstraat - richting Nevele 
 y Biebuyckstraat - richting Hansbeke
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 y Nevelestraat richting Nevele
 y Nevelestraat richting Hansbeke
 y Rostraat - Nevele - beide richtingen
 y Dalestraat(zijstraat bij N437) - Nevele - beide richtingen
 y Dalestraat op- en afrit E40 - Nevele
 y Dalestraat(zijstraat bij E40) - beide richtingen - Nevele
 y Gentweg - Zomergem
 y Waarschoot - Zoutweg (NIEUW IN 2020)
 y Waarschoot - Daasdonk (NIEUW IN 2020)
 y Waarschoot - Dam N9 (NIEUW IN 2020)

Eigendom van de  politiezone Schelde-Leie t.h.v. rond punt te Deurle:

 y N43 Vierschaar Deurle-Deinze
 y N43 Vierschaar Deurle Sint-Martens-Latem
 y N43 Vierschaar Deurle-Gent
 y N43 Vierschaar Deurle-Nevele

Eigendom van de politiezone Tielt:

 y N43 Tielt richting Deinze
 y Tielt richting Ruiselede

Daarnaast beschikken we ook over twee mobiele ANPR-voertuigen.

Afwezigheidstoezichten uitvoeren

Wil je met een gerust gemoed op vakantie vertrekken?  Vraag dan gratis afwezigheidstoezicht of vakantietoezicht aan via 
onze website. Dit betekent dat de interventieploegen en de wijkinspecteurs van de zone regelmatig langskomen en toezicht 
houden op je huis. Bij problemen of onregelmatigheden wordt de door jezelf opgegeven contactpersoon verwittigd om zo 
snel mogelijk de nodige maatregelen te kunnen treffen.
 
In 2019 werden 861 aanvragen voor afwezigheidstoezicht verwerkt in onze politiezone. Dit resulteerde in  
3.069 controlebezoeken.

Diefstalpreventieadvies uitvoeren

Ongeveer 80% van deze inbraken duren minder dan 5 minuten. Inbraak voorkomen betekent dus dat je het de inbreker 
zo tijdrovend en lastig mogelijk maakt om in te breken. Wist je dat je huis beveiligen eenvoudig en goedkoop kan zijn?  
Eén van onze diefstalpreventieadviseurs zal je daarbij graag helpen. 

Wat is een diefstalpreventieadviseur?

Een deskundige die kosteloos en objectief advies geeft over de inbraakpreventie in je woning.

Waarom een beroep doen op een diefstal preventie adviseur?

• Hij bekijkt samen met jezelf de woning, maakt een lijst op van de zwakke punten en stelt eenvoudige en efficiënte 
oplossingen voor.

• Je overloopt alle maatregelen die je kan nemen om je woning te beveiligen.
• Het advies is neutraal, op maat, kosteloos en vrijblijvend.

Voor wie?

• Voor iedereen: buurtcomités, organisaties, jeugdhuizen, bedrijven, scholen, particulieren,…
• Slachtoffers van inbraak;
• Bouwers of verbouwers: sommige maatregelen zijn eenvoudig en veelal zonder meerkost te voorzien op het moment 

dat je (ver)bouwt. Dit bespaart een hoop tijd, geld en moeite.

1-ABC-123
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Wat doet een diefstal preventie adviseur niet?

• Doorverwijzen naar handelaars voor de uitvoering van de maatregelen.
• Precieze prijsberekening van de beveiliging.

Onze politiezone telt op datum van 31 december 2019 6 personeelsleden die de opleiding tot diefstalpreventieadviseur 
hebben gevolgd. In 2019 werden 31 aanvragen voor een diefstalpreventieadvies ingediend. Daarvan werden er 23 effectief 
uitgevoerd. 

Communicatie

Wijkwijzer

De WijkWijzer is een welkomstbrochure voor nieuwe inwoners die werd gebruikt 
in de politiezone Deinze-Zulte. Het wordt afgegeven door de wijkinspecteur bij elke 
nieuwe inschrijving. In de brochure steekt ook de wijkfolder. Hierop staan zijn of 
haar persoonlijke contactinfo en de openingsuren van het wijkcommissariaat. Op 
die manier bevordert de WijkWijzer het persoonlijk contact tussen wijkinspecteur 
en inwoners. Bovendien geeft het de boodschap mee dat veiligheid niet alleen een 
zaak van de politie is, maar van iedereen.

De WijkWijzer is een 52 paginavullende verzameling van voorzorgsmaatregelen 
die inwoners kunnen nemen qua inbraakbeveiliging, in het verkeer, diefstal,… We 
wilden weg van de ambtelijke en kleurloze verzameling aan preventiefoldertjes. 
Het is heel visueel vormgegeven, zodat het aantrekkelijk en vlot leesbaar is voor 
alle leeftijden. Het is een bewaarboekje boordevol praktische tips en handige 
invulformulieren, op maat van onze politiezone.

In 2020 zal de lay-out voor de nieuwe politiezone worden aangepast.

BIN-folder

Om de BIN-coördinatoren te ondersteunen zal een uniforme BIN-folder met informatie over de werking van de 
buurtinformatienetwerken ter beschikking worden gesteld. Betreffende folder was aanvankelijk aangekondigd voor 
2019 doch dit initiatief werd omwille van praktische redenen uitgesteld (gewijzigde mailadressen politiezone, nieuwe 
telefooncentrale, nieuwe website,…). Naast het feit dat dit document door de coördinator aan potentieel nieuwe leden 
binnen zijn regio kan worden ter beschikking gesteld (vb. BIN-standje bij wijkkermis, nieuwjaarsreceptie,…), zal ook elke 
nieuwe inwoner van een BIN-wijk van zijn of haar wijkinspecteur deze folder ontvangen bij de inschrijving. Op deze infobrief 
(met bijhorende inschrijvingsstrook) zullen tevens de gegevens van de BIN-coördinator worden vermeld zodat de nieuwe 
inwoner – zo gewenst – deze kan contacteren voor meer informatie en/of inschrijving!

Nieuwe website 

Sinds 20 mei zit onze website in een nieuw kleedje! Wat de gebruiker zoekt staat op onze nieuwe website centraal. 
Voor de aanmaak van de website werd gekozen voor het webplatform aangeboden door de geïntegreerde politie. 
Het resultaat is een moderne, fris ogende website waarin de burger zijn behoeften centraal staan.  
Bovendien is de website vanaf nu smartphone- en tabletvriendelijk. De website is vanaf nu te bereiken door te surfen naar 
www.politiedeinzezultelievegem.be !

Mobile First

Om onze website zo klantvriendelijk en toegankelijk mogelijk te houden, werd gekozen voor een webplatform dat 
smartphone- en tabletvriendelijk is. De website is opgesteld volgens het “Mobile First” principe. Dit wil zeggen dat de 
website gebouwd werd voor het kleinste toestel (smartphone) en zich aanpast naarmate het scherm groter wordt. Dit 
maakt de website uiterst gebruiksvriendelijk op eender welk toestel.

1Politiezone Deinze-Zulte 

WijkWijzer
BEWAARGIDS BOORDEVOL PRAKTISCHE VEILIGHEIDSTIPSDeinze - Zulte

De politie, altijd dichtbij

Veilig onderweg? Doe de check!

BIN-coördinator: “Extra ogen in onze wijk!”

Laat je fi ets niet aan z’n slot over!

UW WIJK IS ONZE ZORG!

ontdek de vele digitale 
extra’s & download 

de Layar App!
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Informatiebehoefte van de surfer

Vanuit de informatiebehoefte van de surfer werd de bestaande content geplaatst onder nieuwe vaste rubrieken:

 y Nieuws
 y Vragen
 y Verkeer
 y  Over ons
 y  Contact

Wekelijks worden er ook nieuwsberichten geplaatst op de website om bijzondere en actuele thema’s onder de aandacht 
te brengen. Deze nieuwsberichten worden ook steeds via onze sociale mediakanalen bekend gemaakt. Er is eveneens een 
link naar “persberichten” voorzien links onderaan de pagina. 

Je wijkinspecteur

De dienst Wijkwerking vervult een centrale rol in onze politiezone. De wijkinspecteurs vormen het eerste aanspreekpunt 
met onze inwoners. Via een eenvoudig zoekveld waarbij de straat moet ingegeven worden, kan je als bewoner van onze 
politiezone zeer snel terugvinden wie jouw wijkinspecteur is en hoe hij/zij te bereiken is. In 2020 zal je via de website ook 
kunnen nagaan of je straat deel uitmaakt van een BIN-netwerk. Op die manier kunnen nieuwe inwoners in contact komen 
met hun BIN-verantwoordelijke.

Contacteer ons

Alle nuttige contactgegevens van onze verschillende commissariaten & politiediensten werden samen gebundeld onder 
de nieuwe rubriek ‘Contact’. Ook het contactformulier is onder deze rubriek terug te vinden.

Online is het nieuwe normaal

Ook de e-formulieren krijgen nog steeds een prominente plaats op onze website. Zo kan je via de website online aangifte 
doen van kleine misdrijven via de website van Police on Web. Je kan eveneens gratis afwezigheidstoezicht en diefstalpre-
ventieadvies aanvragen via het online formulier op onze startpagina. Inwoners kunnen aangifte doen inzake internetcri-
minaliteit via het meldpunt fraude. 

Veelgestelde vragen uitgebreid

Ben je op zoek naar preventietips inzake woninginbraken, internetcriminaliteit, fietsdiefstallen of een veilig verkeer? Of 
heb je een vraag inzake geweld of waarvoor je bij onze sociale politie terechtkan? Antwoord op deze en andere andere 
vragen vind je terug onder de rubriek ‘Vragen’. Je kan zoeken binnen de verschillende thema’s of  door middel van het 
zoekveld. 

Fenomenen & preventie website

Er werd via onze website steeds gecommuniceerd over verschillende fenomenen inzake inbraken of oplichterpraktijken. 
In 2019 werd er gecommuniceerd over volgende onderwerpen:

 y Solden shoppen? Opgelet voor gauwdieven
 y Fictieve incasso... echte oplichting!
 y Opgelet! Valse sms’jes FOD Financiën
 y Opgelet voor phishing via tweedehandssites
 y Ik ga op reis en ik...
 y Factuur betaald? of toch niet...
 y Koopje of verdacht aanbod? Veilig shoppen doe je zo!
 y Opgelet! - Phishing SMS
 y Veilig de paasvakantie tegemoet!

Sociale media

Op regelmatige basis worden preventieve berichten verspreid via onze sociale mediakanalen. Er worden regelmatig 
linken gelegd naar artikels op de website. Daarnaast worden er ook snelheidscontroles aangekondigd, campagnes 
van het BIVV voorgesteld en gebeuren de oproepen naar getuigen via deze kanalen. We hebben momenteel ongeveer  
2.190 volgers op Twitter. Daarnaast hebben we ongeveer 5.475 likes op onze Facebookpagina.  Wil je ook op de hoogte 
blijven van het nieuws uit onze zone? Dat kan! Surf snel naar onze vernieuwde pagina’s ww.twitter.com/PolitiezoneDZL of 
www.facebook.com/PZDeinzeZulteLievegem. 
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Onthaal op afspraak

Een klacht indienen of aangifte doen in onze commissariaten gebeurt vanaf nu altijd op 
afspraak. Het gaat hier om meldingen die niet-dringend zijn. De politie hoeft voor deze 
zaken dus niet met spoed ter plaatse te komen.

Hoe?

 y Online via www.politiedeinzezultelievegem.be < Maak een afspraak.
 y Kies een locatie voor je afspraak (Deinze, Nevele, Zulte, Zomergem, Lovendegem of 

Waarschoot).
 y Kies het feit waarvoor je wil langskomen.
 y Selecteer een afspraakmoment. 
 y Vul de gevraagde gegevens in.
 y Je krijgt een bevestiging van je afspraak via e-mail. Je krijgt eveneens een overzicht van de documenten of andere 

informatie die je dient mee te brengen naar één van onze commissariaten.

Voordelen?

 y Je kan 24/7 een afspraak maken vanop elke locatie op een PC of mobiel toestel.
 y Op een tijdstip dat jou best past.
 y Bij het maken van je afspraak krijg je via mail informatie over documenten die je moet 

meebrengen of andere noodzakelijke informatie.
 y Je krijgt voorrang en wordt dus sneller geholpen.
 y Geen wachttijden.
 y Meer privacy.

Lokale Veiligheidsbevraging

De Lokale Veiligheidsbevraging is een grootschalige enquête bij de bevolking van Deinze, Zulte en Lievegem waarbij 
verschillende veiligheidsthema’s worden bevraagd. In totaal werden 5.596 vragenlijsten verstuurd. We kregen  
2.120 exemplaren ingevuld terug (zowel online als schriftelijk). Dat komt overeen met een responsgraad van 37,9 %. 

Buurtproblemen

De meest voorkomende buurtproblemen die uit de enquête bleken waren als volgt:

63,6%

ONAANGEPASTE
SNELHEID

42,5%

SLUIKSTORTEN
ZWERFAFVAL

34,0%

HINDERLIJK
PARKEREN

30,0%

WONINGINBRAAK

26,7%

AGRESSIEF
VERKEERSGEDRAG
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(On)veiligheidsgevoel

Resultaten politiewerking

72,6% is (heel) tevreden over de politiewerking waarbij Lovendegem en Nevele iets onder het gemiddelde scoren en Deinze, 
Zulte en Zomergem boven dit gemiddelde liggen.

46,1% is tevreden tot zeer tevreden over de aanwezigheid van de politie op straat, 13,8% is hierover ontevreden. Voornamelijk 
de 15-24 jarigen en mensen uit Lovendegem, Waarschoot en Nevele die minder tevreden zijn over de aanwezigheid van de 
politie op straat. 

Contacteerbaarheid

 y 71,2% van de ondervraagden vindt dat de politie gemakkelijk tot zeer gemakkelijk contacteerbaar is. 11,6% is de 
mening toegedaan dat de politiediensten (zeer) moeilijk te bereiken zijn. In Lovendegem, Nevele en Waarschoot liggen 
deze percentages significant hoger.

 y 46,6% van de ondervraagden kent hun wijkinspecteur niet. In de vroegere LoWaZoNe lopen deze percentages op tot  
50 à 60%. 

 y 16% van de ondervraagden wil meer contact met zijn wijkinspecteur, waarbij het voornamelijk de oudere 
bevolkingsgroepen zijn die hierop aandringen.

 y Slechts 28,9% had de laatste 12 maanden contact met de politiezone. 
 y 78,4% was tevreden over dit contact en 8% (helemaal) ontevreden. 

83,90%=ZELDEN/NOOIT ONVEILIG
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Nieuw Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 bepaalt de richting waarin de politiezorg in 
de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem en het politiekorps in de komende zes jaar 
zou moeten evolueren. Dit plan dient dan ook gezien te worden als een leidraad 
en een referentiedocument waarbij we toekomstgericht een strategie voor de 
komende zes jaar wensen uit te schrijven. 

Om deze doelstelling te bereiken was het van groot belang bij de opmaak van het 
zonaal veiligheidsplan te focussen op de betrokkenheid van de diverse partners, 
die het zonaal veiligheidsplan mee helpen uitdragen. Bij het uitwerken van het 
zonaal veiligheidsplan hebben we ons gebaseerd op een grondige analyse van 
de huidige situatie aangevuld met de verwachtingen van de diverse partners om 
zo een duidelijk zicht te krijgen op de interne en externe prioriteiten binnen de 
politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. 

Zowel de burgemeester van Deinze, Zulte en Lievegem, samen met de Procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, in overleg 
met de gerechtelijke en bestuurlijke directeur van Oost-Vlaanderen van de Federale Politie aangevuld met politieraad, de 
inwoners en de personeelsleden uit de politiezone hebben hun invulling gegeven aan het zonaal veiligheidsplan. Door 
deze integrale en geïntegreerde manier van werken streven we naar een kwaliteitsvolle dienstverlening en bieden we een 
excellente politiezorg aan, waarmee we de veiligheid en leefbaarheid binnen onze politiezone willen verzekeren.

Nieuwe prioriteiten

De nieuwe externe prioriteiten zijn als volgt:

De nieuwe interne prioriteiten zijn als volgt:

Het zonaal veiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de Zonale Veiligheidsraad en de jaarlijkse interne evaluatie 
van de actieplannen.

INBRAKEN IN WONINGEN
VERKEERSONGEVALLEN

LICHAMELIJK LETSEL DRUGS INTRAFAMILIAAL GEWELD INTERNETCRIMINALITEIT

INTERNE COMMUNICATIE WELZIJN
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Deinze-Zulte-Lievegem


