
  

INHOUDSTAFEL 

 
VOORWOORD          1 
 
1. OVER DE POLITIEZONE DENDERMONDE     2 
 

1.1 Situering          2 
1.2 Gemeenschapsgerichte politiezorg      2 
1.3 Visie – missie – waarden       3 
1.4 Organogram         5 

 

2. BASISFUNCTIONALITEITEN EN DIENSTEN     6 
 

2.1 Wijk- en projectwerking        6 

2.2 Onthaal          8 

2.3 Interventie         9 

Toezichtploegen        10 

2.4 Politiële slachtofferbejegening        12 

2.5 Lokale recherche         14 

2.6 Handhaving openbare orde       19 

Veiligheidskorps        20 

2.7 Verkeer          21 

2.8 Secretariaat         22 

2.9 Cel gerechtelijke coördinatie       23 
 

3. BELEIDSPRIORITEITEN        24 
 

3.1 Actieplan verkeer         24 

3.1.1 Schoolgaande jeugd       25 

3.1.2 Zwaar vervoer       27 

3.1.3 Letselongevallen       28 

3.1.4 Snelheidscontroles       29 

3.1.5 Veiligheidsgordel       29 

3.2 Actieplan drugs         30 

3.2.1 Voorlichting en preventie      30 

3.2.2 Patrouilles en gerichte controles     30 

3.2.3 Drugs in de gevangenis      32 

3.2.4 Drugs in het verkeer        32 

3.3 Actieplannen diefstallen        33 

3.3.1 Inbraak in gebouwen       33 

3.3.2 Fiets- en bromfietsdiefstallen      35 

3.3.3 Winkel- en gauwdiefstallen      36 

3.4 Actieplan jeugd en sociale zaken      38 

3.4.1 Jeugdproblematiek       38 

3.4.2 Jeugd, sociale en familiale zaken     39 

3.4.3 Thematisch gebonden sociale overlast    39 

3.4.4 Buurtgebonden sociale overlast     41 

3.4.5 Sociale overlast door individuen     41 

 

 



  

3.5 Actieplan milieu         42 

3.5.1 Afvaltransport        42 

3.5.2 Hondenpoep        42 

3.5.3 Lawaaioverlast       42 

3.5.4 Sluikstorten        43 
 

4. CAPACITEITSMETING EN WERKLAST      44 
 

4.1 Meldingen         44 

4.2 Gebeurtenissen         45 

4.3 Aantal opgestelde processen-verbaal      49 

4.4 Ontsnapping uit de gevangenis en stakingen gevangenispersoneel  50 

4.5 Globaal overzicht capaciteitsmeting      51 

 

5. PERSONEEL EN INTERNE BEDRIJFSVOERING    53 
 

5.1 Personeel          53 

5.2 Opleiding          55 

5.2.1 Opleidingsplan       55 

5.2.2 Personeelsvergaderingen      55 

5.2.3 Opleidingstraject GGPZ      55 

5.2.4 Opleiding Glock       56 

5.3 Stagebegeleiding binnen de politiezone     56 

5.3.1 Stagebegeleiding van operationelen     56 

5.3.2 Stagebegeleiding van burgers     58 

5.4 Welzijn op het werk        59 

5.5 Astrid-netwerk         60 
 

 

 
 



 
Lokale politie Dendermonde - jaarverslag 2006 

 

1

VOORWOORD 

 

 

Met dit jaarverslag toont de Lokale Politie van Dendermonde u in vogelvlucht de resultaten 

van het voorbije jaar 2006. 

 

Het verslag geeft een beeld van de prestaties op het gebied van noodhulp, handhaving, 

opsporing en ondersteunende diensten. 

 

Het geeft echter ook het werk van het politiekorps àchter de cijfers weer, namelijk de inzet 

van al de politiemannen en –vrouwen en wat deze betekent voor u als burger. 

 

Naar analogie met de verslagen van de voorgaande jaren bestaat dit verslag uit 

verschillende rubrieken.  Naast een beschrijving van de politiezone met de diverse 

basisfuncties en diensten, vindt u ook meer informatie over de aanpak en resultaten van de 

beleidsprioriteiten en over de capaciteitsbesteding en werklast in de politiezone 

Dendermonde.  Daarnaast worden ook meerdere aspecten op het vlak van interne 

bedrijfsvoering in kaart gebracht.  Uiteraard mag een ingrijpende gebeurtenis zoals de 

ontsnapping van 28 gedetineerden uit de gevangenis ook zeker niet ontbreken in dit 

jaaroverzicht. 

 

Het hoeft geen betoog dat dit rapport slechts een greep uit de vele activiteiten en realisaties 

van het korps van 2006 weergeeft. 

 

 

 

 

Wij hopen in ieder geval dat u dit jaarverslag met interesse leest. 

 

 

 

 

Paul Putteman       Piet Buyse 

korpschef        burgemeester 
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1.1 Situering 

 

De politiezone Dendermonde is een ééngemeentezone en ligt aan de monding van de 

Dender in de Schelde.   

• Oppervlakte: 5.568 ha  

• Aantal inwoners: circa 43.160 

• Acht deelgemeenten: Appels, Baasrode, Dendermonde, Grembergen, Mespelare, 

Oudegem, Schoonaarde, Sint-Gillis 

• Hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement: rechtbank van eerste aanleg en een 

gevangenis op het grondgebied. 
 

 

1.2 Gemeenschapsgerichte politiezorg 

 

Sinds de integratie van de politiediensten werkt het korps van de Lokale Politie van 

Dendermonde binnen de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ). 

 

Gemeenschapsgerichte politiezorg is een politiemodel waarbij vijf pijlers centraal staan: 

externe oriëntatie, partnergericht werken, bekwame betrokkenheid, rekenschap afleggen en 

probleemoplossend werken.  Daarnaast zijn ook bedrijfscultuur, organisatie en 

werkprocessen, … belangrijke factoren.   

 

Partnergericht werken is één van de essentiële onderdelen van de GGPZ waardoor dit 

model zich onderscheidt van andere modellen.  Algemeen uitgangspunt is dat het bestrijden 

van onveiligheid en overlast niet louter de taak van de overheid in het algemeen en de politie 

in het bijzonder is.  De beste resultaten bij de aanpak van onveiligheids- of overlastsituaties 

worden bekomen wanneer via een specifiek uitgewerkt actieplan (met maatregelen op maat), 

de werkelijke oorzaken van een bepaalde problematiek aangepakt worden waarbij alle 

partners die een nuttige inbreng kunnen hebben, hierbij ook betrokken worden.  Het spreekt 

voor zich dat deze partners verschillen naargelang de problematiek die aangepakt wordt. 

 

Om alle medewerkers met de neuzen in dezelfde richting te krijgen, wordt heel wat tijd 

besteed aan vorming binnen deze context.  Over dit opleidingstraject kan u meer info 

terugvinden in de rubriek opleiding. 

 

Deze aanpak volgens de GGPZ vertaalt zich in de visie – missie – waarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  OVER DE ZONE 
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1.3 Visie-missie-waarden  

 

VISIE 

 

Vanuit een positieve werksfeer wenst de Lokale Politie Dendermonde een 

maatschappijgerichte politiezorg aan te bieden. 

 

Werkomstandigheden, 

- waarbij aandacht geschonken wordt aan  

o de middelen waarmee moet gewerkt worden  

o de relatie tussen de leiding en de basis en tussen alle medewerkers onderling, 

- waarbij kan gewerkt worden in een geest van vertrouwen en een optimale 

samenwerking tussen de afdelingen, 

moeten leiden tot een positief werkklimaat om een goede dienstverlening te verzekeren. 

 

In onze dienstverlening bij een politioneel optreden staat de aanpak van de maatschappelijke 

problemen centraal. 

 

Kenmerkend hierbij is onze bezorgdheid om kwaliteitsvol politiewerk te leveren en onze 

dienstbaarheid naar de burger toe  

 

 

 

MISSIE 

 

De Lokale Politie Dendermonde wil een maatschappijgerichte politiezorg leveren, waarbij 

gewerkt wordt met aandacht en begrip voor de problemen en verwachtingen van de 

bevolking en de overheid. 

 

Wij doen dit door: 

 

- veiligheid te verzekeren en overlast te beperken; 

 

- misdrijven vast te stellen en te onderzoeken; 

 

- professionele hulpverlening met aandacht voor nazorg te leveren; 

 

- de oorzaken van problemen aan te pakken, zo nodig op projectmatige wijze en met 

medewerking van partners; 

 

- preventief te werken waar dit kan; 

 

- een uniforme aanpak, met gemotiveerde medewerkers, met een permanente open 

communicatie na te streven 
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WAARDEN: 

 

Wij geloven in: 

 

- Integriteit; 

- Streven naar kwaliteit en professionalisme; 

- Empathische en sociale ingesteldheid; 

- Beschikbaarheid; 

- Neutraliteit en objectiviteit. 

 

1.4  Organogram 

 

Het diagram op de volgende bladzijde geeft u een overzicht van de verschillende diensten 

om u meer inzicht in de organisatie en structuur van het korps van de lokale politie van 

Dendermonde te geven. 

 

Een verduidelijking van de afkortingen die u in dit organogram terugvindt: 

• OK: officierenkader dat bestaat uit commissarissen van politie 

• MK: middenkader dat bestaat uit hoofdinspecteurs 

• BK: basiskader dat bestaat uit inspecteurs 

• AP: hulpkader dat bestaat agenten van politie 

• CALOG: personeelsleden die deel uitmaken van het administratief en logistiek kader 

 

 

 



 
Lokale politie Dendermonde - jaarverslag 2006 

 

5 

KORPSFORMATIE LOKALE POLITIE DENDERMONDE 

      KORPSCHEF

1 OK

Adviseur beleid en communicatie

1 CALOG niveau A

  Adjunct-korpschef

       Mat. - Bu. 

    Infra - Inform

1 OK

Personeelszaken Verkeer       Interventie -         Wijk- en          Lokale ICT

Secretariaat    Onthaal - Steun    Projectwerking      Recherche

1 OK 1 OK 2 OK 1 OK 1 OK 1 MK

    3 FTE CALOG 2 MK 10 MK 5 MK 4 MK 1 BK

2 BK 52 BK 1 MK pol.as. 2 BK 1 FTE CALOG B+ ICT

6 AP 1,5 FTE CALOG 13 BK 0,3 FTE CALOG

    Gerechterlijke 7de AP 0,2 FTE CALOG

      coördinatie 8 ste AP

1 MK 2,5 FTE CALOG

1 BK 1 FTE CALOG D

1 FTE CALOG

Lokale ondersteuning-leiding Verkeer Interventie * Wijkwerking Lokale ICT SOFTWARE

Onthaal * Slachtoffer- onderzoeken ICT HARDWARE

Openbare orde   bejegening

Opvorderbare cap. * Projectwerking:

  - drugs

  - inbraak

  - buurt en soc.

    overlast

  - jeugd

  - milieu
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2.1 WIJK- EN PROJECTWERKING 

Wijkwerking 

Wijkinspecteurs zijn eigenlijk de antennes van het korps binnen de verschillende 

deelgemeenten.  Zij zijn ideaal geplaatst om de plaatselijke problemen te kennen en hierop 

in te spelen.  Ze sporen problemen in hun wijk op, zoeken oplossingen en komen tussen in 

geval van overlast, storende problemen en kleinschalige criminaliteit.  Daarnaast hebben zij 

ook een aantal administratieve taken. 

 

Met de capaciteit van 12 wijkinspecteurs wordt ruim voldaan aan de minimale 

organisatienorm van 1 wijkagent per 4000 inwoners.  Om de zichtbaarheid en de 

aanspreekbaarheid op het grondgebied van de zone te verhogen, verplaatsen de 

wijkinspecteurs zich voornamelijk per fiets of bromfiets.  In bijlage vindt u een overzicht van 

de verschillende wijken met hun wijkinspecteur. 

 

In 2006 besteedden de wijkinspecteurs ongeveer 2220 manuren aan onthaal in hun 

wijkbureau.  Dit is goed voor 12% van hun totale capaciteit. 

 

 

Activiteiten wijkwerking

9% 1%
8%

31%

12%
7%

17%

6%
9%

wijkvergadering en opleiding (9%) andere (1%)

problemen oplossen (8%) kantschriften (31%)

onthaal in wijkbureau (12%) opstellen processen-verbaal (7%)

verkeer (17%) openbare orde (6%) 

administratie (9%)

 

 

 

 

 

 

2. BASISFUNCTIONALITEITEN EN DIENSTEN 
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Uit bovenstaand diagram blijkt dat wijkinspecteurs nog steeds veel tijd besteden aan de 

uitvoering van administratieve taken en kantschriften.  In 2006 slorpte dit ongeveer 40% van 

hun capaciteit op.  Slechts 8% van hun capaciteit kunnen zij besteden aan het oplossen van 

kleine, storende problemen in hun wijk. 

 

In aansluiting op een aantal werkgroepen die dit thema al onder de loep namen, verspreidde 

het ministerie van Binnenlandse Zaken in december 2006 een omzendbrief over 

administratieve taken.  Bedoeling is dat een aantal administratieve taken beperkt/afgebouwd 

worden zodat meer tijd vrijkomt om kleine problemen in de wijk op te lossen. 

 

 

Projectwerking 

Per beleidsprioriteit is er binnen de politiezone Dendermonde een projectcoördinator 

aangesteld als verantwoordelijke.  Naast een screening en diepgaande analyse werken zij 

actieplannen op maat uit.  Hierbij houden ze rekening met factoren zoals frequentie, tijd- en 

plaatsbepaling, aangetroffen oorzaken, enz.  Coördinatoren van projecten staan zowel in 

voor contacten met externe partners als voor de opvolging, evaluatie en bijsturing van de 

plannen.  Daarenboven kunnen wijkinspecteurs die bijstand nodig hebben bij de aanpak van 

buurtgebonden problemen ook altijd bij hen terecht. 

 

In 2006 telde dit team vijf personen.  Rekening houdend met de prioriteiten uit het  zonaal 

veiligheidsplan 2005-2008 gaat het over drugs bij jongeren, diefstal in de brede zin, jeugd, 

sociale zaken en milieu.  De uitwerking van de aanpak van de prioriteiten op vlak van 

verkeer behoort daarentegen tot de verkeersdienst. 

 

Zoals u uit bijgevoegde tabel kan afleiden besteedde het korps in zijn totaliteit ongeveer 

15.000 uren aan projectwerking en de uitvoering van de actieplannen daarbinnen.  Hierbij 

staan de uren project in de tabel voor deze van de projectcoördinator en de overige voor 

bijstand die werd verleend in het kader van de uitvoering van de actieplannen door andere 

afdelingen. 

 

 

Activiteit uren 

Projectwerking (incl. bijstand) 14730 

drugs 2911 

project 1296 

bijstand andere afdelingen 1615 

buurt en sociale overlast 3267 

project 1597 

bijstand andere afdelingen 1670 

diefstal 4969 

project 1825 

bijstand andere afdelingen 3144 

jeugd 2175 

project 1022 

bijstand andere afdelingen 1153 

milieu en stedenbouw 1973 

project 1285 

bijstand andere afdelingen 688 
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2.2 ONTHAAL 

In het onthaal kunnen burgers zich 24u/24 aanbieden om klacht neer te leggen, aangifte te 

doen of informatie te vragen.  Het onthaal in het commissariaat is permanent geopend en 

wordt tijdens de kantooruren verzorgd door een bediende en twee leden van de 

interventiedienst, ‘s nachts door twee leden van de interventie. 

 

De belangrijkste taak van deze dienst bestaat uit het met raad en daad verder helpen van 

burgers, die zich enerzijds aanbieden aan het onthaal en anderzijds telefonisch contact 

opnemen met onze diensten. 

 

Daarnaast staat het onthaal ook in voor onderstaande activiteiten: 

- afleveren van attesten 

- telefonisch onthaal 

- verstrekken van info 

- ontvangen van bezoekers voor de collega’s 

- verwerken van administratie 

- toezien op de cellen met opgesloten personen 

- … 

 

In 2006 was het onthaal 365 dagen geopend, hetgeen resulteert in 17512 manuren.  

Daarenboven konden de burgers ook nog 2220 uur terecht in de onthalen van de 

verschillende wijkbureaus. 

 

In de zone werd een werkgroep onthaal opgericht.  Bedoeling is om een aantal maatregelen 

uit te werken die de kwaliteit van het onthaal moeten verhogen en het werkproces “onthaal“ 

verder te ontleden en uit te schrijven, zodat uniformiteit in het handelen op het onthaal 

ontstaat.  De eerste resultaten werden reeds geïmplementeerd in de zone. 
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2.3 INTERVENTIE 

De voornaamste opdracht van de dienst ‘interventie, onthaal en steun’ bestaat uit het 

verstrekken van dringende politiehulp op het terrein in reactie op 101-oproepen.  

Interventieteams komen als eersten ter plaatse om de feiten vast te stellen. 

 

In 2006 viel hun werking o.a. uiteen in onderstaande activiteiten.  Uit bijgevoegde grafiek kan 

u afleiden dat deze afdeling iets meer dan 40% van haar capaciteit aan crisisinterventie op 

het terrein besteedde.  Daarnaast gaven zij ook bijstand aan andere afdelingen van het 

korps, vervulden zij opdrachten van federale aard zoals dienst justitiepaleis (hoven) enz. 

 

Activiteiten interventie-onthaal-steun

21%

43%

20%
2% 3% 3% 4%

4%

1%

onthaal (21%) politiehulp op terrein (43%) toezicht (20%)

bijstand projecten (2%) bijstand verkeer (3%) openbare orde (3%)

hoven (4%) roterende recherche (4%) bijstand deurwaarder (1%)

 
 

 

In 2006 verliep de werking van de permanentie- en toezichtploegen net zoals in 2005 

volgens onderstaand schema. 

 

 

 Interventieploegen Toezichtploegen 

 uurregeling aantal uurregeling aantal 

Weekdagen 

 

 

 

Weekend 
Za - (zo) 

05.45 – 14.00 u 

13.45 – 22.00 u 

21.45 – 06.00 u 

 

05.45 – 14.00 u 

13.45 – 22.00 u 

21.45 – 06.00 u 

 

2 

2 

1 

 

1 (1) 

2 (1) 

1 (1) 

07.15 – 16.00 u 

13.15 – 22.00 u 

21.45 – 06.00 u 

 

07.15 – 16.00 u 

13.15 – 22.00 u 

21.45 – 06.00 u 

 

1 

1 

1 

 

1 (1) 

1 (1) 

1 (1) 

OPM: ’s nachts op weekdagen en tijdens het weekend geeft de toezichtploeg bijstand aan de 

interventieploegen als de situatie dit vereist (bv. nood aan dringende politiehulp op het terrein en geen 

andere ploegen beschikbaar). 

NB: het cijfer dat u tussen haakjes terugvindt, geeft het aantal ploegen op zondag weer. 
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TOEZICHTPLOEGEN 

 

Concept en werking 

 

Sinds twee jaar stuurt de lokale politie van Dendermonde naast de traditionele 

interventieploegen ook extra politiepatrouilles uit.  Het gaat om bijkomende teams die zich bij 

voorkeur te voet en met de fiets verplaatsen en ingezet worden tegen allerlei vormen van 

maatschappelijke overlast en criminaliteit in de stad. 

 

Om zicht te krijgen op mogelijke probleemhaarden en deze in kaart te brengen maakt de 

dienst gebruik van informatie en signalen uit verschillende bronnen.  Naast politionele 

vaststellingen (bv. toename vandalisme in bepaalde buurt) wordt ook rekening gehouden 

met meldingen van burgers, wijkcomités, verenigingen of overheden.  Daarna wordt al deze 

informatie bij elkaar gelegd en verwerkt tot opdrachten door de projectcoördinator buurt en 

sociale overlast.  Op basis van deze lijst met ‘aandachtspunten’ wordt op vooraf bepaalde 

tijdstippen gericht toezicht gehouden en verslag uitgebracht.   

 

Resultaten en activiteitsdomeinen 2006 

 

In 2006 kreeg de politie 20% meer signalen binnen t.o.v. 2005.  Van de 420 geregistreerde 

signalen werden 90 door de afdeling wijk opgevolgd en verwerkte de coördinator de overige 

330 in opdrachten of aandachtspunten voor de ploegen op het terrein. 

 

300

320

340

360

380

400

420

2005 2006

Signalen over onveiligheid en overlast

 
 

Zoals u uit onderstaande grafiek kan afleiden, worden de toezichtploegen ingeschakeld op 

het vlak van de uitvoering van uiteenlopende doelstellingen.  De meerwaarde van deze 

ploegen schuilt bijgevolg niet enkel in het uitoefenen van intensief en gericht toezicht maar 

ook in het uitvoeren van controles, het actief meewerken aan gevoerde campagnes en het 

ondersteunen van andere diensten.  Zo besteedden deze ploegen bv. 10% van hun tijd, of 

758 uur aan het verlenen van bijstand op het justitiepaleis. 
 

In 2006 werden de toezichtploegen ingezet in het kader van onderstaande activiteiten. 

In het algemeen werden zij gedurende ongeveer 9000 uur ingezet en voerden zij 78 

fietspatrouilles uit. 
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Activiteitsdomeinen toezicht 2006

20%

10%

33%

11%

9%

6%
2% 9%

verkeer (20%)

bijstand justitiepaleis (10%)

diefstalpreventie (33%)

jeugd (11%)

buurt-overlast (9%)

drugs (6%)

milieu (2%)

overlast station, jeugdhuizen,
evenementen  (9%)

 
 

 

In het bijzonder besteedden zij in 2006 het grootste deel van de tijd aan controles, 

ondersteuning en toezicht in het kader van: 

 

- Diefstalpreventie: toezicht vakantiewoningen, toezicht winkelstraten, diefstalpreventie 

gebouwen, ondersteuning actie fietsdiefstallen, toezicht wekelijkse markt en 

winkelstraten ter preventie van winkel- en gauwdiefstallen… 

 

- Verkeer: dagelijkse verkeersregeling, ondersteuning verkeersacties, controles 

fietsverlichting, verkeersreglementering, alcoholcontroles, controle boorddocumenten,… 

 

- Jeugd: spijbelcontroles, controles alcoholverbruik, controles naleving verkeersreglement, 

…. 
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2.4 POLITIELE SLACHTOFFERBEJEGENING  

Algemeen 

Crisissituaties kunnen een zeer grote impact hebben op alle personen (slachtoffers, 

getuigen, nabestaanden, verwanten) die bij conflicten, misdrijven, ongevallen, ernstige 

incidenten, rampen e.d. rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn.   

 

Binnen de politiezone Dendermonde staan één fulltime slachtofferbejegenaar en 3 ‘parttime’ 

medewerkers voor deze gespecialiseerde zorg in. 

 

Omwille van het indringende en plotse karakter van een crisissituatie dringen 

herstelmaatregelen, een eerste gespecialiseerde opvang, bijstand en doorverwijzing van 

slachtoffers van misdrijven zich op. 

 

Slachtofferbejegening beperkt zich binnen de politiezone Dendermonde bijgevolg niet enkel 

tot slachtoffers van misdrijven en verkeersslachtoffers, maar richt zich ook tot ‘personen in 

nood’, waarbij gezocht wordt naar een gepaste doorverwijzing.  Binnen deze context werd in 

de zone een proefproject rond intrafamiliaal geweld opgestart.  Naast deze problematiek 

gaat van de zone ook het engagement uit om in geval van ouder(mis)behandeling de juiste 

coördinaten van het meldpunt na te laten. 

 

Naast een adequate opvang krijgen slachtoffers op deze dienst ook de vereiste informatie en 

bijstand.  Om te zorgen voor een maximale informatiedoorstroming is er regelmatig contact 

met externe partners tijdens diverse overlegfora (parket, centra voor welzijnswerk en 

geestelijke gezondheidszorg, … ).   

 

Naast de vaste medewerkers van de dienst slachtofferbejegening kregen ook alle 

operationele personeelsleden in de zone een opleiding zodat ook zij kunnen instaan voor de 

eerste opvang van slachtoffers.  Bij ernstige gevallen doen zij beroep op een 

gespecialiseerde slachtofferbejegenaar. 

 

 

Enkele cijfers en vaststellingen 

 

In 2006 behandelde de dienst slachtofferbejegening ongeveer 171 dossiers.  De inhoud 

ervan was heel divers en liep uiteen van een hulpvraag n.a.v. verkeersagressie tot hulvragen 

over spijbelende tieners of burengeschillen.  Net zoals in 2005 werd het grootst aantal 

dossiers opgesteld in het kader van familiale en echtelijke moeilijkheden met of zonder 

geweld en zelfmoord.  Deze twee categorieën samen waren goed voor meer dan de helft 

van het totaal aantal dossiers.  Met betrekking tot de eerste categorie stelde deze dienst een 

stijging met 18% vast.  Hierbij vindt u een opsplitsing van de desbetreffende categorieën. 

 

Familiale en echtelijke moeilijkheden met of zonder geweld 72 

Partnergeweld 32 

Relatieproblemen 18 

Ouders met probleemkind  2 

Gezinstoestand  14 

Stalking 6 
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Zelfmoord 22 

Zelfdoding 10 

Poging zelfdoding 6 

Suïcideneiging 6 

 

Naast de eigenlijke slachtofferhulp voert de slachtofferbejegenaar ook gesprekken in het 

kader van sociale en maatschappelijke probleemsituaties, waarbij in de meeste gevallen een 

doorverwijzing noodzakelijk is.  In 2006 ving hij binnen deze context o.m. 5 daklozen en 

verschillende slachtoffers van verkeersagressie op. 

 

Afhankelijk van de wil van het slachtoffer kan de ondersteuning in het slachtofferlokaal op het 

commissariaat of bij de betrokkene thuis plaatsvinden.  Op twee jaar tijd steeg het aantal 

huisbezoeken van 62 naar 102. 
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In Dendermonde kan 24u/24 beroep worden gedaan op een slachtofferbejegenaar in het 

kader van de permanentiedienst van de regio Schelde.  De regio Schelde omvat 5 

politiezones, met name Dendermonde, Lebbeke-Buggenhout, Hamme-Waasmunster, Zele-

Berlare en Wetteren-Laarne-Wichelen.  Binnen dit netwerk voor slachtofferbejegenaars 

gebeurden 10 terugroepingen1.  Voor de eigen zone werd hij 16 keer teruggeroepen.  In 

vergelijking met 2005 betekent dit een stijging met 50%. 

 

In 2006 werd meer dan 1700 uren besteed aan taken in het kader van slachtofferbejegening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Een politieambtenaar die terugroepbaar is, heeft a.h.w. wachtdienst.  Bijgevolg wordt hij 

verondersteld zijn dienst binnen een afgesproken termijn te hervatten indien nodig (buiten de normale 
werkuren en geen ander personeel ter beschikking). 
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2.5  LOKALE RECHERCHE 

De lokale recherchedienst Dendermonde bestaat uit 9 personeelsleden:  

 * 7 vaste leden  

 * 2 leden van interventie waarbij om de twee maanden een wisseling gebeurt 

 

In september, oktober en november 2006 kwam er ook telkens een hoofdinspecteur van de 

interventiedienst voor een maand stage lopen op deze afdeling.  

 

Evaluatie leert ons dat dit een goed systeem is en dat dit volgende voordelen biedt: 

• de verzuiling tussen de afdelingen wordt tegengegaan 

• leden van de afdeling interventie krijgen de gelegenheid om kennis te maken met 

de recherche en de kwaliteit van het door hen verrichte gerechtelijk werk stijgt 

(door opgedane ervaring) 

• bij de eerste vaststellingen van ernstige feiten, weet de ploeg interventie wat 

belangrijk is voor de recherche en handelt overeenkomstig. 
 
 

AANTAL UITGEVOERDE OPDRACHTEN IN 2006 

 

Het lokaal rechercheteam van Dendermonde voerde 976 onderzoeksopdrachten in het kader 

van gerechtelijke dossiers uit in 2006.  In bijgevoegd diagram vindt u een opsplitsing per type 

bron. 

 

 

Opsplitsing aantal uitgevoerde opdrachten recherche

9%

53%

33%

1%

1%

3%

PV's (9%)

Kantschriften PdK (53%)

Kantschriften OR (33%)

APO-opdrachten (1%)

Zachte informatie (1%)

Nota's (3%)

 
Opm: PdK= Procureur des Konings 
         OR = onderzoeksrechter 
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EVOLUTIE UITGEVOERDE OPDRACHTEN  

 

Start onderzoek naar aanleiding van: 2004 2005 2006 Verschil%  

     

PV's ( initieel opgesteld door lokale politie ) 199 65 87 +34% 

Kantschriften Procureur des Konings 403 442 520 + 18% 

Kantschriften onderzoeksrechter 198 304 321 + 6% 

APO-opdrachten
2
 101 108 14 - 87% 

Zachte informatie 8 13 8 - 38% 
Nota's (afkomstig van niet-politiediensten 
of niet-gerechtelijke diensten)  

27 19 26 + 37% 

     

Totaal 936 951 976 + 2,6 % 

 

Uit de tabel kan u afleiden dat de recherchedienst in vergelijking met 2005 ongeveer 2,6% 

meer opdrachten of verdere onderzoeken heeft uitgevoerd, dergelijke afwijking is eigenlijk te 

verwaarlozen maar blijft toch elk jaar in stijgende lijn gaan. 

 

Wel valt er op te merken dat de complexiteit van de onderzoeken niet onderschat mag 

worden . In 2006 werden twee ‘grotere’ dossiers drugs met tap gerealiseerd met zeer positief 

resultaat.   

 

Onderzoeken die wat meer tijd vragen zijn zeker deze van de onderzoeksrechter met 

aangehoudenen.  In 2005 was er al een substantiële stijging op het vlak van aantal 

aanhoudingen maar 2006 was nog veel intensiever (zie rubriek aanhoudingen hieronder) 

zodat deze onderzoeken steeds primeerden en de beschikbare capaciteit opslorpten.  Op 

een bepaald ogenblik dienden zelfs prioriteiten gelegd te worden in de dossiers met 

aangehoudenen.   

 

Zoals u uit de tabel kan afleiden is er, in tegenstelling tot 2005, in 2006 opnieuw een stijging 

in de onderzoeken uitgevoerd n.a.v. initiële vaststellingen uit de processen-verbaal van de 

interventiediensten.  Het gaat om een stijging met 34% t.o.v. een daling van 67% in 2005.  

De verklaring hiervoor is te zoeken bij het feit dat de diefstallen met braak niet meer vallen 

onder APO (waardoor hier een daling is van 87% in de verdere onderzoeken APO) maar 

waar toch dringende onderzoeken dienden te worden verricht.   
 

CAPACITEIT 

 

In 2006 nam het eigenlijke onderzoek (o.a. inwinnen van informatie, verhoren van 

daders/slachtoffers/getuigen, verrichten van huiszoekingen, leggen van contacten, 

administratieve aanvragen en afhandelingen,..) ongeveer 81% van het totaal aantal uren van 

de afdeling recherche in beslag.  Hierbij werd het aantal uren verlof reeds in mindering 

gebracht.   

 

                                                 
2
 Een Ambtshalve Politioneel Onderzoek is een onderzoek waarbij de politie in het kader van 

bepaalde gerechtelijke dossiers opdrachten kan geven aan interne diensten of andere korpsen zonder 
de tussenkomst van het parket af te wachten.  De doelstelling is een volledig afgewerkt dossier te 
bezorgen aan de magistraat zodat op basis hiervan een eindbeslissing kan genomen worden. 
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Daarnaast besteedde de dienst gedurende iets minder dan 600 uur aan het organiseren en 

uitvoeren van eigen acties en het leveren van bijstand aan andere afdelingen.   

 

In het kader van acties en controles inzake drugs in het verkeer werd aan projectwerking 

drugs 127 uur en aan de verkeersdienst 252 uur bijstand gegeven.  Door de recherche 

werden 5 acties gehouden ter controle van de pita’s, Chinese restaurants, nachtwinkels en 

slachthuizen en dit voor een totaal van 200 uur. Dit betreft een positieve stijging t.o.v. vorig 

jaar toen er slechts 1 actie kon worden uitgevoerd. 

 

De grotere complexiteit van de onderzoeken die aan onze recherchedienst toevertrouwd 

worden, vraagt een zeer uitgebreide algemene kennis van de rechercheurs.  We denken 

hierbij aan telefonie, tap, financiële aspecten, het vrijwaren van sporen en dergelijke.  

Bijgevolg is permanente vorming noodzakelijk. 

 

 

AANHOUDINGEN  

 

In 2006 werden er door de ganse zone in totaal 207 personen gerechtelijk gearresteerd.  

Hiervan werden er 93 voorgeleid bij de onderzoeksrechter en bleven er 54 aangehouden. 

 

Vergelijken we het cijfer van 2006 met dit van 2005 dan bemerken we een stijging van 70% 

inzake arrestaties.  In 2005 was er al sprake van een grote stijging t.o.v. 2004 doch het jaar 

2006 was fenomenaal.  De grootste stijging is terug te vinden bij de categorie familiaal 

geweld en dit ingevolge de nieuwe richtlijnen over intrafamiliaal geweld.  In 2006 

arresteerden onze diensten 46 personen waarvan er 18 voorgeleid werden.  Uiteindelijk 

bleven 5 personen aangehouden na de voorleiding bij de onderzoeksrechter.  

 

 

Overzicht gerechtelijke arrestaties 2005 2006 

minderjarigen 19 26 

-jarige vrij na verhoor 1 10 

-jarige vrij na voorleiding  13 4 

-jarige geplaatst 5 12 

vrij na verhoor 45 88 

voorleiding bij onderzoeksrechter 58 93 
vrij na voorleiding 6 39 

aangehouden 52 54 

totaal 122 207 

 

 

Misdrijfcategorieën 2005 2006 verschil 

zeden 6 16 +176% 

diefstal 49 65 +33% 

drugs 9 26 +189% 

aanslag tegen persoon 40 71 +78% 

brandstichting 3 0 -100% 

andere 15 29 +94% 

    

totaal 122 207 +70% 
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Arrestaties inzake diefstallen 2006 

  

eenvoudige 17 

zware 28 

huisdiefstal 1 

geweld 3 

winkel 16 

 

 

Arrestaties inzake geweld tegen personen 2006 

  

familiaal/belaging/stalking 46  
18 werden voorgeleid 
13 vrij na voorleiding  
5 bleven aangehouden 

bedreigingen/weerspannigheid 18 

doodslag 5 

moord 2 

 

 

Uit bijgevoegd diagram blijkt een opmerkelijke stijging op het vlak van het aantal 

voorleidingen. 

In 2006 werden ongeveer 60% meer verdachten voorgeleid voor de onderzoeksrechter. 

 

 

0

20

40

60

80

100

2005 2006

Evolutie aantal voorleidingen

 
 

 

 

 

 

 

 



18 
Lokale politie Dendermonde - jaarverslag 2006 

0

10

20

30

40

50

60

2004 2006

Evolutie aantal blijvende aanhoudingen na voorleiding

 
 

VOORNAAMSTE ONDERZOEKEN 

 

Enkele dossiers van 2004/2005 die nog behandeld werden in 2006 : 

 

� aanranding van de eerbaarheid 

� brandstichting in ’t Dak 

� vechtpartij aan het station met daders uit het Lokerse 

� diefstal met geweld op winkelierster in Baasrode waarbij de daders bijna onmiddellijk 

na de feiten werden opgepakt 

� verkrachting en toedienen van overdosis aan een minderjarige uit Berlare 

� diefstallen in carwashes 
 
Dossiers opgestart in 2006: 

 

� twee grote drugsdossiers voorafgegaan door verschillende telefoontaps, een in 

samenwerking met politiezone Buggenhout/Lebbeke 

� verschillende winkeldiefstallen waarbij telkens de daders werden gearresteerd en na 

voorleiding bij de onderzoeksrechter werden aangehouden 

� verschillende zedendossiers met tal van aanhoudingen 

� verschillende dossiers partnergeweld 

� handtasdiefstallen waarbij de daders na een achtervolging opgepakt konden worden 

in Aalst 

� drugsdossier in sportcomplex waarbij dader bekende dat hij 1500 XTC-pillen verkocht 

had 

� drugsdossier in de gevangenis waarbij een bezoeker verdovende middelen 

binnensmokkelde 

� verschillende dossiers met tientallen feiten in het kader van diefstallen uit voertuigen 

waarbij de daders veroordeeld werden 

� vechtpartij aan de Serbos tussen allochtonen en autochtonen 

� moorddossier en afzonderlijk dossier moordpoging 

� massale ontsnapping uit de gevangenis 

� onrustwekkende verdwijning 
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Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat de samenwerking met andere diensten van 

het korps heel belangrijk is om snel resultaat te boeken en dat sommige van bovenstaande 

daders slechts aangehouden konden worden in samenwerking met bv. interventie.  Zo 

konden de vluchtende daders die op heterdaad betrapt werden op inbraak in een 

krantenwinkel dankzij de snelle en efficiënte tussenkomst van de interventieploegen 

klemgereden en ingerekend worden na een achtervolging met de nodige risico’s.  Een ander 

feit betreft de diefstal met geweld op een winkelierster te Baasrode waarbij de daders bijna 

onmiddellijk na de feiten gearresteerd werden.   

 

Ook de samenwerking met de gerechtelijke dienst van de federale politie en de 

recherchediensten van andere lokale politiezones dragen bij tot deze goede resultaten. 

 

 

OVERIGE DOSSIERS MET GROTE CAPACITEITSBESTEDING 
 

Aard dossier 2005 2006 verschil% 

schijnhuwelijken 55 76 +38% 

economisch-financiële misdrijven 56 66 +18% 

verdwijningen 4 13 +225% 

 

 

2.6  HANDHAVING OPENBARE ORDE  

De hoofdtaak bestaat uit het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot de handhaving 

van de openbare orde, rust en veiligheid en dit in de meest ruime zin van het woord. 

 

Naast de handhaving van de openbare orde tijdens evenementen van grotere omvang 

(lokale manifestaties en festiviteiten, beveiliging van het justitiepaleis bij zittingen met een 

veiligheidsrisico,…) horen ook andere kleinschalige activiteiten tot deze groep.  We denken 

hierbij aan wielerwedstrijden, plaatselijke kermissen,… 

 

In 2006 ging 2% van de totale capaciteit van het korps naar het verlenen van bijstand en 

steun in het kader van openbare orde.  Zoals u uit de tabel kan afleiden werden meer dan 

3000 manuren besteed aan openbare orde in de zone.  Het personeel werd o.a. ingezet bij 

de jaarlijkse Katuit, tijdens de stakingen in de gevangenis, bij wielerwedstrijden en tijdens de 

wekelijkse markt.   

 

 

Activiteit uren in 2005 uren in 2006 

Openbare orde 3893 4259

in de zone 2121 3014

buiten de zone 1772 1245

Hoven 4800 4530
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Daarnaast leverde de zone Dendermonde ook personeel aan andere korpsen die versterking 

vragen om de openbare orde te kunnen verzekeren.  Concreet kan hierbij bijvoorbeeld 

gedacht worden aan voetbalwedstrijden in Lokeren en Beveren, carnaval te Aalst, Lokerse 

feesten,…  In 2006 bedroeg dit 1245 uur. 

 

 

HET VEILIGHEIDSKORPS 

 

Als hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement zijn er in Dendermonde zowel een recht-

bank van eerste aanleg als een gevangenis terug te vinden.  Om te kunnen voorzien in de 

diensten die hieraan gekoppeld zijn, doet de politiezone een beroep op veiligheidsagenten. 

 

Sinds eind 2003 zijn er leden van het veiligheidskorps werkzaam binnen onze zone.  In 

eerste instantie waren zij met vier, maar één jaar later is een vijfde lid onze rangen komen 

vervoegen.   

 
Hoewel dit veiligheidskorps eigenlijk een onderdeel van de federale overheidsdienst Justitie 
is, wordt het aangestuurd door de lokale politie van de stad die op haar grondgebied een 
gevangenis of een justitiepaleis heeft.  In dit geval dus Dendermonde. 
 
Het takenpakket van de veiligheidsagenten bestaat ondermeer uit onderstaande diensten: 
 

• dienst paleis kamer: toezicht houden in het justitiepaleis tijdens de rechtzittingen 

• dienst paleis: het voorleiden van gevangenen voor de raadkamer of de rechtbank 

• overbrengen van gevangenen van de gevangenis naar de rechtbank 

• transfer van gevangenen van de gevangenis naar een andere gevangenis 

• overbrengen van illegalen naar gesloten centra 

• overbrengen van minderjarigen 

• uithalingen om humanitaire of medische redenen 

• overbrenging van geïnterneerden 

• uithaling en bewaking van personen die moeten uitgeleverd worden aan een 
vreemde autoriteit 

• overbrengen van gerechtelijke dossiers (inzage dossier) 
 
Hun bevoegdheid werd recent uitgebreid, bijgevolg zullen zij in de toekomst ook 
aangehouden personen mogen voorleiden voor de onderzoeksrechter. 
 
In 2006 werden de leden van het veiligheidskorps hoofdzakelijk ingezet voor : 
 
Paleis en Transport   :   4.325 u 10 
Paleis kamer    :      198 u 15 
Transfer    :      574 u 27 
Uithaling om medische redenen  :      155 u 15 
Inzage dossier (in de zone)  :      578 u 43 
Inzage dossier (buiten de zone) :      176 u 24 
 
 

Naast deze versterking van het veiligheidskorps kon de politiezone in 2006 ook rekenen op 

ondersteuning van het interventiekorps dat beheerd wordt op provinciaal niveau bij de 

federale politie.  In 2006 kreeg onze zone iets meer dan 1300 uren bijstand. 
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2.7  VERKEER 

De lokale politie van Dendermonde beschikt over een volwaardig VerkeersTeam.    

 

Aan het hoofd van dit projectteam staat een commissaris van politie, tevens 

verkeersdeskundige. 

 

Het team telde in 2006 verder 2 hoofdinspecteurs, 2 inspecteurs, 6 agenten en 3,5 

administratieve bedienden. 
 

Het verkeersteam heeft twee belangrijke taken: 

• ondersteuning bieden op het vlak van verkeer 

• verkeershandhaving 

 

• Ondersteuning op het vlak van: 

 

Ongevallenanalyse 

De projectleider ontwikkelt, in principe tweejaarlijks, een algemeen verkeersactieplan.  Dit 

gebeurt op basis van een ongevallenanalyse.  Aan de hand van deze analyse worden de 

zogenaamde ‘black-spots3’ gelokaliseerd.  Zo weet de politie waar, wanneer en wat er 

gecontroleerd moet worden. 

 

Verkeersadviezen 

De projectleider is lid van de gemeentelijke verkeerscommissie.  Op basis van de 

ongevallenanalyse formuleert het Verkeersteam verbeteringsvoorstellen op het vlak van 

infrastructuur naar de wegbeheerders toe. 

 

Gegevensverwerking 

De administratieve medewerkers van het VerkeersTeam handelen alle bekeuringen 

administratief af. 

 

• Bij de verkeershandhaving wordt vnl. gewerkt rond de federale prioriteiten, nl.:  

- gevaarlijk en hinderlijk parkeren 

- gordeldraagplicht 

- onaangepaste en overdreven snelheid 

- sturen onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen 

- weekendongevallen 

- zwaar vervoer 

 

Tevens wordt er veel aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de 

schoolgaande jeugd. 

 

De verkeershandhaving is samengesteld uit toezicht, communicatie, sensibilisatie en 

educatie. Het grootste deel van de beschikbare capaciteit wordt besteed aan controles in 

de handhavingszones, dit zijn de zones waar de meeste letselongevallen plaatsvinden. 

 

                                                 
3
  Een black-spot is een plaats waar gedurende de laatste drie jaar 3 of meer verschillende ongevallen 

met gewonden gebeurden. 



22 
Lokale politie Dendermonde - jaarverslag 2006 

Het Verkeersteam staat ook in voor het parkeertoezicht (betalend parkeren en blauwe 

zone) in het stadscentrum. 

 

In onderstaand diagram ziet u hoe bovenstaande taken zich ten opzichte van elkaar 

verhouden. 

 

Opsplitising taken verkeersteam 2006

53%41%

6%

ondersteuning (53%)

handhaving (41%)

toezicht op stedelijk

parkeerreglement (6%)

 

 

2.8  SECRETARIAAT 

Op het secretariaat werken naast het afdelingshoofd ook vier personeelsleden uit het 

administratief en logistiek kader.  Zij staan in voor de uitvoering van onderstaande taken: 

 

• personeelsbeheer: invoeren van gepresteerde uren in ISLP-admin4.  Beheer van 

verlof en ziektecontingent, arbeidsongevallen, mobiliteit, persoonlijke dossiers, 

tuchtdossiers, opleidingen, enz.   

• administratie: briefwisseling, interne post, bijhouden registers 

• logistiek: verwerken van bestellingen voor materiaal en kledij 

• beheer archief 

 

Naast deze taken staan zij ook in voor administratieve ondersteuning van de afdelingen wijk, 

recherche en verkeer zodat de administratie voor de operationele personeelsleden tot het 

hoogst noodzakelijke beperkt kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  ISLP-admin is een softwaresysteem voor personeelsbeheer binnen de politiediensten 
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2.9  CEL GERECHTELIJKE COORDINATIE 

 

Algemene taken 

 

• Coördinatie in de gerechtelijke onderzoeken tussen de verschillende afdelingen 

• Kwaliteitscontrole van de afgewerkte pv’s en zorgen voor een hoog kwaliteitsniveau 

• Beheer gerechtelijke APO-dossiers 

• Coördinatie op vlak van afwerken gerechtelijke kantschriften 

• Doorsturen informatie naar nationale gegevensbank 

• Waken over infodoorstroming met externe diensten zoals het parket en de federale 

politie 

• … 
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Elke politiezone dient een beleidsplan op te maken dat na goedkeuring op lokaal niveau 

eveneens moet voorgelegd worden aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.  

In dit beleidsplan, het zogenaamde zonaal veiligheidsplan, schrijft de politie ondermeer neer 

aan welke veiligheidsproblemen zij gedurende de eerstkomende jaren prioritaire aandacht 

zal besteden. 

In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 pakte de politiezone Dendermonde in 

2006 onderstaande prioriteiten en aandachtspunten verder aan in samenwerking met 

externe partners. 

 

PRIORITEITEN: 

• Verkeersongevallen met lichamelijk letsel 

• Drugs, vooral gerelateerd aan jongeren 

• Inbraken in gebouwen 

• Jeugd en sociale overlast 

• Milieu (geluidsoverlast, sluikstorten en hondenpoep) 

 

AANDACHTSPUNTEN 

• Verkeersongevallen stoffelijke schade 

• Winkel- engauwdiefstallen 

• Fiets- en bromfietsdiefstallen 

 

Twee jaar na het in werking treden van het zonaal veiligheidsplan en de diverse actieplannen 

(AP) ter uitvoering van dit veiligheidsplan zetten we de voornaamste conclusies binnen de 

vijf prioritaire domeinen graag voor u op een rijtje.  Langs de ene kant geven we weer op 

welke manier de prioritaire veiligheidsfenomenen uit het huidige zonaal veiligheidsplan van 

Dendermonde aangepakt werden, langs de andere kant staan we even stil bij de behaalde 

resultaten. 

 

 

3.1  ACTIEPLAN VERKEER 

 

Het actieplan verkeer 2005-2006 “Samen vechten voor minder verkeersslachtoffers” trad 

twee jaar geleden in werking en is een voortzetting van het actieplan 2003-2004.  Om het 

aantal verkeersongevallen met doden en gewonden op het grondgebied van de zone te doen 

dalen, werkte het korps in 2006 net als in 2005 verder aan onderstaande subdoelstellingen.   

 

De aanpak richtte zich op :  

 

- Het verhogen van de veiligheid van jongeren en fietsers; 

- Het doen dalen van ongevallen met gewonden in de zwarte zones (=plaatsen waar 

veel ongevallen gebeuren); 

- Het controleren van federale verkeersprioriteiten zoals zwaar vervoer, gordel, alcohol 

en drugs in het verkeer. 

 

3. BELEIDSPRIORITEITEN 
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3.1.1 SCHOOLGAANDE JEUGD 

 

Schooltoezicht 

 

In 2006 werd in de schoolomgeving en op andere gevaarlijke punten politioneel toezicht 

gehouden op verschillende tijdstippen van de dag.  De afdelingen verkeer, interventie en 

project/wijkwerking zetten tijdens schooldagen ’s morgens (wanneer de ochtendspits 

samenvalt met het tijdstip dat de jongeren zich naar de school begeven) 16 politiemensen in 

voor deze taak.  Ook ’s avonds worden op de gevaarlijkste punten politiemensen ingezet.  

De beveiliging van de zwakke weggebruiker is hierbij prioritair.  Daarnaast wordt ook 

aandacht geschonken aan de vlotte doorstroming van het verkeer. 

 

Om de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten nog beter te kunnen garanderen en de 

politie in deze taak bij te staan, kregen de scholen de kans kandidaat gemachtigde 

opzichters5 aan te duiden.  De verkeersdienst organiseerde verschillende opleidingsdagen 

die ook in 2007 doorlopen.  In totaal zal de verkeersdienst 123 nieuwe gemachtigde 

opzichters vormen. 

 

Fiets- en bromfietscontroles 

 

In de loop van oktober tot november 2006 voerde de politie preventieve fietscontroles uit.  In 

tegenstelling tot 2005 gebeurde dit ten gevolge van een wetswijziging niet langer op de 

scholen zelf maar op de openbare weg (in schoolomgevingen en op schoolroutes).  Sinds 

18/05/06 is het niet langer verplicht om overdag een vast op de fiets gemonteerd licht te 

hebben.  Fietsers mogen in plaats van vaste fietsverlichting ook losse en knipperende lichten 

gebruiken om zich zichtbaar te maken in het verkeer en hebben de keuze waar zij hun 

lichten bevestigen: op de fiets, hun lichaam, kledij of rugzak.   

 

In een tweede fase vonden repressieve controles plaats.  Vanaf december tot februari 2006 

kregen jongeren die hun veiligheidsjasje droegen en rondreden met een technisch correct 

uitgeruste fiets met brandende fietsverlichting een geschenk als beloning.  Jongeren die de 

verkeersregels overtraden, vlogen echter op de bon. 

 

 

Enkele resultaten: 

 

• In 2006 voerde de politie 24 specifieke acties m.b.t. fietsverlichting en daarnaast 

gebeurde ook een dagelijkse controle door de wijkagenten belast met schooltoezicht. 

 

• Vanaf december tot februari controleerde de politie ongeveer 880 fietsen en 

bromfietsen.  Tijdens de controles nam de politie 9 bromfietsen in beslag. 

 

• Voor een defecte en/of ontbrekende fietsverlichting stelden onze diensten 60 pv’s op.  

In plaats van een boete kregen de overtreders een alternatieve maatregel opgelegd.  

                                                 
5
 Gemachtigde opzichters spelen een heel belangrijke rol in de veiligheid nabij schoolomgevingen en 

op schoolroutes.  Zij helpen kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden op een 
veilige manier in groep oversteken.  Gemachtigde opzichters zijn herkenbaar aan het reflecterend 
stopbordje C3 op steel en aan de driekleuren armband. Vaak dragen zij ook een fluojas. 
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Afhankelijk van hun leeftijd krijgt deze een andere invulling.  Voor de 12- tot 16-

jarigen betreft het een verkeersles van twee uur, voor de 16- tot 18-jarigen een 

verkeersles van drie uur gekoppeld aan een attitudevorming van 3u (cfr actieplan 

jeugd). 

 

• In het kader van de gevoerde campagne werden ong. 300 balpennen en 40 

filmtickets en 600 reflecterende hangertjes uitgedeeld als beloning. 

 

 
 

 

Educatieve projecten 

 

Binnen het huidige verkeershandhavingsbeleid startte de politie in 2006 een aantal 

educatieve projecten voor de schoolgaande jeugd op: 

 

� Verkeersdagen 

In samenwerking met tal van partners organiseerde de politie in april 2006 voor de eerste 

maal de zogenaamde ‘verkeersdagen’.  Gedurende drie dagen konden leerlingen en 

leerkrachten van de laatste graad van het secundair onderwijs op de grote markt en in het 

stadhuis terecht om kennis te maken met verschillende prioriteiten op het vlak van verkeer.  

In eerste instantie werd gekozen voor deze doelgroep van 16-, 17-, 18-jarigen.  Zij zijn 

immers de huidige (brom)fietsers en tegelijkertijd de toekomstige autobestuurders.  In totaal 

namen ongeveer 1800 leerlingen hieraan deel.   

 

Aan de hand van verschillende workshops kwamen onderwerpen zoals gordeldracht, het 

gebruik van alcohol en drugs in het verkeer, de dode hoek bij vrachtwagens, opgefokte 

bromfietsen, EHBO enz. aan bod.   
 

� Toneel- of filmvoorstelling over thema i.v.m. verkeersveiligheid 

In 2006 betrof dit een multimediale theatermonoloog over weekendongevallen voor 

leerlingen uit de derde graad secundair.  In november kwamen ongeveer 1800 leerlingen 

deze voorstelling bekijken. 
 

� Levende verkeersparken 

In 2006 richtte de politie voor de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar in de 

deelgemeenten Appels, Oudegem en Dendermonde-centrum levende verkeersparken in.   
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In zo’n levend verkeerspark fietsen en stappen de leerlingen vrij rond onder begeleiding van 

de lokale politie om er de kennis van het verkeersreglement en hun fietsvaardigheid om te 

zetten in praktijk.  Dit terwijl het verkeer in de betrokken wijk zijn gewone gang gaat (er wordt 

wel signalisatie aangebracht en de bewoners kregen een brief waarin hen gevraagd wordt 

om extra voorzichtig te zijn). 

Leren omgaan met verschillende verkeerssituaties, leren inschatten van verkeersonveilige 

situaties en toepassen van kennis over verkeer en veiligheid, zijn hierbij enkele van de 

doelstellingen.   

 

De andere deelgemeenten komen aan de beurt in de loop van 2007. 

 

3.1.2 ZWAAR VERVOER 

 

Het gaat hierbij om controles inzake snelheid en overlading, respecteren van rij- en rusttijden 

en ADR-reglementering (=vervoer van gevaarlijke stoffen).   

 

In 2006 vonden 20 gerichte controles plaats en werden ongeveer 377 vrachtwagens aan een 

controle onderworpen.  Bij 99 onder hen werd proces-verbaal opgesteld.  Tot nu toe volgden 

20 personeelsleden van het korps een bijkomende opleiding zodat zij kunnen deelnemen 

aan deze acties. 

 

 

3.1.3 LETSELONGEVALLEN 

 

Het aantal letselongevallen op het volledige grondgebied daalt voor het vierde jaar op rij.   

T.o.v. 2002 betekent dit een daling met ongeveer 40 %.  Gezien over de periode 2002-2005 

kent het aantal ongevallen met gewonden een zeer duidelijke dalende trend zowel op het 

volledige grondgebied als in de zwarte zones (= plaatsen waar zich gedurende de laatste 

drie jaar 3 of meer ongevallen met gewonden voorgedaan hebben).  In 2006 werden er 8% 

minder letselongevallen vastgesteld dan in 2005. 
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In vergelijking met 2005 is het aantal letselongevallen met betrokkenheid van zwakke 

weggebruikers (voetgangers en fietsers) in 2006 met 25% gestegen.  Deze stijging geldt niet 
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voor letselongevallen met betrokkenheid van bromfietsen.  Deze categorie ongevallen kent 

een duidelijk dalende trend. 

 

3.1.4 SNELHEIDSCONTROLES 

 

Tijdens deze acties voert de politie snelheidscontroles uit op die plaatsen en tijdstippen waar 

overdreven snelheid uit analyses een belangrijke ongevaloorzaak blijkt te zijn.  Hierbij 

worden zowel onbemande camera’s als bemande camera’s ingezet. 

 

• In de loop van 2006 werden met de bemande camera 30% meer voertuigen 

gecontroleerd dan in 2005.  In totaal ging het over meer dan 475.000 voertuigen.  

Van dit totaal aantal gecontroleerde voertuigen beging ±3% van de bestuurders een 

snelheidsovertreding.  Tijdens deze controles stelden we een daling van de 

gemiddelde snelheid vast. 

 

• Daarnaast werden meer dan 4.100.000 voertuigen met de onbemande camera 

gecontroleerd.  Van dit totaal aantal gecontroleerde voertuigen werd in ±5300 

gevallen proces-verbaal opgesteld.  Hoewel de politie ten opzichte van 2005 een 

kwart minder voertuigen controleerde met de onbemande camera, stelden we toch 

32% meer snelheidsinbreuken vast in 2006 t.o.v. 2005.  De stijging is vooral te wijten 

aan lichte snelheidsinbreuken.  Dit zijn snelheidsovertredingen waarbij de bestuurder 

naast de voorziene technische marge van 6 km/u, tussen 1 km/u en 10 km/u te snel 

rijdt. 

 

• Zoals u uit het bijgevoegde staafdiagram kan afleiden zette de dalende tendens op 

het vlak van zware snelheidsinbreuken zich in 2006 in vergelijking met de vorige 

jaren verder.  Dit zijn inbreuken waarbij de bestuurder bovenop de voorziene 

technische marge van 6 km/u meer dan 10 km/u te snel rijdt.  Concreet is dit bv. van 

toepassing wanneer een bestuurder in de bebouwde kom meer dan 67 km/u rijdt.  

Ten opzichte van 2005 werden er 18% minder zware snelheidsinbreuken van deze 

categorie vastgesteld.  Ten opzichte van 2004 betekent dit een daling van 72%. 
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3.1.5 ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER 
 

In 2006 organiseerde de politie 23 grootschalige acties op grote verkeersassen en in de 

omgeving van uitgaansbuurten naar gebruik van alcohol en drugs in het verkeer, het 

ontbreken van geldige boorddocumenten, het dragen van de gordel.  Hierbij is het de 

bedoeling om drugdealers te onderscheppen, potentiële drugkoeriers af te schrikken en 

rijden onder invloed van drugs en alcohol te verbaliseren.   

 

Van de 424 pv’s die tijdens deze acties opgesteld werden vindt u in de bijgevoegde tabel een 

opsplitsing van de 371 pv’s die betrekking hebben op de beleidsprioriteiten. 

 

Beleidsprioriteit Aantal pv's 

alcohol 91 

drugs in het verkeer 48 

verkeer o.a. gordel 199 

verzekering 33 

 

Belangrijkste conclusies: 

 

• In 2006 werden tijdens deze acties meer dan 1800 ademtesten afgenomen. 

• Het aantal opgestelde pv’s alcohol steeg met 35% in vergelijking met 2005. 

• Het aantal opgestelde pv’s niet-verzekering steeg met meer dan 100% in vergelijking met 

2005. 

• In 2006 werden gezien de ernst van de inbreuk tijdens deze acties 20% meer rijbewijzen 

onmiddellijk ingetrokken door het parket. 

• Het aantal ongevallen in relatie tot alcohol daalde niet langer maar steeg met 44%. 

• Het aantal ongevallen met gewonden in relatie tot alcohol steeg met 73% in vergelijking 

met 2005, hoewel er in 2005 nog sprake was van een sterke daling. 

• Aantal opgestelde pv’s drugs: zie actieplan drugs. 

• Om bestuurders te sensibiliseren deelden de agenten naast BOB-sleutelhangers ook 

BOB-CD’s en BOB-T-shirts uit. 

 

3.1.6 VEILIGHEIDSGORDEL 

 

• In 2006 voerde de politie 14 gerichte acties gordel waarvan twee met inzet van de 

tuimelwagen.  In 6% van de gevallen werd een overtreding vastgesteld.  195 bestuurders 

verkozen een rit in de tolwagen boven het betalen van een geldboete. 

• In het kader van de campagne deelden onze agenten ongeveer 250 gordeldiertjes uit. 
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3.2  ACTIEPLAN DRUGS 

 

De projectmatige aanpak van drugcriminaliteit, vooral gerelateerd aan jongeren, kan 

opgedeeld worden in onderstaande topics.  Een overzicht van diverse activiteiten en de 

behaalde resultaten. 

 

3.2.1 Voorlichting en preventie 

 

Binnen de doelstelling ‘werken aan drugvrije scholen en schoolomgevingen’ geeft de 

projectcoördinator drugs informatiesessies aan de leerlingen van de middelbare scholen over 

de nieuwe drugwet.  Naar aanleiding van controles wordt immers nog regelmatig 

vastgesteld dat er heel wat misverstanden over cannabisgebruik blijven bestaan. In de loop 

van 2006 gaf hij 13 lespakketten van twee lesuren in diverse scholen aan 368 leerlingen uit 

het secundair onderwijs.  In bijgevoegd staafdiagram vindt u een opsplitsing naar 

onderwijstype. 
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Ondersteunen van het MEGA-project.  Binnen dit kader wordt weerbaarheidstraining 

gegeven aan jongeren van het zesde leerjaar in samenwerking met de lagere scholen en het 

CLB.  Binnen dit preventieproject dat opgebouwd is uit tien contactmomenten binnen één 

schooljaar, wordt gewerkt volgens een alternerend model.  De lokale politie is m.a.w. 

verantwoordelijk voor de eerste, tweede en tiende sessie en de CLB-medewerker begeleidt 

de zesde sessie.  De overige sessies zijn voor rekening van de klastitularis.   

Net zoals tijdens de voorbije jaren namen in 2006 alle scholen hieraan deel, in totaal werden 

458 leerlingen bereikt.  In 2006 werden 14 voorlichtingssessies voor ouders georganiseerd.  

In het kader van dit project werden ook twee fuiven georganiseerd. 

 

 

3.2.2 Patrouilles en gerichte controles 

 

In uitvoering van het veiligheidsplan 2005-2008 werd ook in 2006 verscherpt toezicht 

gehouden op gevoelige plaatsen of plaatsen die gekend zijn voor het gebruik en dealen van 

drugs.  In de nabijheid van scholen, schoolomgevingen, omgeving van het station en de 

markt werden binnen dit project 7 extra voetpatrouilles uitgevoerd. Op openbare plaatsen 

zoals speelpleinen, uitgangsbuurten enz. gebeurden daarnaast ook 19 extra patrouilles.  
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Daarenboven werden soortgelijke controles ook opgenomen in het programma van de 

toezichtploegen.  In totaal besteedden zij er in 2006 ongeveer 565 manuren aan.   

 

In de loop van 2006 namen onze diensten onder andere 346 gr marihuana, 32 joints, 335 

XTC-pillen, 116 gr amfetamines, 47 gr heroïne  en 358 gr cocaïne in beslag.  In 2006 werden 

662 processen-verbaal opgesteld.  In bijgevoegd diagram vindt u een evolutie van het totaal 

aantal opgestelde pv’s. 
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Bij een positieve controle op het gebruik/bezit/verkoop van drugs werd de minderjarige 

telkens samen met zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek met de politie; dit o.a. met 

het oog op doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening in geval van een 

problematische situatie.  Dit werd uitgevoerd bij alle minderjarigen die op het grondgebied 

van de zone wonen.  Uit het lijndiagram kan u afleiden dat dit percentage over de jaren heen 

stijgt. 
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3.2.3 Drugs in de gevangenis 

 

Om deze problematiek mee te helpen bestrijden, werden in 2006 controles uitgevoerd op de 

bezoekers met een stille drughond van de federale politie. 

 

 

3.2.4 Drugs in het verkeer 

 

In 2006 organiseerde de verkeersdienst en de projectwerking drugs samen 23 grootschalige 

controles.  Tijdens deze controles werd uitgekeken naar personen die reden onder invloed 

van alcohol en/of drugs.  Gordeldracht, verzekeringen en sporen m.b.t. inbraken werden 

eveneens opgenomen in de actie.   

 

In 2006 werden in totaal 79 pv’s drugs in het verkeer opgesteld.  Dit gebeurde zowel naar 

aanleiding van de grootschalige controles als naar aanleiding van patrouilles en betekent 

een stijging met 58 % t.o.v. 2004. 
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Daar waar de leeftijd van overtreders zich met betrekking tot alcoholgebruik in het verkeer 

grotendeels situeert in de leeftijdscategorie van de 35-plussers, ligt dit voor het sturen onder 

invloed van drugs voornamelijk tussen 18 jaar en 25 jaar. 
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3.3  ACTIEPLANNEN DIEFSTALLEN 

 

De geïntegreerde en projectmatige aanpak van het fenomeen diefstallen bestaat binnen de 

politiezone Dendermonde eigenlijk uit drie verschillende actieplannen.  Naast inbraak in 

gebouwen en fiets- en bromfietsdiefstallen besliste de zonale veiligheidsraad om in het 

beleidsplan 2005-2008 ook diefstalpreventie m.b.t. winkel- en gauwdiefstallen binnen dit 

project uit te werken.  Eind 2006 besliste de zonale veiligheidsraad echter om het 

aandachtspunt i.v.m. winkeldiefstallen uit het zonaal veiligheidsplan te schrappen.  Hierover 

vindt u meer info in 3.3.3. 

Een overzicht per actieplan: 

 

3.3.1 INBRAAK IN GEBOUWEN 

 

Vaststellingen 

In 2006 werden op het grondgebied van de politiezone Dendermonde 184 inbraken 

geregistreerd, 125 voltooide en 59 pogingen.  Dit terwijl 2005 nog een totaal gaf van 97 

feiten (64 voltooide en 33 pogingen).  In tegenstelling tot 2005 kunnen we spreken over een 

totale en zeer duidelijke stijging van om en bij de 90%. 

Zagen we vanaf 2001 een stijgend fenomeen en gingen we in 2004 en 2005 opnieuw onder 

het totaalcijfer van 2001 dan zien we dat het aantal inbraken in gebouwen van 2006 opnieuw 

het aantal van 2003 benadert. 

 

Evolutie diefstallen in gebouwen
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Uit de cijfers blijkt dat Sint-Gillis koploper is met 64 feiten gevolgd door Dendermonde 

centrum (de koploper van 2005) met 59 inbraken.  Wat het jaar 2006 betreft, behaalt onze 

politiezone een inbraakgraad van 3,65.  Dit wil zeggen dat er in 2006 op 1000 inwoners 3,65 

inbraken op het grondgebied van de zone Dendermonde gebeurden.   

 

De gemiddelde inbraakgraad voor het arrondissement was in 2006 gelijk aan 3,67.  Ondanks 

de opgetekende stijging in onze politiezone constateren we een vergelijkbare waarde ten 

opzichte van andere steden uit het gerechtelijk arrondissement.  In vergelijking met naburige 

zones van dezelfde grootte behalen we zelfs een lagere score. 
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Activiteiten in 2006 

 

Geïntegreerde aanpak van het fenomeen: 

 

• Inspelen op actuele en punctuele problematiek: bij opflakkering van een (nieuw) 

fenomeen geeft de coördinator specifieke richtlijnen aan de ploegen op het terrein en 

wordt in samenwerking met andere afdelingen een onderzoek opgestart.  Zo opende de 

recherche in december 2006 bv. een dossier naar aanleiding van een inbrakengolf en 

slaagde erin een lokale dievenbende in kaart te brengen en op te rollen.  Daarnaast gaf 

bijkomend toezicht in een ander dossier aanleiding tot de onderschepping van een 

Poolse bende. 

 

• Sensibilisatie en preventie via uitreiken van meer dan 6200 preventiefolders, incl. 380 

infomappen/ verder zetten van affichecampagne/ schrijven aantal persartikels/ 

verspreiden persmededelingen/ reportage regionale TV. 

 

• Technopreventief advies: in 2006 werd de didactische demoruimte verder uitgebreid met 

nieuwe standen en materialen om nog beter professioneel beveiligingsadvies te kunnen 

geven.  Deze dienst richt zich zowel naar particulieren, privé ondernemingen als 

openbare besturen en geeft ook adviezen op locatie. 

 

In 2006 verleenden de technopreventieve adviseurs in totaal 589 adviezen.  Dit betekent 

een stijging van 60% in vergelijking met 2005.  In totaal besteedden zij meer dan 293 uur 

aan het verstrekken van adviezen op de preventiedienst en meer dan 108 uur aan het 

verstrekken van adviezen op locatie. 

 

Daarnaast kregen 309 personen een persoonlijke rondleiding, zijn er 15 groepsbezoeken 

doorgegaan en leverde deze dienst 11 adviezen op bouwplan af. 

 

• Vakantietoezicht: in 2006 vond net als in de voorbije jaren ook vakantietoezicht plaats en 

gebeurden gerichte controles door de toezichtpatrouilles.  Na de vakantie contacteerde 

de preventiedienst 50 aanvragers om een oplossing te zoeken voor de opvallende 

veiligheidsgebreken die tijdens deze controles opgemerkt werden. 

 

• Deelname aan acties, gericht tegen inbraken, op zonaal en suprazonaal niveau.  In het 

kader van de uitvoering van het actieplan inbraak in gebouwen vond een grootschalige 

actie in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde plaats.  Gelijklopend met andere 

actieplannen (o.a. verkeer en drugs) werden vorig jaar door de zone zelf 23 grote acties 

uitgevoerd.  Daarnaast nam de dienst recherche ook deel aan acties waarbij aandacht 

werd besteed aan diefstalpreventie en deed deze dienst los van de projectwerking ook 

nog een aantal acties op eigen initiatief. 

 

• Bewaken goede infodoorstroming, correcte toepassing van het draaiboek project inbraak 

in gebouwen 
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3.3.2 FIETS- EN BROMFIETSDIEFSTALLEN 

 

Vaststellingen 

 

Zoals u uit onderstaande grafiek kan afleiden werden er in 2006 iets meer fiets- en 

bromfietsdiefstallen geregistreerd.  Of deze lichte stijging te wijten is aan een verhoging van 

het aantal feiten of het feit dat er gewoon meer aangiften gedaan werden in de loop van vorig 

jaar, kunnen we niet met zekerheid zeggen.  In vergelijking met 2003 daalde het aantal 

fietsdiefstallen met 5%.  In plaats van 51 vaststellingen in 2004, werden vorig jaar 40 

bromfietsdiefstallen aangegeven. 
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Zowel het stadscentrum als het grondgebied Sint-Gillis en de stationsbuurt blijven 

diefstalgevoelige plaatsen.   

 

Eigenaars van een gegraveerde fiets zijn nog steeds meer geneigd aangifte te doen dan 

eigenaars van een niet-gegraveerde fiets. 

 

 

Activiteiten in 2006 

 

• Sensibilisering en informatieverstrekking: uitreiking 1400 folders/ meer dan het dubbel 

aantal individuele en groepsbezoeken aan preventielokaal dan in 2005, nl. 309 en 15/ 

verschillende artikels o.a. voor stadsmagazine/ gebruik stoepborden zone om 

preventieve maatregelen te promoten. 

 

• Fietsgravering: 9 sessies waarin 522 fietsen gegraveerd werden.  In totaal werden 

gedurende de voorbije jaren meer dan 11.000 fietsen gegraveerd. 

 

• Extra toezicht: preventieve en repressieve voetpatrouilles op diefstalgevoelige plaatsen 

en op grondgebied van de zone. 

 

• Afspraken met externe partners zoals bv NMBS, AZ Sint-Blasius, directies scholen, .. 
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• Organiseren van ophaalrondes: in 2006 vonden onze diensten 120 fietsen terug.  

Ongeveer 35% hiervan kon terugbezorgd worden aan de eigenaar.  Van de 13 

teruggevonden bromfietsen konden er 11 terugbezorgd worden aan de eigenaar. 

 

• Er is doorlopend de mogelijkheid om teruggevonden (brom)fietsen te bezichtigen.  

Personen die aangifte doen van verlies/diefstal kunnen daarenboven opzoekingen doen 

in foto-album via website van de stad. 

 

 

3.3.3 WINKEL- EN GAUWDIEFSTALLEN 
 
Stopzetting actieplan winkeldiefstallen 
 

In december 2004 werd, binnen een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van de 

middenstandsraad, UNIZO en de politiezone Dendermonde, de aanpak van de problematiek 

van winkeldiefstallen besproken.  Er werd toen gesteld dat eerst zicht moest gekregen 

worden op de problemen waarmee de zelfstandigen kampen, en op de verwachtingen en 

behoeften.  Afgesproken werd dat een enquête zou georganiseerd worden bij de 

Dendermondse zelfstandigen, geïnitieerd door de vertegenwoordigers van de 

middenstandsraad en UNIZO.  Naar verluidt kende deze enquête zeer weinig succes. De 

problematiek werd dan nogmaals geagendeerd op een vergadering van de 

middenstandsraad.  Er was echter weinig respons naar de politie toe. 

 

Daarom besliste de zonale veiligheidsraad in zijn zitting van 17 november 2006 om het 

aandachtspunt i.v.m. de winkeldiefstallen te schrappen.  Dit hield in dat niet langer gezocht 

werd naar bijkomende samenwerkingsverbanden met de zelfstandigen om te werken rond 

het fenomeen “ winkeldiefstallen “.  Dit betekende echter geenszins dat de politie geen 

aandacht ( meer ) had voor dit fenomeen.  Naast het verrichten van de vaststellingen en 

uitvoeren van onderzoeken blijft de politie de taken uitvoeren rond winkeldiefstallen die zij 

binnen de reguliere werking uitvoert. 

 

 

Vaststellingen 

 

In 2006 werden er binnen de zone minder gauwdiefstallen geregistreerd.  Voor het tweede 

jaar op rij zien we in 2006 een daling.  Het gaat over een daling met 36%.  Dendermonde-

centrum blijft koploper. 

 

Op het vlak van winkeldiefstallen werden er in 2006 ongeveer 15% minder winkeldiefstallen 

vastgesteld.  De grotere aangiftebereidheid bij zelfstandigen ten gevolge van intensieve 

sensibilisatie en de stijging van het aantal winkeldetectives in grote winkelketens zijn 

factoren die impact hebben op deze stijging.  Momenteel wordt zeer regelmatig aangifte 

gedaan bij betrapping op heterdaad. 
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Activiteiten in 2006 

 

• Uitvoeren van patrouilles in winkelstraten, in het bijzonder in de eindejaarsperiode en 

meerbepaald omstreeks het sluitingsuur van de winkels. 

 

• Uitvoeren van “ vakantietoezicht “ op handelszaken : zelfstandigen kunnen aan de politie 

vragen om toezicht uit te oefenen bij vakantie van de zelfstandige. Dit houdt in dat de 

zaak opgenomen wordt in een patrouilleschema en dat, indien de beveiliging vatbaar is 

voor verbetering, hiervan feedback gegeven wordt aan de betrokken ondernemer. 

 

• Preventie en sensibilisatie voor deze problematiek: uitreiken preventiefolders, 

affichecampagne o.a. voor marktkramers en standhouders + gebruik van stoepborden + 

ophangen affiches in diverse handelszaken/ schrijven persartikels. 

 

• Advies inzake preventieve maatregelen en informatie over verhoogde fiscale aftrek voor 

zelfstandige ondernemers in het kader van beveiligingsmaatregelen.  In 2006 werden 

binnen dit kader ongeveer 17 dossiers behandeld en de fiscale attesten afgeleverd. 

 

• Pro-actief werk: inzetten van voet- en fietspatrouilles, op vraag van en in samenspraak 

met winkeliers, om winkel- en gauwdieven af te schrikken of op heterdaad te kunnen 

betrappen, om aanwezigen tips te geven, .. 

 

• Analyse en opvolging van het fenomeen door de coördinator diefstalpreventie.  Van 

zodra deze problematiek de kop opsteekt worden specifieke richtlijnen gegeven aan de 

ploegen op het terrein. 

 

 

 



38 
Lokale politie Dendermonde - jaarverslag 2006 

3.4 ACTIEPLAN JEUGD EN SOCIALE ZAKEN 
 

Binnen dit actieplan staat de aanpak van sociale overlast centraal.  Afhankelijk van de 

betrokken actoren, krijgt het actieplan een andere invulling. 

 

3.4.1 Jeugdproblematiek 

 

Binnen dit actieplan bestaat een eerste prioriteit uit het uitwerken van een aanpak die sociale 

overlast veroorzaakt door de jeugd zou verminderen.  In het bijzonder wordt een onderscheid 

gemaakt tussen vier soorten overlast. 

 

Sociale overlast rond de schoolomgeving 

De aanpak van dit type overlast bestaat uit het uitvoeren van extra preventieve en 

repressieve voetpatrouilles.  Zowel op het O.L.V.-Kerkplein als op het traject tussen het 

station en het Heldenplein hielden de toezichtploegen een oogje in het zeil.  In 2006 kwam 

geen enkele melding over geweldpleging in of rond scholen binnen. 

 

Daarnaast wordt ook op regelmatige basis overleg georganiseerd tussen de scholen, de stad 

Dendermonde, het parket, het justitiehuis en de politie en participeren onze diensten in het 

interscholenoverleg van het secundair onderwijs.   

 

 

Bijbrengen kennis over verkeersregels 

• Om deze doelstelling te bereiken geeft de projectcoördinator jeugd theoretische 

verkeersles aan de leerlingen van het zesde leerjaar.  Daarna koppelt hij de theorie aan 

de praktijk met een fietstocht vanuit de lagere scholen in de randgemeenten en het 

centrum naar de secundaire scholen in Dendermonde-centrum langs de meest veilige 

weg.  Tijdens deze fietstocht wordt stilgestaan bij risicovolle plaatsen en wordt extra 

uitleg gegeven zodat de leerlingen vertrouwd geraken met het traject aangezien velen 

onder hen dit volgend schooljaar met de fiets zullen afleggen.   

 
Resultaten: in 2006 schreven zowel de basisscholen op het grondgebied van de zone 
alsook de centrumscholen zich in.  In totaal namen 15 scholen deel en maakte de 
coördinator 391 leerlingen vertrouwd met hun nieuwe traject. 

 

• Verkeerseducatie i.p.v. geldboetes:  

- theoretische verkeersles van twee uur in de verkeersvormingsklas voor minderjarigen 

van 12 tot 16 jaar die een verkeersinbreuk begaan hadden, in overleg met het 

jeugdparket. 

In 2006 volgden 109 leerlingen deze les n.a.v. een overtreding tijdens de gerichte 

controles op fietsverlichting van december 2006 tot februari 2007. 

- project alternatieve sanctie voor 16 tot 18jarigen: zitting politieparket + verkeersles 

(drie uur wegcode door politie en drie uur attitudevorming door BIVV): 26 jongeren in 

2006. 

 

Aanpak van spijbelgedrag 

In uitvoering van het in 2004 afgesloten protocol inzake deze problematiek voeren de 

toezichtploegen en de projectploeg jeugd specifiek georiënteerde spijbelpatrouilles uit in 

cafés en op straat.   
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Afhankelijk van het type spijbelgedrag volgde een andere aanpak.  Bij éénmalig en 

occasioneel spijbelen, het zogenaamde gelegenheidspijbelen, worden zowel de school als 

de ouders op de hoogte gebracht en wordt geen PV opgemaakt.   

Bij problematisch spijbelen, waar het gedrag vaak slechts een uiting is van een 

onderliggende problematiek zoals een problematische opvoedingssituatie, worden dezelfde 

partijen gecontacteerd maar wordt daarentegen steeds een pv m.b.t. jeugdbescherming 

opgesteld dat verder opgevolgd wordt door het Parket.  Indien nodig gebeurt een gepaste 

doorverwijzing.   

 

In 2006 stelde de politie tijdens deze preventieve en repressieve controles 12 pv’s voor 

problematisch spijbelgedrag op. 

 

Naast deze specifiek georiënteerde spijbelpatrouilles werden o.a. ook afspraken gemaakt 

met de verschillende scholen, de horeca-uitbaters, het parket, ...   

 

 

Sociale overlast in bepaalde wijken en op speelpleinen 

Zoals u eerder in dit verslag al kon lezen (cfr. rubriek toezicht), voerden de toezichtploegen 

o.a. ook gerichte fiets- en voetpatrouilles naar pestgedrag, druggebruik, sluikstorten en 

vandalisme uit.  Binnen dit kader organiseerde de projectwerking drugs ook specifieke 

drugpatrouilles. 

 

 

3.4.2 Jeugd, sociale en familiale zaken 

 

In 2006 voerde de projectcoördinator ook tal van gerechtelijke opdrachten (verdere 

uitgebreide onderzoeken) uit.  In het kader van jeugd, sociale en familiale zaken werden 

vorig jaar ongeveer 50% meer dossiers opgesteld.  Hun aantal bedroeg 139. 

 

Meest voorkomende feiten: moraliteit en opvoedingsomstandigheden (26), zeden (23), 

jeugdbescherming (19), nazicht gezinssituatie (13), opzettelijke slagen met verwondingen 

(11) en problematisch spijbelgedrag (8). 

 

 

3.4.3 Thematisch gebonden sociale overlast 

 

Thema’s die binnen deze context tot overlast kunnen leiden, worden reeds uitgewerkt in 

andere actieplannen.  Denken we hierbij ondermeer aan lawaaioverlast, diefstal, sluikstorten, 

hondenpoep, enz.  Bijgevolg is er nood aan continu overleg tussen de verschillende 

projecten.  Terwijl de uitvoering hoofdzakelijk door de toezichtploegen gebeurt, staat elk 

project in voor de opvolging en ondersteuning ervan.  Daarnaast behoort het participeren in 

coördinatie en het maken van afspraken rond bepaalde evenementen (overleg stationsbuurt, 

Nacht van de scholier,…) ook tot de aanpak van dit topic. 

 

Gemeentelijk administratief sanctierecht 

In mei 2006 werden de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd om kleinschalige 

en storende overlast aan te pakken.  In uitvoering van het gewijzigde politiereglement 

werden sinds de opstart 47 administratieve dossiers opgesteld. 
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In bijgevoegd taartdiagram vindt u een opsplitsing per soort inbreuk om zicht te krijgen op de 

aard en frequentie van het aantal overtredingen. 

 

In 2007 worden stadswachten aangeworven om binnen dit kader ook inbreuken op te sporen 

en vast te stellen. 

 

Gemeentelijke administratieve sancties
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Overleg stationsbuurt 

De omgeving van het station in Dendermonde staat al langer bekend als “uitgaansbuurt”.  Er 

bevinden zich verschillende herbergen die tijdens het weekend veelvuldig door jongeren 

worden bezocht.  Dit brengt de gebruikelijke overlast met zich mee. 

 

Leefbaarheid en veiligheid van uitgaansbuurten is een thema dat zowel het stadsbestuur, de 

café-uitbaters als de politie na aan het hart ligt.  Binnen deze context werd in juni 2006 een 

charter afgesloten tussen deze betrokken partijen om deze overlast maximaal te beperken.  

Hierbinnen gaat het zowel over het respecteren van de portierswetgeving en normen van 

geluidsoverlast als over een oogje in het zeil houden op vlak van spijbelen, drugsgebruik en 

overmatig alcoholgebruik, enz. 

 

In overleg zoeken zij naar mogelijkheden die deze buurt op een positieve manier kunnen doen 

heropleven en opnieuw een positief uitgaansklimaat voor jongeren kunnen creëren. 

 

 

Overige activiteiten: 

• uitvoeren van 27 extra patrouilles in het kader van buurt- en overlastproblematiek 

• projectmatige aanpak van overlast t.g.v. rondhangende jongeren aan de stationsingang 

• opvolging stedelijke meldingskaarten: in 2006 verwerkte en volgde de dienst wijk en 

project 16 geregistreerde meldingen inzake overlast op 

• ondersteunen overleg allochtone gemeenschap 
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3.4.4 Buurtgebonden sociale overlast 

 

In 2006 nam de projectcoördinator buurt en sociale overlast deel aan verschillende 

werkgroepen om knelpunten in wijken in kaart te brengen en aan te pakken.  Hij werkte o.a. 

mee aan projecten over wijkontwikkeling en vertegenwoordigde de lokale politie bij het 

uittekenen van het lokaal sociaal beleidsplan. 

 

 

3.4.5 Sociale overlast door individuen 

 

In 2006 behandelde de projectcoördinator buurt en sociale overlast 25 dossiers over sociale 

overlast door individuen.  Grove burenruzies, zelfverwaarlozing, verregaande vormen van 

pesterijen, overlast cafés , geesteszieken zijn hierbij slechts enkele voorbeelden van 

dossiers die hij opstartte. 
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3.5  ACTIEPLAN MILIEU 

 

3.5.1 Afvaltransport 

 

Om de afvalsector te laten aanvoelen dat Dendermonde geen kruispunt voor doorvoer van 

niet-geregistreerd afval is, werd deze doelstelling opnieuw opgenomen in het beleidsplan 

2005-2008.   

 

In 2006 voerde de politie 13 gecoördineerde acties uit in samenwerking met de acties zwaar 

vervoer van de dienst verkeer.   

 

 

3.5.2 Hondenpoep 

 

Om de bevolking nog bewuster te maken van het hondenpoepprobleem voerde de politie in 

2006 beduidend meer controles uit dan gedurende de vorige jaren.  De controles werden 

uitgevoerd door verschillende afdelingen van het korps, met name wijk- en projectwerking, 

interventie en de verkeersdienst. 

 

In 2006 stelde de politie vijf administratieve dossiers voor deze inbreuk op. 

 

 

3.5.3 Lawaaioverlast 

 

In 2006 registreerden onze diensten ongeveer 469 klachten inzake geluidshinder.  Het ging 

hierbij in 260 gevallen om klachten over geluidshinder ten gevolge van elektronisch 

versterkte muziek.   

 

Uit bijgevoegd taartdiagram kan u afleiden dat de geluidsoverlast bij meer dan de helft van 

de klachten afkomstig is van een horecazaak. 

 

Geluidsoverlast 2006

59%

37%
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privéw oning (37%)

openbare w eg (4%)

 
 

 

In aansluiting op de voorstelling van het fuifhandboek aan de pers in 2005, verscheen dit in 

2006 op de website zodat verenigingen dit draaiboek kunnen downloaden om als leidraad te 

gebruiken bij het organiseren van een fuif.   
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Het fuifcharter dat aan dit handboek gekoppeld is, werd realiteit in 2006 en werd voorgelegd 

aan organisatoren van evenementen of activiteiten.  Het betreft een document waarin zowel 

de organisatoren, de stad als de politie zich engageren om de overlast te beperken voor de 

omgeving.  Elk evenement dat publiek toegankelijk is komt in aanmerking voor het 

ondertekenen van dit charter. 

 

 

3.5.4 Sluikstorten 

 

In 2006 kwamen bij onze diensten 102 meldingen over sluikstorten binnen.  In 30% van de 

gevallen kon pv opgesteld worden tegen de daders. 

 

Uit de praktijk blijkt echter dat het steeds moeilijker wordt om sluikstorters op heterdaad te 

betrappen.  Bovendien lijken we een verschuiving waar te nemen.  Meer en meer personen 

hebben de neiging om los afval (o.a. blikjes, flessen, lege pakjes sigaretten, enz) te storten 

als zwerfvuil.  Een problematiek die zich langs vele Vlaamse wegen situeert. 
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4.1 MELDINGEN 

 

In 2006 werden er in de PZ Dendermonde meer dan 15.000 meldingen aangemaakt.  Uit 

onderstaand diagram kan u afleiden dat het grootste deel, nl 63%, net zoals in 2005 

binnenkomt via het noodnummer 101 in het communicatie- en informatiecentrum Oost-

Vlaanderen te Gent (CICOV).  Hiernaast kwam 30% van de meldingen in 2006 binnen via 

het loket aan het onthaal, ofwel van het commissariaat, ofwel van de wijkbureaus.  De 

overige 7% is ondergebracht in een restcategorie en omvat meldingen die aangemaakt 

werden op basis van een brief, een faxbericht, een telefonisch contact, een mail, enz. 

 

PZ Dendermonde: aantal meldingen in 2006
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4. CAPACITEITSMETING EN WERKLAST 2006 
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In vergelijking met 2005 kwamen er in 2006 beduidend meer meldingen binnen.  Het betreft 

een stijging met 13%. 

 

 

4.2 Gebeurtenissen 2006 

 

Uit het jaarrapport van het Communicatie- en InformatieCentrum Oost-Vlaanderen (CICOV) 

kunnen wij het volgende afleiden. 

 

Van zodra de calltaker in het communicatie- en informatiecentrum aan een binnenkomende 

101-oproep een locatie kan toewijzen, is er sprake van een gebeurtenis.  In totaal kwamen er 

in 2006 voor de politiezone Dendermonde meer dan 9600 van zulke noodoproepen binnen.   

 

Rekening houdend met het feit dat er soms voor hetzelfde incident meerdere oproepen 

binnenkomen, kan dit totaal herleid worden tot 8303 gebeurtenissen.  Indien 10 personen bv. 

bellen naar aanleiding van hetzelfde zwaar verkeersongeval met gewonden, moet de ploeg 

maar een keer in plaats van tien keer gedispatcht worden of de opdracht krijgen om ter 

plaatse te gaan.  De overige negen gebeurtenissen die aangemaakt werden, moeten aan dit 

feit geassocieerd worden.  De waarden in bijgevoegde tabel leren u iets meer over de 

verhouding tussen beide categorieën; in 86% van de gevallen gaat de oproep om dringende 

hulp op het terrein over een andere tussenkomst. 

 

 

Percentage gedisp vs niet-gedisp gebeurtenissen:

86%

14%

aantal gedispatchte gebeurtenissen

aantal niet-gedispatchte gebeurtenissen = geass geb
 

 

Evolutie gebeurtenissen 

 

Net zoals bij het aantal meldingen, valt hier opnieuw een stijging op te merken.  Bekijken we 

het totaal aantal gebeurtenissen, m.a.w. het aantal gebeurtenissen van binnen en buiten het 

grondgebied van de zone, dan bemerken we in 2006 t.o.v. 2005 een stijging van om en bij 

de 10%. 
 

Van de 8303 gebeurtenissen werden er ongeveer 6500 gedispatcht naar een ploeg op het 

terrein.  De overige 1700 gebeurtenissen werden niet doorgegeven aan een ploeg omdat 

deze een afhandeling op het onthaal vereisten, uitgesteld werden in de tijd of doorgegeven 

werden aan andere afdelingen.   
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Aard van de gebeurtenissen 

 

Uit een opsplitsing van het aantal 101-oproepen in hoofdtypes kunnen we afleiden dat de 

hoofdcategorie “personen” het grootste aandeel in de oproepen heeft, met name 37%, 

gevolgd door de hoofdcategorieën “verkeer” (24%) en “goederen” (18%).  Hierbij een 

overzicht van de drie meest voorkomende categorieën 101-oproepen, opgesplitst per 

subtype. 

 

Personen 

Naar analogie met 2005 waren vooral de rubrieken probleemsituatie en geschillen 

met personen (1212 oproepen) en personen in nood (1080 oproepen) de 

belangrijkste bronnen in 2006. 

 

In concreto:  

- moeilijkheden met personen 

- discussies, onenigheden 

- moeilijkheden in gezin zonder slagen 

- moeilijkheden in gezin met slagen en geweld  

- hulpverlening aan personen in nood  

 

 

Verkeer 

- verkeersongevallen stoffelijke schade: 

                 * eigenlijke ongevallen  

                 * vluchtmisdrijf  

- verkeersveiligheid: 

                 * storing verkeerslichten 

                 * sturen onder invloed 

                 * loslopende dieren op de rijbaan 

- verkeersinbreuken: 

                 * parkeerovertredingen 

                 * inrit-uitritbelemmering 

                 * hinderend voertuig 
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Goederen 

- diefstal  

- opzettelijke beschadigingen – vandalisme  

- wateroverlast-waterlek 

 

 

PZ Dendermonde: aantal gebeurtenissen per hoofdtype
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Frequentie van de gebeurtenissen 

 

 

Vergelijking aantal gebeurtenissen per uur
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In bovenstaande grafiek ziet u lijndiagrammen die de evolutie van het aantal gebeurtenissen 

in de tijd weergeven.  Zoals u kan zien bevond het piekmoment zich in 2006 tussen 17 uur 

en 18 uur.  Ten opzichte van 2005 werd de hoogste waarde een uur later genoteerd.  Toen 

werd het grootst aantal gebeurtenissen nog geregistreerd tussen 16 uur en 17 uur. 

 

Naast de hogere waarde zien we ook een verruiming van het tijdsinterval.  In tegenstelling tot 

in 2005 blijven we voor 2006 meer dan 500 gebeurtenissen registreren vanaf 15 uur tot 21 

uur. 

 

 
Spreiding 
 

Op basis van een opsplitsing naar het aantal gebeurtenissen per dag kan vastgesteld 

worden dat er in de aanloop van en tijdens het weekend meer gebeurtenissen geregistreerd 

werden.  Net zoals in 2005 schommelt het aantal op deze dagen rond de 1200, in 2006 gaat 

het om een aantal van om en bij de 1500 gebeurtenissen.  Hetgeen weer een stijging 

betekent. 
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Net zoals in 2005, ligt het zwaartepunt van de werking in 2006 in de late shift (tussen 14 uur 

en 22 uur), met pieken op maandag- en vrijdagnamiddag. 

 

Aantal gebeurtenissen per shift, per dag
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4.3 AANTAL OPGESTELDE PROCESSEN-VERBAAL 

 

Een andere belangrijke parameter die niet mag ontbreken bij de bepaling van de werklast 

van het korps in 2006 is zeker het aantal processen-verbaal dat in de loop van 2006 door de 

verschillende diensten opgesteld werd.   

 

In 2006 ziet u zowel op gerechtelijk vlak als op het vlak van verkeer meer opgestelde 

processen-verbaal.  Op gerechtelijk vlak stelden de agenten in totaal 13% meer pv’s op en 

op vlak van verkeer bemerken we een stijging met 6%. 

 

GERECHTELIJK 2005 2006 verschilpercentage 

aanvankelijke pv's 4812 5542 15% 

navolgende pv's 4225 4682 11% 

totaal 9037 10224 13% 

 

 

In concreto: 

Belangrijkste domeinen van aanvankelijke processen-verbaal 2006 volgens 

misdrijf /kwalificatie :  

    

diefstallen   1327 

huisdiefstal/loonbediendendiefstal    12 

diefstal met geweld of bedreiging / diefstal gewapenderhand / afpersing  20 

winkeldiefstal    86 

diefstal, zonder geweld of bedreiging, met braak/inklimming en/of valse sleutels  386 

eenvoudige diefstal    823 

aangifte verlies  (vpv)   1068 

vandalisme   504 

verdovende middelen   340 

jeugd en gezin   332 

bezoekrecht    137 

moeilijkheden tijdens bezoekrecht / niet uitoefenen bezoekrecht 37 

weigering bezoekrecht   100 

inbreuken inzake jeugdbescherming   85 

familiale twist (vpv)   59 

verlaten echtelijke woonst    37 

niet betalen onderhoudsgeld    14 

slagen en verwondingen    294 

wapenwetgeving (OPM: 200 inzake amnestiemaatregel!)   227 

aantreffen achtergelaten voorwerp (vnl.fietsen!) (vpv)   152 

belaging / stalking   118 

twist / onenigheid (vpv)   112 
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4.4 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN UIT 2006 

 

Ontsnapping uit de gevangenis van Dendermonde 

 

Een ingrijpende gebeurtenis uit 2006 die zeker bijdroeg tot de werklast van vorig jaar, is de 

ontsnapping van 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde op 19 augustus 

2006.   

 

Op zaterdag, de dag van de ontsnapping, en zondag werkten de politiediensten alles samen 

in totaal meer dan 900 manuren.  In deze berekening werd zowel de bijstand van ploegen uit 

de naburige zones als deze van de federale diensten (o.a. helikopter, speurhonden, 

gerechtelijk laboratorium, federale gerechtelijke politie, piket van de algemene reserve, 

scheepvaart- en wegenpolitie enz.) opgenomen. 

 

Om en bij de 210 manuren werden door manschappen van de politiezone Dendermonde zelf 

gepresteerd. 

 

 

Stakingen gevangenispersoneel 

 

De twee stakingsperiodes die hieruit voortvloeiden hadden ook een impact op de werking en 

de belasting van het korps.   

 

• Bij de eerste staking die inging op 21 augustus en stopte op 25 augustus leverde 

het korps van Dendermonde 41% van de effectieven of 576 uur. 

(<-> andere zones: 35% en federale politie: 24%) 

• Tijdens de tweede stakingsgolf tussen 11 september en 13 september leverde de 

politiezone Dendermonde 31 % van de effectieven.  

(<-> andere zones: 53% en federale politie: 16%) 
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4.5 GLOBAAL OVERZICHT CAPACITEITSMETING 

 

In aansluiting op de bespreking van de activiteiten en de capaciteit die hieraan door de 

verschillende afdelingen besteed werd in 2006 (zie deel basisfuncties en diensten), vindt u 

hierbij een globaal overzicht van de capaciteitsbesteding.  In de eerste tabel vindt u de bruto 

capaciteit, in de tweede tabel een aantal totalen per activiteit.  Indien er verschillende 

afdelingen dezelfde taak volbrachten, werden de afzonderlijke waarden samengeteld. 

 

 

CAPACITEITSMETING: 01/01/06 - 31/12/06 

   

Activiteit uren % t.o.v. het eindtotaal 

Interventie-onthaal-steun 90161 37

onthaal 17512 19

dringende politiehulp op terrein 34438 38

toezicht 16520 18

bijstand projecten 1536 2

bijstand verkeer 2562 3

openbare orde 2252 2

hoven 3616 4

roterende recherche 3559 4

bijstand deurwaarder 234 0

Wijkwerking 16935 7

Projectwerking 8664 4

drugs 1296   

buurt en sociale overlast 1597   

diefstal 1825   

jeugd 1022   

milieu en stedenbouw 1285   

politie-assistent 1124   

Verkeer 15660 6

Lokale recherche 11486 5

Slachtofferbejegening 1556 1

Cel gerechtelijke coördinatie 4632 2

Wapens 428 0

Informatica 2691 1

Beleid, leiding en beheer  12046 5

Secretariaat 5593 2

Opleiding 8600 4

Vergadering 6205 3

Ziekte 13524 6

Verlof 40599 17

Rest 4380 2

Eindtotaal 243160 100
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Activiteit uren % t.o.v het eindtotaal 

Projectwerking (incl. bijstand) 14730 6

drugs 2911  

project 1296  

bijstand andere afdelingen 1615  

buurt en sociale overlast 3267  

project 1597  

bijstand andere afdelingen 1670  

diefstal 4969  

project 1825  

bijstand andere afdelingen 3144  

jeugd 2175  

project 1022  

bijstand andere afdelingen 1153  

milieu en stedenbouw 1973  

project 1285  

bijstand andere afdelingen 688  

Verkeer 23195 9

verkeersdienst 15660   

bijstand andere afdelingen 7535   

Lokale recherche 15045 6

vaste capaciteit 11486  

roterende recherche 3559  

Slachtofferbejegening 1764 1

slachtofferbejegenaar 1556   

bijstand 208   

Onthaal 19732 8

commissariaat 17512  

wijkbureaus 2220  

Openbare orde 4259 2

Hoven 4529 2
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5.1  PERSONEEL 

 

Het organieke kader bleef ongewijzigd in 2006 maar is wel tijdelijk uitgebreid met één agent 

en één CALOG-personeelslid (administratief en logistiek kader) niveau D.  

Beiden werken binnen het kader van het verkeersveiligheidsplan voornamelijk rond 

educatieve projecten. 

 

- Personeelsverloop IN: 

 

o Nieuw in de zone  

� Zeven inspecteurs via mobiliteit; 

� Eén agent via mobiliteit; 

� Twee agenten met een tijdelijk contract; 

� Twee CALOG met een tijdelijk contract. 

 

o Bevorderingen in de zone via doorstroming 

� Twee inspecteurs; 

� Twee hoofdinspecteurs; 

� Eén CALOG niveau C. 

 

o Verschuivingen in de zone: 

� Twee inspecteurs van interventie naar wijkdienst. 

 

o Verhogingen in weddenschaal 

� Zeven inspecteurs via mobiliteit; 

� Eén agent via mobiliteit; 

� Twee agenten met een tijdelijk contract; 

� Twee CALOG met een tijdelijk contract. 

 

- Personeelsverloop OUT: 

 

o Out via mobiliteit: 

� Twee inspecteurs. 

 

o Out door pensioengerechtigde leeftijd: 

� Drie inspecteurs; 

� Eén hoofdinspecteur. 

 

o Loopbaanonderbreking en verminderde prestaties: 

� Fulltime: één CALOG niveau D; 

� Halftime: één CALOG niveau C; 

� Vrijwillige vierdagenweek: twee agenten, drie inspecteurs, één 

hoofdinspecteur. 

 

5. PERSONEELSBELEID EN INTERNE BEDRIJFSVOERING 
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Tijdens 2006 hebben we vanwege de federale politie (DARbis) vier inspecteurs afgedeeld 

gekregen voor een totaalperiode van 636 dagen. 

 

Vanuit onze zone zijn er nog steeds 5 operationele personeelsleden afgedeeld naar andere 

diensten zoals OPAC, GIP, CIC en AIK. 

Zoals u reeds kon lezen In 2006 hebben we nog steeds op de steun van vijf 

veiligheidsagenten kunnen rekenen. 

 

 

Onbeschikbaarheden van het  personeel tijdens 2006 (morfologische gegevens) 

 

Medische redenen 1721 dagen  

= 14,10 dagen/personeelslid 

Arbeidsongeval 59 dagen  

= 0,48 dagen/personeelslid 

Buitengewoon verlof 49,25 dagen  

= 0,40 dagen/personeelslid 

Afwezigheid wegens bloedgeven 77 dagen 

= 0,63 dagen/personeelslid 

Afwezigheid wegens syndicaal verlof 21 dagen 

= 0,17 dagen/personeelslid 

Afwezigheid wegens zwangerschapsverlof 50 dagen 

= 0,40 dagen/personeelslid 

 

Brengen we bij bovenstaande berekening van afwezigheden omwille van medische redenen 

de afwezigheid van langdurig zieke collega’s in rekening, dan komen we per personeelslid 

tot een gemiddelde van 7,5 dagen.  Bijgevolg kan het ziektepercentage zoals opgenomen in 

de capaciteitsmeting (zie vorige pagina’s) herleid worden van 6% tot 3%.  M.a.w. kan de helft 

van het vermelde percentage in 2006 toegeschreven worden aan de langdurige afwezigheid 

van een vijftal collega’s. 

 

 

Onbeschikbaarheden tengevolge van vorming en opleidingen tijdens 2006 

 

Afwezigheid wegens algemene opleiding, 

personeelsopleidingen e.a. 

964 dagen  

= 7,9 dagen/personeelslid 

Afwezigheid wegens basisopleiding via 

aanwerving (2 AP) of doorstroming (2 AP 

naar INP, 1 INP naar HINP) 

819 dagen  

Afwezigheid wegens schietoefeningen 455 dagen  

= 4,41 dagen/operationeel personeelslid 
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5.2  OPLEIDING 

 

5.2.1 Opleidingsplan 

 

Vorming is en blijft een essentiële factor in het personeelsbeleid van een organisatie.  In 

2006 investeerde de zone met het oog op een kwaliteitsvolle werking opnieuw heel wat in 

opleidingen, vormingen en trainingen.  Dit zowel intern als extern. 

 

Hiertoe wordt jaarlijks een opleidingsplan opgesteld waarin alle noden opgenomen worden.  

De in dit opleidingsplan opgenomen opleidingen worden binnen het korps uitgewerkt en 

gegeven als de nodige kennis en expertise voor handen is (bv. drugs in het verkeer, 

opleiding n.a.v. nieuw ademanalysetoestel), of er wordt gekozen uit het aanbod van de 

verschillende politiescholen, andere overheidsdiensten of privé-instellingen. 

 

Hierna enkele belangrijke realisaties uit het opleidingsplan 2006: 

 

5.2.2 Personeelsvergaderingen 

 

Zeven keer per jaar vinden er in het korps personeelsvergaderingen plaats.  Naast 

mededelingen over de werking van de zone worden er tijdens deze momenten ook korte 

opleidingen over diverse onderwerpen gegeven .  Hierbij is er enerzijds aandacht voor 

nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving of interne procedures, worden richtlijnen van het 

parket toegelicht, komen diensten waarmee we als politiedienst nauw samenwerken zich 

voorstellen, enz.  Anderzijds worden bepaalde technieken (bv. controle van een voertuig ) of 

wettelijke procedures (bv. huiszoeking) herhaald.  Daarbij wordt gewerkt in verschillende 

workshops en staat een interactieve aanpak centraal. 

Elke personeelsvergadering wordt tweemaal georganiseerd zodat een maximaal aantal 

personeelsleden deze kan bijwonen. 

 

 

5.2.3 Opleidingstraject gemeenschapsgerichte politiezorg 

 

In samenwerking met de federale politieschool geeft de politiezone Dendermonde aan alle 

personeelsleden sinds 2004 verschillende opleidingen in het kader van gemeenschaps-

gerichte politiezorg.  Aangezien dit een “never-ending story” betreft, blijft het korps hier 

continu aan werken door het aanbrengen van steeds nieuwe en toepasbare 

opleidingsactiviteiten. 

 

In uitvoering van het uitgestippelde traject en in aansluiting op de vorige activiteiten stond in 

2006 zowel het derde deel van de cursus “omgaan met mensen” als een tweede 

teambuildingsdag op het programma. 

 

In “omgaan met mensen-deel drie” wordt stilgestaan bij geschillen waarbij politieagenten zelf 

betrokken partij zijn of worden.  Hierbij wordt getracht om hen de waarden van de 

gemeenschapsgerichte politiezorg die belangrijk zijn in hun taakuitvoering bij te brengen .  

De nadruk ligt hier voornamelijk op de attitude van de politieagenten tijdens hun 

tussenkomst.  Dit leermoment staat ook in het teken van kennisoverdracht.  

Het is immers een taak van ieder personeelslid van het korps om de implementatie van de 

GGPZ te realiseren. 
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De tweede teambuildingsdag benadrukt nogmaals het belang van teamwork.  De vier pijlers 

van teamwork (met name het formuleren van duidelijke doelstellingen, het verdelen van de 

voorziene taken en bepalen van de uit te voeren rollen, het kiezen van de juiste procedures 

en als laatste maar niet minst belangrijke het samenwerkingsgedrag) komen hierbij sterk 

naar voren. 

 

In 2007 gaat het korps verder met de uitvoering van dit opleidingstraject met het oog op de 

implementatie van de GGPZ en zullen er enkele inhaalsessies georganiseerd worden zodat 

iedereen gelijk staat qua opleidingsaanbod en uitvoering. 

 

5.2.4 Opleiding glock 

 

Begin 2006 werd de individuele bewapening van alle operationele medewerkers, met 

uitzondering van deze van het hulpkader, vervangen door nieuwe GLOCK pistolen. 

 

De korpsleiding besliste om alle operationele leden gelijktijdig met hetzelfde wapen uit te 

rusten om te voorkomen dat er drie verschillende individuele wapens in omloop zouden zijn 

binnen de zone.  Iets dat de training en vooral de veiligheid niet ten goede zou komen. 

Tot dan droegen de leden van de toenmalige gemeentepolitie immers een revolver van het 

type Smith & Wesson en deze van de toenmalige rijkswacht een pistool GP. 

 

De opleiding werd gegeven door de schietmonitoren van onze politiezone op basis van de 

aanbevelingen van de Oost-Vlaamse Politieacademie en de cel geweldbeheersing van de 

federale politie.  De omscholing omvatte 4 uur theorie ( o.a. de werking van het wapen met 

de verschillende veiligheden) en 8 uur praktijk in de schietstand waarbij vooral de 

manipulaties met het wapen en uiteraard ook het vuren werden aangeleerd.  De 

theorielessen gingen door in de grote vergaderzaal op het commissariaat en de 

praktijklessen in de schietstand te Lebbeke. 

 

In totaal werd er ongeveer 1.300 uren opleiding ( theorie en praktijk ) gegeven .   

Voor de praktijk werden ongeveer 22.000 patronen gebruikt .   

 

Medio maart 2006 waren alle medewerkers omgeschoold en kon het nieuwe dienstwapen 

gedragen worden. 

 

 

5.3  STAGEBEGELEIDING 

 

5.3.1 Stagebegeleiding van operationelen 

 

Na hun selectie moeten aspirant inspecteurs van politie het eigenlijke politiewerk nog leren.  

Hiertoe volgen zij een opleiding van een jaar in een van de vijf politiescholen.  Tijdens deze 

periode lopen ze drie maal stage in een politiezone.  Normaal gezien gebeurt dit in de 

politiezone van hun woonplaats.  Indien in de politiezone niet aan al de door de 

opleidingsschool vooropgestelde doelstellingen kan voldaan worden, zal de stagiair moeten 

uitkijken naar een andere ‘grotere’ politiezone.  De politiezone Dendermonde wordt veel 

aangevraagd als stageplaats, stagiairs kunnen hier ruimschoots hun doelstellingen bereiken. 
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Stageverloop: 

 

Tijdens hun opleiding tot inspecteur van politie doorlopen de aspirant inspecteurs drie 

stageperiodes.  Van elke stageperiode dient de stagiair een uitgebreid verslag op te stellen 

met bespreking van de uitgevoerde taken en een bespreking van de afdelingen binnen de 

politiezone. 

 

• Na zes weken opleiding komt de aspirant reeds een 1ste keer op stage.  De stagiair 

loopt dan een kennismakingsstage.  Dit is een stage waarbij de stagiair voor het eerst 

kennismaakt met de zone in al zijn facetten. Hij leert er de verschillende afdelingen 

kennen, maar ook de partners buiten het commissariaat zoals het Justitiepaleis en de 

verschillende afdelingen bij de Federale Gerechtelijke Politie. De kennismakingsstage 

duurt drie dagen. 

 

• Vervolgens komt halfweg de opleiding een 2de stage, de observatiestage. De 

observatiestage duurt 10 dagen. In die stage heeft de stagiair al een beperkte 

bevoegdheid. Hij of zij gaat altijd mee als derde vaststeller. Dit houdt in dat de stagiair zelf 

nog maar geringe vaststellingen mag doen, maar wel de ervaring opdoet door deel uit te 

maken van de vaststellende ploeg.  

 

• Op het einde van de opleiding volgt de 3de stage die twee en een halve maand duurt. 

Tijdens deze stage is het de bedoeling dat de stagiair stelselmatig wordt klaargestoomd 

om tegen het einde van de opleiding als volwaardig inspecteur aan de slag te kunnen. 

Halfweg deze stage wordt de stagiair ingeschakeld als 2de vaststeller, zodat hij of zij het 

echte politiewerk zal uitvoeren zoals vaststellingen, verhoren enz.... 

 

Praktische organisatie in de politiezone Dendermonde: 

 

Binnen de PZ Dendermonde zijn er 10 mentoren. De mentoren dienen een opleiding te 

volgen in een erkende politieschool én te slagen in een examen.  

 

Daarnaast heeft de politiezone Dendermonde een stagecoördinator binnen de eigen zone. 

Dit heeft voor de erkende politiescholen als voordeel dat zij een vast aanspreekpunt hebben 

en voor ons als politiezone het voordeel dat alles door één persoon opgevolgd en gepland 

wordt. 

 

De mentoren worden voortdurend bijgeschoold en in kennis gesteld van de vernieuwingen 

binnen de opleidingen van de aspirant inspecteurs. 

Hierbij vindt u een overzicht van het aantal mentoren in onze zone ingedeeld volgens hun 

graad en dienst in de zone. 

 

 

Aantal mentoren interventie wijkwerking verkeersdienst 

Inspecteurs 6 1 1 

Hoofdinspecteurs 2 - - 
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2006 was een druk jaar voor de mentoren.  Zo zijn er in totaal 31 stagiairs op stage geweest 

in onze zone waarvan: 

- 2 aspirant agenten van politie 

- 27 aspirant inspecteurs 

- 2 aspirant hoofdinspecteurs 

 

Uitzonderlijk dienden we tevens 15 stagiairs te voorzien in hun kennismakingsstage omdat 

de zone Gent hen niet kon opvangen door aanvang van het proces Erdal. 

 

In 2006 liepen tevens 3 kandidaat hoofdinspecteurs een stage in onze zone. Eén collega 

kandidaat hoofdinspecteur van Lebbeke kwam in onze zone een deel van zijn doelstellingen 

realiseren. Tevens zijn er uit de zone Dendermonde twee kandidaat hoofdinspecteurs in 

opleiding die hun stage in onze politiezone volgden. 

 

Opsplitsing naar soort stage in 2006:  

- 24 kennismakingsstages  

- 9 observatiestages 

- 5 participerende stages 

 

politiescholen OPAC PIVO GIP Totaal 

# stagiairs in 2006 24 6 1 31 

Kennismakingsstage 17 6 1 24 

Observatiestage 7 2 - 9 

Participerende stage 4 1  5 

 

 

Overzicht aantal dagen stagebegeleiding jaar 2006 binnen onze zone: 

 

In totaal besteedden de mentoren in 2006 ongeveer 3.800 uren aan stagebegeleiding.  

 

Gezien de grote vraag naar stagiairs binnen onze organisatie, zijn we op zoek gegaan naar 

collega’s die een mentoropleiding wilden volgen.  In november 2006 hebben twee 

inspecteurs zich bij de groep mentoren aangesloten. 

 

 

5.3.2 Stagebegeleiding van burgers 

 

Naast operationele stages krijgt de politiezone ook meer en meer vragen van studenten 

en/of onderwijsinstellingen om studenten stage te laten lopen in onze zone. 

 

In het schooljaar 2005-2006 en 2006-2007 kwamen er in totaal 5 studenten uit het secundair 

onderwijs administratieve ondersteuning bieden aan verschillende diensten.  Hun taken 

gingen van klasseren, werken met allerlei programma's op pc zoals Word, Excel, Access,..., 

het mee helpen beheren en verspreiden van informatie allerhande naar verschillende 

afdelingen toe tot het verwerken van gegevens, het bijhouden van inventarissen, het 

archiveren van documenten enz. 
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Periode Dienst Studierichting 

Schooljaar 2005-2006:   

 verkeersdienst 6de kantoor en verkoop 

 wijk- en projectwerking 6de kantooradministratie en gegbeheer 

 wijk- en projectwerking 7de kantooradministratie en gegbeheer 

Schooljaar 2006-2007:   

 wijk- en projectwerking 6de kantooradministratie en gegbeheer 

 wijk- en projectwerking 6de kantooradministratie en gegbeheer 

 

 

Daarnaast kwamen er ook drie universiteitsstudenten uit de tweede licentie criminologie hun  

blikveld verder verruimen en kennismaken met de lokale politiewerking.  Twee van hen 

liepen stage in de politiezone Dendermonde in het kader van een internationale studie over 

politietoezicht en de dagdagelijkse politiewerking op straat in samenwerking met 

verschillende universiteiten waaronder de universiteit van Gent.  Naast de zone 

Dendermonde namen ook de zone Gent en Oostende deel aan dit project. 

 

 

Om inzicht te krijgen in het proces dat politiewerking inhoudt, hebben de onderzoekers input 

uit talrijke observationele studies nodig.  Binnen deze context deden de studentes elk 20 

shiften van acht uur op de afdelingen interventie en wijkwerking en observeerden zij 

nauwgezet alle contactmomenten tussen politieagenten en burgers om een aantal 

kwantitatieve variabelen in kaart te kunnen brengen.  Het betreft niet enkel een studie met 

een kwantitatief karakter maar het is ook de bedoeling van de onderzoekers om de 

verkregen resultaten uit de verschillende landen naast elkaar te leggen en met elkaar te 

vergelijken.  In het voorjaar van 2007 zullen de resultaten kenbaar gemaakt worden. 

 

 

5.4  WELZIJN OP HET WERK 

 

Oprichten van een zorgteam 

 

Collega’s die het tijdelijk wat moeilijker hebben (om welke reden dan ook of ten gevolge van 

een psychisch en/of fysisch onwelbevinden) kunnen sinds vorig jaar terecht bij zorgcollega’s.  

In 2006 werd binnen de politiezone Dendermonde voor het eerst gesproken over de 

oprichting van een zorgteam.  Enkele maanden later werd de realisatie van dit team een feit. 

 

Het team werd samengesteld aan de hand van een verkiezing.  Alle collega’s kregen de 

kans om twee collega’s die zij in de rol van potentiële zorgcollega zagen functioneren, te 

nomineren.  Op basis van deze stemmen die geen rekening hielden met factoren zoals 

leeftijd, geslacht, graad, werd een team opgericht dat bestaat uit zes collega’s. 

 

Om alle zorgcollega’s op dezelfde golflengte te krijgen, gaf de coördinator van dit team hen 

in samenwerking met de coördinator slachtofferhulp van het Centrum voor Algemeen 

Welzijnswerk een opleiding.  Ondertussen is dit team actief en komt dit regelmatig samen 

voor overleg en opvolging. 
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Belangrijkste principes: 

 

• Een zorgcollega = een 1ste lijnshulp: een vorm van bijstand, ondersteuning en 

oplossingsgerichte tussenkomst voor collega's die het (tijdelijk) wat moeilijker hebben 

ten gevolge van een fysisch en/of psychisch gebeuren.  

 

• Een zorgcollega is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon, er bestaat een 

duidelijk onderscheid tussen beide.  Zo is het bestaan van een zorgteam niet 

voorzien binnen wettelijke context, waar er binnen de wet Onkelinkx voornamelijk 

gesproken wordt over ongewenst seksueel gedrag op het werk, geweld en pesterijen.  

Het zorgteam fungeert eigenlijk als een soort vangnet bij minder officiële en informele 

klachten zoals: psycho-sociale klachten, symptomen naar aanleiding van 

confrontaties met situaties eigen aan het beroep van politieagent (risicovolle 

tussenkomsten, vaststellen van moord, zelfmoord, zware letselongevallen, 

toenemende agressie tegen politie), problemen in privé-sfeer (ziekte gezinslid, 

familiale problemen..), voor anderen op het eerste zicht banale situaties,... Iedereen 

heeft zijn eigen verhaal maar ook zijn eigen grenzen.  

 

• Zorgcollega's hebben zowel een actieve (spreken collega's op eigen initiatief aan) als 

passieve rol (wachten af tot ze aangesproken worden).  

 

• Zorgcollega's hebben een belangrijke taak in het doorverwijzen.  Hun tussenkomsten 

zijn beperkt in tijd en ruimte (met een maximum van een drietal gesprekken).  

 

• Discretie is naast eerlijkheid, luisterbereidheid enz. één van de belangrijkste 

waarden.  Zorgcollega's hebben zwijgplicht maar kunnen wel bij elkaar terecht, ze 

hebben de toestemming van betrokkene nodig als ze iets met de verkregen info 

willen doen.  Als een zorgcollega bv. meent dat in het belang van het welzijn van zijn 

collega ook andere betrokken partijen op de hoogte moeten gebracht worden (bv. 

n.a.v. tijdelijke nood aan ander werkregime), zal hij dit vooraf met de desbetreffende 

collega bespreken.  Informatie wordt niet zomaar doorgegeven, ook niet op vraag van 

oversten, tenzij er sprake is van strafrechtelijke feiten of een acute crisis met 

gevaarsituatie.  

 

In de loop van 2006 hebben verschillende collega’s de weg naar dit team al gevonden.   

 

 

5.5 ASTRID-NETWERK 

 

In 2002 werden de Oost-Vlaamse “101“ centra  gecentraliseerd in het Communicatie- en 

Informatiecentrum Oost-Vlaanderen ( CICOV ) te Gent.  Dit betekent dat alle Oost-Vlaamse 

101-oproepen in Gent toekomen en beantwoord worden. Vanaf 21 juni 2004 werd ook de 

dispatching van het CICOV operationeel. Dit betekent dat de interventieploegen van o.a. de 

Lokale Politie Dendermonde vanaf die datum aangestuurd worden door het CICOV.  

 

Deze formule heeft als voordeel dat men op één punt een overzicht heeft van de 

gebeurtenissen in Oost-Vlaanderen en gemakkelijk versterkingen kan sturen, waar nodig. 

 

Nadeel is dat de eigen zone minder “vat“ zou kunnen hebben op de inzet van de ploegen 

van de zone en dat hierdoor het gevoerde beleid in de zone doorkruist zou kunnen worden. 
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Om hieraan te verhelpen werden afspraken gemaakt met het CICOV. Zo werd het beleid van 

de zone uitgedrukt in een “ interventiebeleid “ : alle types gebeurtenissen werden in kaart 

gebracht en er werd bepaald hoe deze, in principe, dienen afgehandeld. De dispatcher 

behoudt echter de vrijheid om te handelen volgens de regel van het “ gezond verstand “. 

Bovendien kan de dienstdoende hoofdinspecteur, in functie van de omstandigheden op het 

terrein, punctueel de beslissing van de dispatcher bijsturen. 

Ook de samenwerkingsprotocols tussen de zones (wanneer levert een zone steun aan een 

andere) werden verwerkt in dit interventiebeleid. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de samenwerking met CICOV naar behoren verloopt. In 

2006 werden echter een aantal verbeterpunten gedetecteerd, waaraan gewerkt wordt binnen 

zowel een provinciaal overlegplatform als een werkgroep ad hoc, in het leven geroepen door 

de gouverneur. 

Er wordt gewerkt aan volgende problemen : 

- de personeelsbezetting van het CICOV : er werd vastgesteld dat zich een chronisch 

probleem van personeelsonderbezetting voordeed op het CICOV. 

- het aflijnen van de “gespreksgroepen“ op het niveau van de politieregio’s. Hiermee 

wordt bedoeld : “ wie hoort wie op de radio ? “. De bedoeling is dat deze 

gespreksgroepen geënt worden op de regio’s die onderlinge 

samenwerkingsakkoorden hebben afgesloten. Actueel zijn deze groepen ruimer, 

waardoor het radioverkeer te druk wordt in de groep. Deze aanpassing betekent 

echter wel een verdere investering in materieel en personeel. 

- kwaliteitsverbetering van de beantwoording van de 101-oproepen en de dispatching. 

 

De budgetten voor de uitvoering van voorgestelde aanpassingen zijn voorzien op de federale 

begroting van 2007. Deze aanpassingen moeten een kwaliteitsverbetering opleveren in het 

functioneren van het CICOV, wat een rechtstreekse invloed moet hebben op de geleverde 

kwaliteit van de politionele dienstverlening naar de bevolking toe.  

 
 


