
Nieuw zonaal veiligheidsplan
De politiezone stelde voor de periode 2014-2017 een nieuw zonaal veiligheidsplan op. In dit ‘business plan’ worden voor de politiezone de 
strategische keuzes en de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren opgesomd.

Het plan kreeg de titel ‘Meer blauw, slimmer op straat’ mee. Sinds de reorganisatie van november 
2013 streeft de politiezone er immers naar om, ondanks de doorgevoerde besparingen, de crimi-
naliteit en overlast beter te bestrijden en onveiligheidsgevoelens te vermijden door de politieaan-
wezigheid op straat gevoelig te verhogen en doelgerichter op het terrein aanwezig te zijn.

Het zonaal veiligheidsplan vermeldt in dit kader de belangrijkste prioriteiten. Voor het maken van deze keuze werd er rekening gehouden 
met de criminaliteitscijfers en de verwachtingen van de  overheden, het parket en de bevolking. Zo zijn o.m. de resultaten van de bevolkings-
bevraging gebruikt. 

De zonale veiligheidsraad besliste uiteindelijk om volgende prioriteiten naar voren te schuiven:

MEER Blauw Slim Straatmer op

Verkeersveiligheid
en veilig naar school

Aangaande het aantal slacht-
offers in het verkeer is er sinds 

2011 weer een gunstige evolutie 
merkbaar. Op het vlak van verkeers-

veiligheid is er echter nog een belangrijke 
weg af te leggen. De politiezone zal daarom 

extra inzetten op controles op:
   overdreven snelheid
   rijden onder invloed van alcohol en drugs
   gsm-gebruik achter het stuur

   het niet gebruiken van de veiligheids-
      gordel of kinderzitjes

Ook het zich veilig van en naar school kun-
nen begeven staat centraal.

Inbraak

De aanpak van inbraken 
in woningen en in an-

dere gebouwen, waar-
onder de handelszaken en 

de bedrijven, staat centraal. 
Hierbij zal, in samenwerking 

met andere politiediensten, 
tevens gefocust worden 

op de bestrijding van rondtrek-
kende dadergroepen.

Gebiedsgebonden aanpak 
van (drugs)overlast, diefstallen en 

verkeersproblemen

Voor de gebiedsgebonden aanpak werd de poli-
tiezone in 4 gebieden onderverdeeld. Binnen elk 

gebied staan een vaste groep medewerkers in voor 
de opvolging van de lokale (drugs)overlast, diefstal-
len en verkeersproblemen. Deze groepen bestaan uit 
interventiemedewerkers en wijkagenten. Waar nodig 
worden ze bijkomend ondersteund 
door de motards of leden van de 

opsporingsdienst.

Intrafamiliaal
geweld

De bestrijding van intrafamiliaal geweld 
blijft ook nu een prioriteit voor de politiezone. 

Op dit vlak zijn de eerste tekenen 
van succes merkbaar. De poli-

tiezone wil, in samenwerking 
met  het parket, de hulpverle-
ning en de provincie verder een 
aanpak uitwerken specifiek 
gericht op gezinnen waar-
bij meerdere problemen 

(verslaving, schulden,...) de 
situatie bemoeilijken. Bij-

zonder aandacht zal hierbij 
ook gaan naar de situatie van 

kinderen.

Informatiebeheer, communi-
catie en technologie

De lokale politie wil extra inzetten op 
een goede informatiedoorstroming en een 

analyse van de beschikbare gegevens. De 
manier waarop we met informatie omgaan 

zal tot meer resultaten moeten leiden.
Hierbij is investeren in technologische onder-

steuning belangrijk:
   automatische nummerplaatlezer
   computers in de combi’s
   speciale software voor informatieuitwisseling
   enz.

De communicatie zal ook verbeteren door aanpassingen bin-
nen de korpsorganisatie en het gebruik van nieuwe com-

municatievormen. Een aantal belangrijke doelgroepen 
worden in het kader van de externe communicatie 

specifiek naar voren geschoven: scholen, 
bedrijven, verzorgingscentra en 

sleutelfiguren in de wijk.

Het formuleren van prioriteiten doet natuurlijk geen afbreuk aan de uitvoering van de andere wettelijke opdrachten door de 
lokale politie. Onveiligheid is daarenboven niet een probleem van de politie alleen. Dit moet tot uiting komen in het betrekken 
van verschillende partners bij de aanpak.
Het begrip ‘prioriteit’ staat dan ook voor essentieel, maar niet voor exclusief.


