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Voorwoord van de korpschef
Enkele jaren geleden schreef ik in mijn opdrachtbrief dat de grootste uitdaging, wat betreft het
nieuwe zonale veiligheidsplan 2020-2025, de afstemming zal zijn op de snel veranderde
veiligheidsproblematiek en de evenwichtsoefening naar in te zetten capaciteit voor de verschillende
prioriteiten. We zullen dus zeker onze huidige aanpak van de prioriteiten trachten te borgen in onze
reguliere werking, zodat ze geen "extra" capaciteit vragen. Ik wil ook zeker, door onze inbreng, onze
legitimiteit, alsook de tevredenheid en het vertrouwen van onze bevolking behouden en zelfs
vergroten.
In het voorwoord van ons eerste zonale veiligheidsplan van de Politiezone Noord was “De gewone
politiewerkzaamheden, ongewoon goed doen” de rode draad in het verhaal. Het tweede zonale
veiligheidsplan was uiteraard ambitieuzer. In het voorwoord van ZVP 2005-2008 stelden we dat de
lokale politie zich in de eerste plaats wil richten tot die taken waar de politiebevoegdheid een
meerwaarde betekent. De wijkwerking moet de “wijkagent” gaan overstijgen, waarbij alle
medewerkers lokaal betrokken worden en gemeenschapsgericht gaan denken. Het derde en dus
vorige zonale veiligheidsplan benadrukte tenslotte nog een bijkomende belangrijke factor, zijnde het
integraal en geïntegreerde karakter van ons veiligheidsplan. De integratiegedachte die niet mag
stoppen bij de traditionele overheden als politie, magistratuur en bestuurlijke overheden. Voor dit
zonale veiligheidsplan moeten we zeker verder werken met de bouwstenen van de 3 vorige plannen,
zijnde de kwaliteitsbewaking + gemeenschapsgerichte politiezorg + integraal en geïntegreerd.
Veranderingen in de maatschappij zijn van alle tijden. Nieuw is wel het ritme en de aard van de
veranderingen, ze voltrekken zich alsmaar sneller en hebben een globaal karakter. Dit biedt
uiteraard nooit geziene kansen en mogelijkheden, maar gaat ook gepaard met verschuivingen van
waarden. Mensen leggen meer en meer de nadruk op de kwaliteit van het leven, individuele keuzes,
zelfontplooiing en zelfexpressie. Tradities en volgzaamheid boeten daarentegen aan belang in. Er is
ook een dalend vertrouwen in de goede werking van de publieke instellingen. Regels die jarenlang
aanvaard werden, dienen hierdoor opnieuw gelegitimeerd te worden.
We mogen dus niet falen door een gebrek aan flexibiliteit en reactiesnelheid. Ik heb het steeds
belangrijk gevonden om de beslissingsbevoegdheid te leggen bij de medewerkers zelf, zij die het
moeten doen en zij die weten wat er leeft. Zij weten wat de noden en wensen van de burgers zijn,
en kunnen dus sneller en adequater op veranderingen anticiperen.

De rode draad voor mij is nog steeds de "politiezorg" en dat het de medewerkers zijn waarmee we
dit model gestalte willen en kunnen geven. Het succes ligt wat mij betreft dus vooral bij de pijler
“bekwame betrokkenheid”. Uiteraard zijn de 4 andere pijlers ook belangrijk, maar de externe
oriëntering, het partnerschap, het probleemoplossend werken en het afleggen van verantwoording
zullen nooit werken wanneer mijn medewerkers niet bekwaam en/of niet betrokken zijn ! Hierdoor
zal deze ook meer lerend vermogen hebben en dus ook hebben voor vernieuwing en verbetering van
de aanpak.

We zullen deze gemeenschapsgerichte politiezorg moeten zien te koppelen aan twee technische
elementen ter ondersteuning, namelijk de optimale bedrijfsvoering en de informatiegestuurde
politiezorg.
Wat we ook zeker moeten durven benoemen is dat we voor een tamelijk groot personeelsverloop
staan de volgende jaren vanwege NAVAP (non activiteit voorafgaand aan pensionering) en
pensioneringen.
Dit gegeven in combinatie met de toch wel verminderde instroom van aspiranten, via de
wervingsprocedure van de federale politie enerzijds en de aspirantenmobiliteit anderzijds, maakt dat
het vervangen van personeelsleden een uitdaging op zichzelf is geworden. We zullen zeer
aandachtig moeten blijven om niet in een negatief spiraal te komen. Indien we niet tijdig de plaatsen
kunnen invullen, komt er een grotere werkdruk bij sommige diensten, waardoor de medewerkers
van deze diensten misschien zouden kunnen kiezen voor een ander korps, waar de werkdruk lager is.
Ik heb dit fenomeen zeker al in andere korpsen waargenomen, dus het is wel degelijk reëel.
We kunnen dus heel ambitieus zijn (en dat zullen we ook zijn en blijven), maar de realiteit van de
capaciteitsproblemen zullen onze plannen blijven doorkruisen.

Eerste Hoofdcommissaris Luc GERS
Korpschef Politiezone Noord

Managementsamenvatting
1. Cultuur, structuur en strategie
1.1 Missie van onze politiezone
“Wie niet weet waar hij naartoe wil, komt altijd wel ergens terecht !” (Alice in Wonderland)
Onze missie van de Politiezone Noord bepaalt dat wij de lokale politie willen uitbouwen tot een
professionele organisatie ten dienste van de inwoners van Kapellen en Stabroek, waarbij een
voortdurend streven naar de verbetering van het kwaliteitsgehalte centraal staat.
Volgende principes werden dan ook opgenomen in ons mission statement :
a) Polyvalentie en flexibiliteit, maar ondersteund door gereduceerd specialisme.
b) Fundamentele bijdrage tot een harmonische en democratische samenleving door externe
gerichtheid – probleemoplossend – geïntegreerde en integrale aanpak – afleggen van
verantwoording.
c) Een gezamenlijke korpscultuur gekenmerkt door een personeelsbeleid volgens de principes
van het human resources management, participatief leiderschap en een logisch en doorzichtig
beslissingsproces.
d) Een dienstregeling die flexibel wordt opgemaakt in functie van een permanente
beschikbaarheid, een sterke verankering van de politiezorg en een zo efficiënt mogelijke
personeelsinzet.

1.2 Visie voor 2025
I (WE) HAVE A DREAM!!!


Bekwame en betrokken medewerkers
Juiste mensen de juiste dingen laten doen
Gereduceerd specialisme
Flexibele medewerkers maken agile werken mogelijk



HR-Beleid: rekruteren, opleiden, coachen, opvolgen



Cultuur is de hoeksteen van onze werking
Verbindend werken in onze maatschappij
Integer, betrokken en bekwaam



Onze organisatie is een constante (een baken) binnen de veranderende maatschappij = onze
taak vervullen
Ongeacht politiek – overheden – evoluties
Op een gepaste en moderne manier reageren op fenomenen die zich aandienen (binnen onze

focus)
Proactief en preventie verkiezen boven repressie
Eigen organisatie en partners, met minimale inspanning, heroriënteren = wendbaar inspelen
op…


Technische middelen inzetten waar zij een meerwaarde kunnen vormen; mét respect voor de
privacy van het individu



Met open blik bovenlokaal samenwerken zonder eigen kwaliteit te verliezen

1.3 Waarden voor onze politiezone
Bij de realisatie van onze missie en het hervormingsproces dat daartoe noodzakelijk zal zijn, is
naast de taakgerichtheid, vooral het menselijk aspect prioritair.
Voor ons is de eerbiediging van het principe “openheid” bij het beleidsproces, ons optreden en
onze acties van primordiaal belang. Wij wensen dankzij een direkte communicatie te streven
naar een positieve werksfeer.
Wij geloven in de waarde dat de politie er in de eerste plaats is voor de bevolking. Ons optreden
dient bezield te zijn door een geest van dienstverlening en onze acties worden primair in functie
van externe noden vastgelegd.
Wij eerbiedigen de individuele rechten en vrijheden van elke burger en wenden de macht die ons
wettelijk is toevertrouwd, tot het strikte minimum en doordacht aan. Onze taakuitvoering wordt
gekenmerkt door onpartijdigheid, onkreukbaarheid en integriteit.
Bij het streven naar, en de realisatie van ons mission statement, huldigen wij het principe van
daadwerkelijke inspraak bij het beslissingsproces, zowel intern als extern.
Bij de integratie van de drie politiekorpsen zal met wederzijds respect voor elkaars
achtergronden en cultuurverschillen, “teamwork” centraal staan.
Wij geloven in de noodzaak om in functie van een efficiënte inzet van middelen en manschappen
ten behoeve van de bevolking, zo snel en realistisch mogelijk een geïntegreerde en professionele
politiewerking uit te bouwen.

1.4 Organogram (zie bijlage)

Kader 2019
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2. Prioriteiten voor onze politiezone in 2020 – 2025
2.1 Veiligheid en leefbaarheid – externe prioriteiten
2.2 Algemene prioriteit veiligheid en leefbaarheid 2020-2025-flexibel (integraal en geïntegreerd)
werken (Lean):
2.2.1 Wat gaan we doen?: De PZ Noord zal flexibel, zoveel mogelijk integraal en geïntegreerd,
inzetten op heersende veiligheids- en overlastfenomenen. Hier voor zullen trends van kortbij
opgevolgd worden. Wij zullen dit steeds doen met het oogmerk de kwaliteit van onze aanpak
van deze fenomenen te verbeteren en onze processen en procedures te optimaliseren en deze
in onze reguliere werking te borgen. Waar nodig zal dit projectmatig gebeuren.
2.2.2

Hoe zullen we dit doen?: Onze gerechtelijke en bestuurlijke overlegfora en ons wekelijks
operationeel overleg zullen deze fenomenen identificeren, onze aanpak vormgeven, opvolgen
én, waar nodig, deze bijsturen. Wij zullen steeds, waar mogelijk, pro-actie en preventie boven
repressie verkiezen en partners zoeken om een gedragen aanpak te garanderen.

2.3 Prioriteit verbetering beeldvorming (o.a. ANPR):
2.3.1 Wat gaan we doen?:
Wij willen volop inzetten op alle pijlers van de informatiegestuurde politie (IGPZ) om:
 doelgericht informatie te verzamelen
 onze informatie gebruiken om onze doelstellingen te bepalen
 proactief et reactief informatie te vergaren, te verwerken en IGPZ-gestuurde
voorstellen voor te leggen aan onze overheden.
 meerwaarde te bieden voor onze klanten en overheden
 uitwisseling van informatie te bevorderen binnen onze organisatie en met onze
overheden en partners
Waar mogelijk zullen wij daarbij ook inzetten op technische hulpmiddelen echter steeds met
respect voor de privacy van het individu. Naast het uitrollen van het project FOCUS willen we
onze zone, binnen de termijn van dit zonale veiligheidsplan 2020-2025, volledig integreren in
de uitrol van het landelijk ANPR-netwerk. Bovendien willen wij de informatie, bekomen uit de
exploitatie van de beelden van deze camera’s, conform de GDPR-regelgevingt, maximaal
aanwenden om de verkeersveiligheid te verbeteren, overlast te beperken en de
oplossingsgraad van misdrijven te verhogen (zie gerechtelijke prioriteit).
2.3.2

Hoe zullen we dit doen? (specifieke doelen):
 Algemeen: onze medewerkers (nog meer) doordringen van het belang om te werken
volgens de principes van de IGPZ.
 ANPR: tegen eind 2025 moet het grondgebied van onze politiezone geïntegreerd zijn
in het landelijk ANPR-netwerk.
 Bovendien:
o moeten er convenanten met de verschillende partners zijn afgesloten wat
betreft de aanpak van de geregistreerde hits en de uitwisseling van de
bekomen informatie
o zal de nodige apparatuur worden geïnstalleerd om de bekomen beelden
correct te exploiteren
o zullen de nodige medewerkers worden opgeleid om dit te doen
o zullen er procedures uitgeschreven worden om de informatie, bekomen door
de exploitatie van deze camera’s, kwaliteitsvol te gebruiken bij het beheer
van de verkeersstromen, het inperken van de overlast van het verkeer, het
voeren van onze gerechtelijke onderzoeken
o Steeds binnen het GDPR-kader dat de rechten van de privacy garandeert.

2.3.3

Randvoorwaarden: Om deze plannen te realiseren dienen we, allereerst, de nodige
investeringskredieten ter beschikking gesteld te krijgen. Wij kunnen, om de kostprijs van de
installatie en aankoop van randapparatuur te drukken, maximaal gebruik maken van de
producten voorzien in het federale raamcontract. Bovendien zijn we, zowel wat betreft de
installatie van de camera-sites als de exploitatie, afhankelijk van externe (privé) partners.

2.3.4

Financieel meerjarenplan: Voor de realisatie van het ANPR-project dienen de nodige fondsen
nog bepaald te worden.

2.4 Prioriteit verkeersveiligheid en -leefbaarheid: oorzaken van (zware) verkeersongevallen
aanpakken:
2.4.1 Wat gaan we doen?:
Wij willen, in nauwe samenwerking met de bestuurlijke overheid, onze politiepartners en het
parket en met respect voor ieders bevoegdheidsdomein, streven naar een optimale inzet van
mensen en middelen, met als doel de belangrijkste oorzaken van (zware) verkeersongevallen
aan te pakken. We zetten hierbij in op alle facetten van de veiligheidsketen (RORON). We
viseren vooral de weggebruikers die verkeersagressie veroorzaken, rijden met overdreven
snelheid, rijden onder invloed van alcohol of drugs, hun GSM-gebruiken achter het stuur, de
gordel niet dragen en geen kinderzitjes gebruiken.
2.4.2

Hoe zullen we dit doen?:
 Prioritaire doelgroepen zijn, voor ons, de zwakke weggebruikers, de motorrijders, de
vrachtwagenchauffeurs en het vrachtvervoer.
 Onze (handhavings)acties zullen worden georiënteerd naar de risicoplaatsen en dito
tijdstippen. Wij zullen ook, waar nuttig en mogelijk, meewerken aan de acties van het
BIVV en onze (federale) politiepartners.
 Aan de hand van periodieke aandachtspunten willen we dagelijks concrete acties op
touw zetten die bijdragen tot meer verkeersveiligheid en –leefbaarheid. Deze acties
zijn telkens kleine stappen/bijdragen aan de strategische doelstelling.
 Met onze verkeersadviezen willen wij de bestuurlijke overheden deskundig
informeren zodat zij de beste beslissingen kunnen nemen inzake inrichting van het
openbaar domein en innames van de openbare weg.
 Wij zullen de ZVR informeren over onze geleverde inspanningen en behaalde
resultaten.

2.5 Prioriteit gerechtelijk – verhogen van de ophelderingsgraad:
2.5.1 Wat gaan we doen?:
Wij willen, tijdens de looptijd van dit zonaal veiligheidsplan, de oplossingsgraad van
misdrijven (en overlastfenomenen: zie prioriteit overlast) verhogen door kwalitatief (daderen buit)gericht onderzoek te voeren.
2.5.2

Hoe zullen we dit doen?:
 We zullen een nulmeting uitvoeren, gebaseerd op onze resultaten van de afgelopen
jaren.
 We willen maximaal inzetten op nieuwe technieken en technologische verbeteringen;
onder andere onze digitale systemen binnenloodsen in de eenentwintigste eeuw:
ANPR-netwerk, FOCUS-applicatie, analyseren van inbeslaggenomen data,…
 Onze medewerkers zullen, om deze middelen adequaat in te zetten, de nodige kennis
moeten verwerven.
 Door middel van, onder andere, het recherchemanagemenssysteem GES zullen we die
dossiers kunnen selecteren waarin het bereiken van een opheldering mogelijk is.
 De kwaliteit van ons sporenonderzoek (SLOT-team) zal worden geborgd én waar
mogelijk nog verbeterd worden.
 Om de oplossingsgraad van misdrijven te verhogen zullen we volop moeten inzetten
in het delen van informatie, eerst en vooral binnen onze organisatie , maar zeker ook
met partners én overheden.
 Belangrijke misdrijven zullen worden onderzocht met de hoogste dossierprioriteit.

2.6 Prioriteit overlast - werken met VIP (Very Important Places)-zones:
2.6.1 Wat gaan we doen?:
We zullen, door het instellen van tijdelijke VIP-zones, waarbinnen we, samen met onze
partners, al dan niet projectmatig, alle vormen van criminaliteit en overlast consequent en
adequaat aanpakken en opvolgen, de ervaring van overlast op het openbaar domein, voor de
bewoners en bezoekers van onze gemeenten, zo veel mogelijk, reduceren.
2.6.2

Hoe zullen we dit doen?
 Binnen de VIP-zones zullen we uitdrukkelijk aanwezig zijn. Niet alleen tijdens onze
dagelijkse werking, maar ook met doelgerichte acties en bijkomende toezichten
waaraan alle diensten binnen onze organisatie zullen deelnemen.
 Wij zijn van mening dat we adequaat op deze problemen kunnen inspelen wanneer
we, met onze partners, gedurende een korte periode van één of enkele maanden,
ingrijpen op alle vormen van overlast door samen prominent aanwezig te zijn in een
afgebakende zone. Welke zone(s) wanneer in aanmerking komen om er Very
Intensive te Patrouilleren (VIP), hoe we alle vormen van overlast en de veroorzakers
(Very Important Persons) ervan zullen VIP (Very Irritating Policing)pen wordt bepaald
in onze gerechtelijke en bestuurlijke overlegfora (bestuurlijke handhaving) en
vormgegeven in ons wekelijks operationeel overleg.
We zullen de overlastfenomenen en plegers ervan identificeren, onze aanpak
opvolgen én, waar nodig, deze bijsturen.

2.7 Optimale bedrijfsvoering – interne prioriteiten








Intern onze organisatie zullen wij ons in het bijzonder richten op:
De werkcultuur en het integer handelen van onze medewerkers.
Het flexibel inzetten van onze medewerkers volgens de principes van het gereduceerd
specialisme.
Het verder uitbouwen van een modern HR-Beleid: met nadruk op het rekruteren van
bekwame en betrokken medewerkers. Hen de nodige bijscholingen laten volgen, van nabij
opvolgen, coachen en hen de juiste dingen laten doen.
Hiervoor willen we, in het bijzonder, inzetten op de sturende, vertalende en coachende rol
van onze middenkaders.
Wij willen, met onze politiepartners, met open blik, bovenlokaal samenwerken waar dit
mogelijk en rendabel is; steeds zonder onze eigen kwaliteit te verliezen.
Wij willen onze eigen organisatie en onze partners, met minimale inspanning, heroriënteren
en zodoende wendbaar inspelen op wat op ons af komt.

3. Opdrachten van federale aard
De heer Directeur Coördinator heeft ons een lijst van taken toegestuurd waarvan wordt verwacht
dat wij, aan de uitvoering hiervan, zullen bijdragen (zie bijlage “Opdrachten en taken van federale
aard”). Wij zullen dit, binnen onze mogelijkheden, loyaal doen en verwachten van onze
politiepartners hetzelfde. Elke weigering zal worden gemotiveerd.

4. Samenwerking met Nederland
Binnen de politiezone Noord hebben we een lange traditie van samenwerking met onze Nederlandse
collega’s. Inderdaad, criminaliteit stopt niet aan de grens, maar ook veel ordediensten hebben in onze
zone, gezien het internationale karakter ervan, impact op de inzet en werking van zowel de collega’s
in Bergen Op Zoom als onze organisatie.
We zetten daarom onverminderd in op samenwerking met onze partners in Bergen Op Zoom inzake:









uitwisseling van informatie, kennis en ervaring
grensoverschrijdende acties
grensoverschrijdende ordediensten
contacten en samenwerking wijkagenten Putte
bieden onderlinge steun (o.a. na terroristische aanslag)
gezamenlijke patrouilles in het grensgebied
gezamenlijke opleidingen
…

Hoofdstuk 1: Omgevingsanalyse
1. Beeld van veiligheid en leefbaarheid in de politiezone
1.1 Ons werkterrein in beeld
Het merendeel van de algemene gegevens over de gemeenten Kapellen en Stabroek hebben we
overgenomen van de Gemeente-en stadsmonitor van de Vlaamse overheid – editie 2018. Belangrijke
aanvullingen hebben we bekomen bij de Gemeentelijke Diensten van de gemeenten Kapellen en
Stabroek; waarvoor dank.

Wederom hebben we de professionele ondersteuning gekregen van de strategische analisten van de
CSD Antwerpen, die tal van gegevens in een matrix samen hebben gebracht, waardoor, na weging
van een aantal factoren, een rangschikking van mogelijke prioriteiten kon bepaald worden. Onze
dank hiervoor.

Gemeenten Oppervlakte

Aantal
inwoners
(1 januari
2019)

Bevolkingsdichtheid

Wijken

Buurgemeent
en

Naburige
politiezones

Kalmthout,
Brasschaat,
Stabroek,
Antwerpen,
Woensdrecht
(NL)
Antwerpen,
Ossendrecht,
Woensdrecht,
Kapellen

Antwerpen,
Brasschaat,
Grens,
Bergen op Zoom
(Regionale
Eenheid
Zeeland/WestBrabant) (NL)

Kapellen

3711 ha

26750

721 inw/km2

Centrum,
Hoogboom,
Kapellenbos,
Putte

Stabroek

2158 ha

18498

860 inw/km2

Centrum,
Putte,
Hoevenen

5869 ha

45248

Totaal

1.1.1 Onze politiezone demografisch bekeken
Algemene situering :
De politiezone ‘Noord’ is een meergemeentenzone bestaande uit de gemeenten Kapellen
(26.750 inwoners, 3.711 ha) en Stabroek (18.498 inwoners, 2.158 ha). In totaal beslaat de zone
dus 5869 ha en heeft ongeveer 45.250 inwoners.
Men verwacht, tegen eind 2025, een bevolkingsaangroei van 4,2% in Stabroek en 0,8% in
Kapellen.
De zone situeert zich aan de noordelijke zijde van het arrondissement, grenzend ten noorden
aan Nederland, ten oosten aan de politiezone Grens (Kalmthout), ten zuiden aan Antwerpen
Ekeren en politiezone Brasschaat en ten westen aan Antwerpen haven.
Kapellen :
Van de 26.750 inwoners in Kapellen zijn er 49,03 % mannen en 50,97 % vrouwen.
Het heeft een bevolkingsdichtheid van 721 inwoners per vierkante km.
9 % van de bevolking is buitenlander, waarvan Nederlanders (5,5%) de grootste groep
vormen.
De werkloosheidsgraad is 6,6 % (gemiddeld in 2015) en het gemiddelde inkomen bedraagt
22.371 euro/inwoner.
Het grondgebied van de gemeente Kapellen wordt hoofdzakelijk gevormd door :






Kapellen centrum : een druk winkelcentrum met inplanting van een promenade;
Putte grens : een leefgemeenschap gevormd met Putte Stabroek en Nederlands
Putte;
Kapellenbos : een residentieel gedeelte;
Hoogboom : woongebied, bij fusie overgenomen van Ekeren en met in de kern
een open Centrum voor asielzoekers van Fedasil. Dit biedt plaats aan ongeveer
350 verzoekers. Er werken ongeveer 65 medewerkers. Wij hebben zeer goede
contacten met dit centrum en werken goed samen.

Stabroek :
Van de 18.498 inwoners in Stabroek zijn er 49,62 % mannen en 50,36 % vrouwen.
Het heeft een bevolkingsdichtheid van 860 inwoners per vierkante km.
4,5 % van de bevolking is buitenlander; ongeveer 2,1 % heeft de Nederlandse nationaliteit.
De werkloosheidsgraad is 6,5 % (gemiddeld in 2015) en het gemiddelde inkomen bedraagt
20.518 euro/inwoner.

Het grondgebied van de gemeente Stabroek wordt hoofdzakelijk gevormd door de 3
deelgemeenten :





Centrum : een dorpsgemeenschap;
Hoevenen : een dorpsgemeenschap met veel inwijking (slaapgemeenschap);
Putte : een leefgemeenschap gevormd met Putte Kapellen en Nederlands Putte;

1.1.2 Onze politiezone economisch bekeken
Buiten de normale lokale activiteiten zijn er 3 KMO-zones aanwezig, nl. :



Bosduin (tussen Kalmthout en Brasschaat) aan de N117.
Hier zijn een vijftigtal bedrijven gevestigd. Er werken meer dan 450 mensen.




Vloeiende aan de N11.
Kapelsestraat West (Starrenhoflaan) aan de N11 en N122.

Het winkelcentrum Promenade te Kapellen is, met een dertigtal winkels, een aantrekkingspool voor
de omliggende gemeenten. Het winkelplein te Stabroek, Picoloplein, wint snel aan belang met een
tiental zaken. Daarnaast bevindt zich ook in Stabroek-Hoevenen een klein winkelcentrum.

1.1.3 Onze politiezone Sociaal-cultureel bekeken










Voetbal:
Royal Cappellen FC speelt in 2de amateurklasse B. De eigen supporters bieden geen
risico. Het stadion ligt in een woonwijk en is verouderd. Er werden wel de nodige
bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen door de club. Een lokale adviesraad
werd opgericht. We kunnen bogen op een goede samenwerking met de club. Soms
noteren we een verhoogd risico; bij een derby of wanneer de politiezone waarin de
bezoekende ploeg is gevestigd hiervoor indicaties heeft. In 2019 werden vier
thuiswedstrijden als eerder risicovol (code oranje) gecatalogeerd.
Wij voorzien telkens de nodige lokale ordediensten.
Ganzenrijden:
Het koningsrijden vindt plaats in Stabroek-Dorp (N111) in februari en in het centrum
van Hoevenen (Stabroek) in maart.
Telkens zijn er een 5000 bezoekers. Indien het keizerrijden in onze zone wordt
georganiseerd (enkel indien de aftredende keizer uit Stabroek of Hoevenen komt- is
niet het geval in 2020-) zijn er een 15000 bezoekers die voor de deelnemers uit de
hele Antwerpse polder komen supporteren.
Wij voorzien, zowel voor konings- als keizerrijden, steeds een uitgebreide lokale
ordedienst.
Wielerwedstrijden:
We hebben twee lokale wielerwedstrijden, waarvan 1 criterium: de Kapelse Sprint
(juli), waarbij we de ordedienst volledig zelf beheren én de Sluitingsprijs te Putte
(oktober), met internationaal karakter. Ook voor de sluitingsprijs voeren we zelf de
regie van de ordedienst, en krijgen we versterkingen van diverse politiepartners.
Daarnaast hebben we ook nog de doortochten van de Antwerpse Havenpijl
(augustus) en de Antwerp Port Epic (september) waarvoor we telkens ruim bijdragen
aan de ordedienst.
Kermisloop Putte:
Deze vindt plaats de avond voor de sluitingsprijs en ontvangt minimaal 5 à 7000
bezoekers. Het aantal deelnemers voor de 5 km-loop werd beperkt tot 950 om de
wedstrijd in goede banen te kunnen houden. Wij voorzien, elk jaar, een uitgebreide
ordedienst.
Putse Feesten en Braderij (oktober – zondagen voor en na de Sluitingsprijs) en Putse
grensfeesten (juni): deze feestmarkten hebben een internationaal karakter en ontvangen,
afhankelijk van de weersomstandigheden, 10 en 15000 bezoekers. We voorzien, uiteraard,
een ordedienst, in overleg met onze Nederlandse collega’s.









Dorpsdag Kapellen:
Wordt in mei georganiseerd. Het ganse centrum van Kapellen wordt voor deze
manifestatie afgesloten. Afhankelijk van het weer zakken 25 à 30000 mensen af naar
Kapellen om aan de Dorpsdag deel te nemen.
We omkaderen dit evenement met een ruime ordedienst.
Dorpsdag Stabroek:
De N111 wordt hiervoor afgesloten. De Dorpsdag wordt, jaarlijks, in september
georganiseerd en ontvangt tien tot vijftien duizend bezoekers.
Ook voor dit evenement voorzien we een ruime ordedienst.
Bovendien nemen we, met een informatiestand, deel aan de twee Dorpsdagen.
Winterdorp met ijspiste:
Wordt elk jaar, van begin december tot begin januari, georganiseerd op het
Dorpsplein in Kapellen. Het evenement heeft een ruime regionale uitstraling en trekt
soms veel (jonge) bezoekers. Daarom organiseren we hiervoor dagelijks bijkomend
toezicht. Overlast wordt er met een doortastend “lik-op-stuk-beleid” binnen de
perken gehouden.
Festivals:
We sommen de belangrijkste op:
o Het grootste festival, binnen onze zone, is, zonder twijfel, Pulptuur dat
jaarlijks (eind juni/begin juli) in het Park van Kapellen wordt georganiseerd.
De laatste jaren komen hier 20 tot 25000 bezoekers op af. Het is een festival
met een uitgesproken familiale sfeer dat, tot hiertoe, zonder
noemenswaardige incidenten verloopt. We voorzien, voor dit evenement, een
uitgebreide multidisciplinaire ordedienst.
o Hieraan gekoppeld worden ook, elke donderdagavond gedurende de
zomermaanden, Parkies georganiseerd. Afhankelijk van de optredende
artiest(en) komen hier duizend tot een drieduizend mensen op af.
o Het festival TenDance in Kapellen trekt, in augustus, een vijfduizend
bezoekers. Dit festival heeft een internationale uitstraling. We ontvangen
hiervoor versterking van de Nederlandse collega’s.
o In juli en augustus worden, in Stabroek, De Avonden en Stabrock
georganiseerd met enkele honderden tot ruim duizend bezoekers.
o We willen ook Kapellen Zingt en Stabroek Zingt vermelden. Deze
zangavonden worden in juli en augustus georganiseerd. Telkens genieten een
duizendtal mensen van het samen zingen.
o

1.1.4 Onze politiezone ecologisch bekeken


Natuurbronnen
Kapellen staat, op het vlak van relatieve groen-oppervlakte in de Vlaamse top tien want zo’n
driekwart van het grondgebied kleurt groen op de kaarten. Verschillende natuurgebieden en
(speel)bossen zijn toegankelijk voor het publiek en bieden elk seizoen een andere aanblik.
Toegankelijke natuurgebieden zijn:
o De Uitlegger
o gemeentepark Beaulieu
o Het Rood
o Klein Schietveld
o Loopgravenpad (Mastenbos)
o Mastenbos
o diverse speelbossen

In Stabroek nodigen, naast het poldergebied, het Moretusbos, het Elsenbos en de zone rond de Antitankgracht de wandelaars en fietsers uit voor een aangename uitstap in de natuur.


Milieu
De Antwerpse haven, met tal van SEVESO-bedrijven, heeft onmiskenbaar een belangrijke
invloed op de milieukwaliteit in de gemeenten Kapellen en Stabroek. Regelmatig is er sprake
van geurhinder. Bij veiligheidsincidenten in de haven komt het voor dat de inwoners, in delen
van onze gemeenten, de ramen gesloten dienen te houden. Daarnaast liggen beide
gemeenten binnen de 10-kilometercirkel van de kerncentrale te Doel.
Ook de talrijke weg- en spoorwegtransporten van gevaarlijke stoffen (o.a. nucleaire
transporten) houden een risico in.



Mobiliteit
De gemeente Kapellen wordt gekruist door de gewestwegen :
o N11 komende van de grens en lopende naar Antwerpen Merksem.
o N122 komende van Kalmthout naar de N11.
o N111 komende van Wuustwezel-Kalmthout naar de N11 en doorlopende naar
Stabroek en de Haven van Antwerpen + A12.

Uit verkeerstellingen blijkt dat het Centrum van Kapellen ongeveer 37.000 voertuigen per etmaal
moet verwerken, waarvan ongeveer 21% doorgaand verkeer.
De spoorweg Roosendaal-Antwerpen doorkruist de gemeente en zorgt voor een kleine 6 uur per
etmaal voor gesloten overwegen. Deze stijging is te wijten aan het toegenomen treinverkeer.
Doorgaand verkeer ondervindt hiervan weinig hinder dankzij de tunnel onder de spoorweg op de
Antwerpsesteenweg.

De gemeente Stabroek leunt aan bij de Antwerpse haven. De scheiding tussen de Polders en de
Haven wordt gevormd door de drukke verkeersader A12 met op- en afritten in Stabroek Centrum en
Hoevenen.
Sinds 2011 werd bedrijventerrein Piccolo gevestigd aan de N111 (Laageind) . Dit heeft niet enkel
impact op de verkeerssituatie, maar zorgt tevens voor meer bedrijvigheid in het centrum van
Stabroek.

We stellen, sinds de invoering van de tolheffing op de snelwegen, een significante toename van het
vrachtverkeer op onze gewestwegen vast.
Sinds de invoering van deze kilometerheffing voor het vrachtverkeer op 1 april 2016 steeg het aantal
vrachtwagens, met een laadvermogen van meer dan 3,5 ton, met ruim 300% op de N122,
Kalmthoutsesteenweg te Kapellen. Van de N111, Klinkaardstraat, hebben we geen telgegevens; maar
ook daar merken we een aanzienlijke stijging.
Eveneens wordt op de A12, afrittencomplex Stabroek, een stijging van het vrachtverkeer met 13%
vastgesteld, onder andere veroorzaakt door de betere verbinding met de haven van Rotterdam.

Dossier NX:
Sinds 1995 ijveren de gemeentebesturen van Kapellen en Stabroek, op verschillende bestuursniveaus,
voor de aanleg van een bijkomende verbinding op de gewestwegen N11 (Kapelsestraat), N111
(Kalmthoutsesteenweg) en de N121 (Klinkaardstraat) naar de autosnelweg A12”. Sedert 2012 is er
overeenstemming over de tracékeuze en kunnen beide burgemeesters met één stem pleiten voor dit
belangrijk ontsluitingsproject. Hierbij wordt gekozen voor het tracé dat op het grondgebied van
Kapellen parallel loopt met de Waterstraat tot aan de Ettenhoven in Stabroek. Vanaf daar wordt het
tracé bepaald in functie van de inplanting van het nieuw aansluitingscomplex op de A12. Inmiddels is
het MER (Milieu Effecten Rapport) verouderd door de herziening van de plannen van de
Oosterweelverbinding. De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor een snelle herziening van
het MER, en op uitdrukkelijk verzoek is de bouw van de NX nu ook gekoppeld aan het
ontsluitingsdossier van het nieuwe logistiek park in de haven. De gemeentebesturen van Kapellen en
Stabroek dringen er sterk op aan dat de realisatie van dit logistiek park én de NX gelijktijdig gebeuren.
De realisatie van de NX is belangrijk voor de mobiliteit in Kapellen en Stabroek. De ingebruikname zal
leiden tot minder verkeer door de beide dorpscentra. Bovendien zullen vele inwoners van onze
gemeenten, die werken in de haven, sneller op hun werkplek raken. Ook de KMO-zones zullen een
vlottere toegang tot de autosnelwegen krijgen.
Tot slot vermelden we dat in Hoevenen (Stabroek), langs de A12, een klein vliegveld is gelegen waar
sportvliegtuigen en helikopters opstijgen en landen. Er is een vliegclub en paraclub gevestigd.

1.1.5 Technologische ontwikkelingen in het politielandschap
 ANPR:
Onze zone wil zich inschrijven in het landelijk project ANPR. Het project wordt uitgerold tegen eind
2019. De nodige investeringen om de integratie van onze politiezone te realiseren zullen in de periode
2020-2025 worden voorzien.
 FOCUS:
Begin 2018 pakte de lokale politie van Antwerpen uit met de app Focus. De app is revolutionair voor
het politiewerk. Operationele medewerkers kunnen er, tijdens hun werk in de straat, alle mogelijke
databanken mee raadplegen, zoals het strafregister, het rijksregister en de databank met
nummerplaten. Agenten kunnen met de app eveneens bepaalde processen-verbaal opstellen.
Daarnaast vinden ze er een overzicht van alle incidenten en de ploegen die de incidenten afhandelen.
De app bevat ook een kaart met alle mogelijke informatie omtrent de ploegen op het terrein,
camera’s, hulpdiensten,… Ook opsporingsinformatie is in de app te vinden. Federaal loopt er een
project om de mogelijkheden van deze app ter beschikking te stellen voor alle geïnteresseerde
politiezones. Momenteel testen een aantal zones de applicatie. Onze politiezone wil, zo snel de app
beschikbaar wordt voor andere politiediensten, deze gebruiken om onze medewerkers te
ondersteunen tijdens hun werk.
 Computercriminaliteit:
Wij zijn er van overtuigd dat de schade, veroorzaakt door computercriminaliteit, de komende jaren
enkel nog zal toenemen. Het “world wide web” is een speeltuin voor allerlei soorten criminaliteit
waarin ook door georganiseerde bendes zwaar in wordt geïnvesteerd. Door onderbemanning en
onderfinanciering van de gespecialiseerde onderzoeksdiensten van de federale politie worden wij,
steeds meer, verplicht om hierin taken op te nemen en daarvoor de nodige expertise te verwerven én
investeringen te doen in de nodige technische omkadering om elementaire onderzoeken uit te kunnen
voeren. Dit gegeven plaatst onze eigen recherche voor een ernstige uitdaging.

1.1.6 Onze politiezone politiek-juridisch
Uit het laatste nationaal veiligheidsbeeld onthouden we enkele inzichten over maatschappelijke
ontwikkelingen; dewelke we aftoetsen aan de relevantie voor de PZ Noord.
Binnen onze politiezone kunnen we, gelukkig, zeer goed samenwerken met de twee
gemeentebesturen. Deze samenwerking vindt plaats binnen een gemeentepolitieke stabiele
omgeving die een continuïteit in het gevoerde beleid garandeert.
Geopolitiek en economisch leven we echter in een sterk veranderende wereld. Een aantal tendensen
baren ons zorgen:
Risico’s en kansen:
o Het evenwicht tussen informatie en privacy: Door de toenemende invloed van de sociale
media en het internet of things komt onze privacy onder druk te staan. Het nationaal ANPRnetwerk wordt uitgerold, overal hangen camera’s in het straatbeeld. Big Brother lijkt dichtbij.
Grote informaticabedrijven maken zich schuldig aan het onwettig verzamelen van
persoonlijke informatie met betrekking tot hun klanten. Tezamen met vier andere
politiezones hebben we, ondertussen, een privacy-consulent aangeworven dewelke ons,
ondertussen, door de aanpassingen van de GDPR-regelgeving heeft geloodst.
- Het “Internet Of Things” (auto’s, domotica,..) kan, naast een ernstig privacyrisico,
bijkomende informatie opleveren voor gerechtelijke onderzoeken; gelet we de kennis en
middelen verwerven om deze informatie te exploiteren. Daarnaast is er een belangrijke
toename te verwachten van het aantal gevallen van hacking en cyberaanvallen.
o “Fake news” kan een wapen zijn de om mening van mensen te beïnvloeden en uiteindelijk om
landen politiek te destabiliseren.
- Big data maakt misschien “predictive policing” mogelijk. In Nederland wordt reeds met deze
“glazen bol” geëxperimenteerd. Ook de politiezone Antwerpen zet hierop volop in (FOCUS).
Aan de andere kant zet de handel in de persoonlijke data de pricacy van het individu verder
onder druk.
- De veralgemening van cryptografie maakt het uitlezen van gegevensdragers steeds
moeilijker. Zie computercriminaliteit hierboven voor meer toelichting.
o Cryptomunten, zoals de Bitcoin, wakkeren illegale handels-en geldtransaties aan. Het
“minen” van deze valuta is daarnaast ook, in bepaalde landen zoals China, verantwoordelijk
voor een gigantisch energieverbruik en heeft een zware ecologische voetafdruk.
- 3D-printing en handel via internet maken het mogelijk goederen ter plaatse te produceren
(wapens, namaak,…) of aan te schaffen (drugs, precursoren voor springstoffen,…). De
controle hierop vormt een bijzondere uitdaging.
- Drones zullen vervoerstaken opnemen (bezorgen van pakjes) en kunnen ingezet worden
voor malafide acties (terrorisme, spionage,…). Positief is dan weer dat zij, bij rampen en
andere ordediensten, eenvoudig en goedkoop, een overzicht van de situatie kunnen bieden.
o Milieu/opwarming van de aarde: de berichten over klimaatverandering zijn alarmerend; het
bewustzijn over de milieuproblematiek neemt hand over hand toe. De mogelijkheid bestaat
dat een gedeelte van de milieu-actievoerders extreme standpunten zullen innemen en
hardere, mogelijk gewelddadige, acties zullen aanwenden omdat zij menen dat ze niet
worden gehoord door de politiek. Het aantal klimaatvluchtelingen zal wereldwijd
ongetwijfeld toenemen. Drinkbaar water wordt, ook in onze gewesten, een schaars goed. Bij
investeringen door onze zone lijkt het daarom logisch dat de “ecologische voetafdruk” er van
mee in de beslissingsmatrix wordt opgenomen.
o Migratie: in onze zone bevindt zich het open asielcentrum te Kapellen: de bewoners hiervan
bieden een ideale voedingsbodem voor zwartwerk, uitbuiting, mensensmokkel,
extremisme/terrorisme. We dienen eveneens rekening te houden met extremisme dat wordt
getriggerd door de aanwezigheid van niet-Europese vreemdelingen in het straatbeeld.
Door de nabijheid van de Antwerpse haven worden wij, op termijn, mogelijks geconfronteerd
met de nevenverschijnselen van de transmigratie.

o

o

o

o

Algemeen zet grote migratie de woningmarkt en de sociale zekerheid onder druk. Positieve
effecten zijn dan weer dat jobs, waarvoor een lagere scholingsgraad vereist is, gemakkelijker
worden ingevuld, er meer consumptie is, onze bevolking verjongt.
Politieke polarisering: de verharding van het politieke discours, het redeneren in wij-zij
verhalen, de opkomst van het nationalistisch protectionisme en de linkse tegenbeweging
hierop bieden een ideale voedingsbodem voor extreem denken waarbij de confrontatie met
“de andere(n) wordt gezocht.
Economie: de huidige economische realiteit versmalt de middenklasse in onze samenleving.
Rijken worden rijker, armen worden armer. Alleenstaande ouders hebben moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen. Sparen wordt voor veel landgenoten moeilijk. Tijdelijke banen
en flexijobs zijn een groeimarkt.
Deze welvaartsongelijkheid veroorzaakt sociale instabiliteit (denk aan de Gele Hesjesbeweging,…)
Er is een tegenreactie binnen diverse maatschappelijke bewegingen ontstaan die
economische wantoestanden aanklaagt (Post Occupy Wallstreet, Propere Kleding,
dierenrechten in de agro-industrie…).
Bovendien ontstaat er een toenemende druk op grondstoffen zoals water, ertsen,…. milieu en
klimaat.
Verschuift het economisch zwaartepunt van de VS en Europa naar opkomende economieën
zoals de BRIC-landen? Deskundigen voorspellen een nieuwe financiële wereldcrisis binnen de
komende vijf jaar.
De Belgische economie is kwetsbaar door vergrijzing, de transitie van maak- naar
diensteneconomie naar eco-economie. De groei vertraagt.
En…wat met de brexit???
Bestuurlijke handhaving: de lokale overheden worden steeds meer betrokken bij de aanpak
van de georganiseerde criminaliteit. Door een integrale en geïntegreerde aanpak kunnen we
een beter antwoord bieden op de steeds wijzigende criminaliteitsvormen en het omzetten van
gelden uit de illegale economie naar reguliere investeringen. De focus moet echter blijven
liggen op de gerechtelijke aanpak van die zelfde georganiseerde criminaliteit. Criminele
bendes enkel bestuurlijk aanpakken lijkt ons echter een zwaktebod.
Besparingen: onze staatsschuld werd, de laatste jaren van economische groei en lage rentes,
onvoldoende afgebouwd. De overheden houden de hand op de knip. Door jarenlange
inkrimping van het budget van de federale politie kan deze een deel van haar taken binnen de
gespecialiseerde en ondersteunende politiezorg niet meer opnemen waardoor de politiezones
worden gedwongen om deze taken over te nemen. Dit creëert, op termijn, een onhoudbare
situatie die meer samenwerking tussen de zones noodzakelijk maakt.

1.2 Het zonaal criminaliteitsbeeld
Zie hoofdstuk 3. Strategie en beleid: argumentatiematrix.

1.3 Resultaten van de bevolkingsbevraging: synthese
Zie bijlage “Veiligheidsmonitor 2018 – Synthese”
De volledige resultaten kunt u lezen via:
http://www.moniteurdesecurite.policefederale.be/veiligheidsmonitor/
Buurtproblemen: ervaart u de volgende zaken als een probleem in uw buurt?
Onaangepaste snelheid in het verkeer staat op 1 met een score van (HELEMAAL wel een probleem
+ EERDER wel een probleem) = 61,75%
Andere problemen die meer dan dertig percent scoren zijn:
- woninginbraak: 38,82%

- sluikstorten en zwerfvuil: 37,75%
- hinderlijk parkeren: 36,77%
- agressief verkeersgedrag: 32.42%
- geluidshinder door verkeer: 30,08%
Verder volgen fietsdiefstal (27,93%), beschadiging aan voertuigen (21,83%) en diefstal uit
voertuigen (21%). Geluidshinder door buren zit tegen de twintig percent aan, ontbrekende
straatverlichting scoort rond de 18% en geluidshinder door mensen op de openbare weg klokt af
tegen de 15% (rondhangende jongeren 12,40%).
Alle andere fenomenen scoren nog lager. Vele komen niet boven 10 of 5% uit.
Conclusie: vier van de zes meest gequoteerde problemen zijn verkeersgerelateerd.
DIW blijft een zorg met score 2.
Sluikstorten en zwerfvuil sluit de top drie af.
Woninginbraak:
Er is een daling van het aantal mensen dat dit als een probleem in hun buurt ervaart:
In 2011 ervoer 10,41% dit als helemaal wel en 36,40% als eerder wel een probleem (46,81 totaal).
In 2018 was dit cijfer gedaald naar 38,82% (9,38% + 29,44%).
Bij het bekijken van de objectieve cijfers bemerken we ook een daling van het aantal
woninginbraken tussen de jaren 2010/2011 (151 en 171 inbraken) en 2017/2018 (134 en 148
inbraken) met, grosso modo, 15%.
Algemeen onveiligheidsgevoel:
Hier nemen we de afleiders “Altijd”, “Vaak” en “Soms” mee in de weging. “Zelden” of “nooit” niet.
Algemeen genomen is het veiligheidsgevoel in onze zone verbeterd sinds 2011.
In 2018 voelden 19,92% van de respondenten zich soms, vaak of altijd onveilig. In 2011 was dit
nog 27,03%. Dit is een daling met bijna één derde.
Gemiddeld ligt dit percentage, in vergelijkbare zones, op 25,93%.
In Kapellen voelde geen enkele respondent zich altijd onveilig; in Stabroek is dit 0,39%. In
vergelijkbare zones is dit 1,22%
Het onveiligheidsgevoel ligt globaal iets hoger in Stabroek met 20,86% tegenover 19,13% in
Kapellen.
Slachtofferschap – cijfers feiten gepleegd binnen onze zone -:
Onze zone scoort voor alle feiten lager dan de vergelijkbare zones (bij zedenfeiten zelfs ongeveer
de helft) behalve bij de feiten gepleegd via internet waar onze zone hoger dan gemiddeld scoort.
- 3,63% Van de gezinnen van de respondenten werden reeds het slachtoffer van een inbraak en
4,65% van een poging inbraak. Er werden geen significante verschillen vastgesteld naar type woning.
- Bij 12,87% werd de auto beschadigd of iets aan de buitenzijde ontvreemd in onze zone.
Ongeveer twintig percent meer dan in 2011.
- 9,9% Van de respondenten werd, via internet, al eens opgelicht. Vooral mensen tussen 35 en 49
jaar oud en zelfstandigen zijn hiervan het slachtoffer.
- Bij 8,01% werd er in een computer ingebroken (vooral bij leeftijdsgroepen 15-24 en 35-49 jaar
oud).
Algemeen kunnen we, aan de hand van onze objectieve cijfers, stellen dat het aantal meldingen
van computercriminaliteit, in onze zone, sinds 2011, met factor 5 à 7 is toegenomen.
Bijvoorbeeld aantal oplichtingen via internet: 2011 = 12 tegenover 2018 = 90; aangiften van
hacking: 2011 = 2 tegenover 11 in 2018.
- Bij 7,06% een fiets gestolen. Een daling van meer dan twintig percent tegenover 2011.
- 2,76% Van de respondenten werd bedreigd; 50% van deze respondenten is werkloos.

- Bij 2,46% werd de auto gestolen. Het aantal slachtoffers verdriedubbelde tegenover het jaar
2011.
- 1,05 % Van de respondenten onderging lichamelijk geweld; de leeftijdsgroep 15-14 jaar scoort
hier, met 5,04% het hoogst.
- 0,55% Werd slachtoffer van zedenfeiten. Hier scoren de leeftijdsgroepen 15-24 en 25-34 jaar het
hoogst. Meer respondenten werden slachtoffer in een andere politiezone dan in onze zone. Vrouwen
zijn acht keer meer het slachtoffer van zedenfeiten dan mannen.
Aangifte bij de politie:
Wat wordt NIET aangegeven = dark number(afgeronde cijfers):
87% van de inbraken in een computer
79% van de oplichtingen via internet. 88% Van de dames geeft dit niet aan; 72 van de heren niet.
77% van de intimidatie, belaging en pesten via internet
71% van de zedenfeiten. Mannen geven de feiten steeds aan; bijna 80% van de vrouwen niet.
64% van de oplichtingen NIET via internet
62% van de beschadigingen of diefstal aan buitenzijde auto
55% van de feiten van lichamelijk geweld
55% van de bedreigingen NIET via internet
52% van de pogingen woninginbraak
52% van de verkeersvluchtmisdrijven
47% van de fietsdiefstallen
41% van de autodiefstallen
35% van de diefstallen zonder geweld
27% van de diestallen uit een auto
11% van de woninginbraken
Politiewerking van de eigen zone – tevredenheid van de burger:
Bij de interpretatie van de cijfergegevens over de politie, binnen onze zone, focussen we ons op,
enerzijds, de groep respondenten die heel tevreden en tevreden zijn en, anderzijds, op de groep die
ontevreden en helemaal ontevreden is.
De middenmoot, respondenten die noch tevreden, noch ontevreden zijn, laten we even, letterlijk,
in het midden.
(Cijfers vergelijkbare zones)
- Algemeen is 72,76% van de respondenten (heel) tevreden over de werking van hun politie.
3,06% (6,64%) is (helemaal) ontevreden.
- Afgerond 76% is (heel) tevreden over houding en gedrag; 3,85% (5,16%) niet.
Dit zijn mooie resultaten. In vergelijkbare zones is 64,97% algemeen tevreden en 69% tevreden
over houding en gedrag.
Contacteerbaarheid:
73,33% van de respondenten vindt het (heel) gemakkelijk (2011: 67,18%) om de eigen politie te
contacteren; ongeveer 11% vindt het (heel) moeilijk. Een 16% zegt het niet te weten.
In vergelijkbare zones vindt 69,71% van de respondenten het (heel) gemakkelijk om de eigen
politie te contacteren.
Laatste contact met de politie: 78,27% ( in de gemiddelde vergelijkbare politiezone is dit 72,05%)
van de respondenten was (heel) tevreden over dit laatste contact met de politie; 11,46% was
(helemaal) ontevreden(in Stabroek slecht 8,51%).
Men was het minst tevreden (helemaal + ontevreden) over:
- informatieverstrekking: 10,77%
- snelheid van tussenkomst: 10,63%
- houding en gedrag van de politiemedewerkers: 9,27%
Aan welke veiligheidsproblemen dienen w, volgens de bevolking, prioriteit te geven?
1. woninginbraken: 28,62%

2. Verkeer: 20,36 %
3. Zedenfeiten: 14,42 %
Daarna, in dalende volgorde: drugs, omgevingsoverlast, cybercriminaliteit, lichamelijk geweld en
radicalisme en extremisme als eerste prioriteit.
Aan welke fenomenen moeten we geen prioriteit geven:
- inbraken in bedrijven of handelszaken: 85,77%
- geweld binnen familie 83,47%
- radicalisme en extremisme: 74,62%
- lichamelijk geweld: 68,9%
- fietsdiefstallen: 64,67%

2. Beeld van optimale bedrijfsvoering in onze politiezone
2.1 Beschrijving van de huidige situatie in de politiezone
2.1.1 Overzicht van de capaciteit in de politiezone per 31-12-2019

Kader

Capaciteit PZ (VTE op Reël beschikbaar /
loonlijst per
inzetbare capaciteit Afgedeeld Reël tekort Aantal / %
Personeelsformatie 31/12/2019)
per 31/12/2019
IN:UIT
31/12/2019

AP

0

2

1

INP

60

53

48,9

HINP

10

11

10,6

CP

4

4

4

HCP

1

1

1

Totaal operationeel

75

71

65,5

D

3

3

3

C

14

15

12,2

1/0

B

4

5

4,6

1/0

A

0

1

1

0/1

Totaal
burgerpersoneel

21

24

20,8

0,95%

Totaal

96

95

86,3

10,10%

0/1

18,50%

12,67%

12,86%

2.1.2 Huidige structuur / organogram
1. Beeld van optimale bedrijfsvoering in onze politiezone
1.1 Beschrijving van de huidige situatie in de politiezone
1.1.1

Overzicht van de capaciteit in de politiezone

Cijfertabel: zie excel-bestand

1.1.2

Huidige structuur / organigram

Op het Politiecollege van 20 maart 2018 wordt het nieuwe personeelsbehoefteplan
goedgekeurd. In zitting van 4 juni 2018 bevestigt de Politieraad deze beslissing.
Voor alle personeelsleden van de politiezone Noord geldt het principe van de genuanceerde
polyvalentie. Dit betekent dat binnen elke functionaliteit de medewerkers kunnen bevolen
worden om diensten uit te voeren ten voordele van een andere functionaliteit. De exclusieve
functie bestaat niet binnen het korps. Een politiekorps moet een flexibel en dynamisch
geheel zijn waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, verzuchtingen en
kwaliteiten van de medewerkers, maar waar de dienstverlening aan de bevolking centraal
moet staan.

De invulling van ons personeelsbehoefteplan ziet er dan ook als volgt uit:
Hoofdcommissaris
Commissaris
HINP OGP
INP
Agenten
Totaal Operationeel
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D onderhoud
Totaal Calog
Totaal Algemeen

1
4
10
60
0
75
0
4
14
3
21
96

Bijkomend worden nog een aantal functies “buiten kader” opgenomen, zijnde:
-

1 INP afgedeeld naar CIC
1 operationeel of administratief personeelslid afgedeeld naar AIK (halftijds – in principe
te combineren met deeltijdse van PZ Zara en Zwijndrecht)

Het is steeds onze bedoeling om dit personeelsbehoefteplan volledig ingevuld te krijgen.

We moeten hier echter 2 kanttekeningen bij maken.
Ten eerste wordt het bijzonder moeilijk om sommige functionaliteiten ingevuld te krijgen. Zo
is er, landelijk en regionaal, een groot tekort aan hoofdinspecteurs en commissarissen.
Tevens rekruteert de politiezone Antwerpen apart van de federale rekrutering en trekt, met
een verkort inlijvingstraject, ook kandidaten aan die in de gemeenten Kapellen en Stabroek
wonen.
Dit maakt dat we zeer creatief moeten omgaan om ons belangrijkste goed, “het menselijk
potentieel”, te kunnen aanwerven. Een aanpassing van heet functieprofiel (bv. De graad) is
dan ook nodig in sommige gevallen.

Een tweede vaststelling is dat de loonlast voor personeel het overgrote deel uitmaakt van
onze uitgaven. Het is dus ook niet verwonderlijk dat het Politiecollege ons de expliciete
opdracht geeft om elke vervanging zeer kritisch te bekijken.

Als besluit kan ik nog meegeven dat we een aanpassing van een functieprofiel steeds laten
goedkeuren door de Politieraad. De laatste wijzigingen werden besproken in de Raad van 4
juni 2018, zodat het huidige personeelsbehoefteplan van die datum is.

Algemene informatie betreffende ons huidige organigram:
 Wat betreft de algemene werking
 Het indelen van de organisatie in 3 grote zuilen, zijnde de Directie Operationele Werking
– de Directie Politionele Ondersteuning – de Directie Niet-politionele Ondersteuning.
 Het verder onderverdelen van deze Directies in teams.
 Wat betreft de Directie Operationele Werking
- Onderzoeksteam
- Team Zonewerking (interventie en Onthaal)
- Verkeersteam
- Team Wijkwerking
 De sturing van deze teams dient te gebeuren door 4 commissarissen.
 Het onderzoeksteam bestaat uit 1 hoofdinspecteur, 1 Calog B Maatschappelijk Assistent
en 8 inspecteurs.
 Het verkeersteam bestaat uit 1 hoofdinspecteur, 4 inspecteurs, 1 Calog B
mobiliteitsambtenaar + Calog C administratie
 Het team wijkwerking bestaat uit 1 hoofdinspecteur, 10 inspecteurs + 1 Calog C
administratie
 Het team zonewerking bestaat uit 6 hoofdinspecteurs weekverantwoordelijk, 36
inspecteurs + 1 inspecteur hondengeleider

 Wat betreft de Directie Politionele Ondersteuning
- Informatiebeheersteam
- Secretariaat
- Dienstplanning
- Communicatie
 Om de workload aan te kunnen en de continuïteit te garanderen voor de dienstplanning
en het functioneel beheer, zijn hier 2 medewerkers nodig.
 De samenstelling van de directie Politionele Ondersteuning: 1 hoofdinspecteur + 1
inspecteur + 5 Calog C
 Wat betreft de Directie Niet-Politionele Ondersteuning
- Team HRM en Logstiek
- Secretariaat
- IT
 De samenstelling van het team HRM en Logistiek zal bestaan uit 1 Calog B algemeen + 4
Calog C administratie. Voor het luik ICT: 1 Calog B + 1 Calog C technisch beheer
 De samenstelling van het Onderhoudsteam: 1 Calog D bode/klusjesman + 2 Calog D
onderhoud
De aantallen vertegenwoordigen VTE, dus soms vertegenwoordigt één getal meerdere
personeelsleden.

Zie bijlage : organogram.

1.1.1 Invulling van de minimale normen: evaluatie
Wij voldoen aan alle minimale normen van de basispolitie, zoals vastgelegd in de PLP10 van 9-102001 behalve wat betreft het onthaal:
NORM : per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische
infrastructurele maatregelen / Minstens 1 onthaalpunt in iedere gemeente van de
meergemeentezone.
Huidige SITUATIE:
Ons onthaal is geopend:
- te Kapellen Christiaan Pallemansstraat 57:
alle weekdagen, brugdagen en 15 november tussen 9 en 19 uur; weekeinden en feestdagen tussen 9
en 17 uur.
- te Stabroek Dorpsstraat 99:, maandag van 9 tot 12 en van 1330 tot 19 uur; dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag van 1330 tot 16 uur (wij volgen hier de openingsuren van de
Gemeentelijke diensten die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn).

Waarom beantwoorden wij niet aan de opgelegde norm? Sinds de PZ Antwerpen haar onthaal heeft
ingericht op basis van werken op afspraak werden wij geconfronteerd met een significant aantal
aangiften van feiten gebeurd te Antwerpen; slachtoffers wonende te Antwerpen en/of gepleegd door
inwoners van Antwerpen, aangegeven door burgers die liever geen afspraak in de eigen politiezone
wilden maken. Om deze bijkomende werklast in te dijken werd, in overleg met ons Politiecollege,
besloten om de openingsuren van onze kantoren te beperken.
Er is momenteel, zowel bij andere overheidsdiensten als bij de politiezones, een tendens naar
onthalen op afspraak. Binnen onze zone onderzoeken wij de mogelijkheden hiervan. Wij zijn er echter
van overtuigd dat dit enkel een succesverhaal kan worden wanneer de verschillende politiezones
hiervoor gelijkaardige normen hanteren.
In haar jaarlijks rapport (2018) “Globale evaluatie van de werking en de organisatie van de federale
politie en de lokale politie” breekt de Algemene Inspectie een lans voor de aanpassing van de normen
voor het onthaal, zoals vastgelegd in de PLP 10, dit gelet, onder andere, de digitalisering van de
maatschappij en de stijging van de online aangiften.

1.2 Beschrijving van de interne context in de politiezone
 MTO:
Het laatste MedewerkersTevredenheidsOnderzoek dateert van enkele jaren geleden. Daarnaast
werden de intercollegiale relaties nog eens duidelijk in beeld gebracht tijdens het
integriteitsonderzoek van 2017 (zie lager).
We houden echter, enkele keren per jaar, de vinger aan de pols tijdens de periodieke
personeelsvergaderingen de vergaderingen “delegatie personeel”. Bij deze laatst genoemde
vergaderingen, waarbij de Korpschef samenzit met vertegenwoordigers van elke dienst binnen onze
organisatie, kunnen alle verzuchtingen, bemerkingen of ideeën van de medewerkers worden
besproken en afgetoetst aan wenselijkheid en haalbaarheid.
 Integriteitsonderzoek:
Onze politiezone benadrukt, reeds geruime tijd, de noodzaak van een integere professionele houding
en zet daar ook op in. Wat doen wij reeds of werd reeds gedaan?
o
o

o
o

o
o
o

Verschillende leidinggevenden hebben de opleiding omtrent polarisering gevolgd.
Tijdens de meeste intern opleidingsmomenten ("personeelsvergaderingen") worden
morele dilemma's besproken. Dit wordt in kleine groepjes gedaan om een
gedachtenwissel hierover te bevorderen.
Op de werkvloer wordt misplaatst taalgebruik besproken met de betrokken medewerker.
In het kader van racisme, discriminatie en haatmisdrijven, onderwerp van de Col 13/13,
hebben we, binnen de politiezone Noord een dagopleiding omtrent discriminatie
georganiseerd, die door alle operationele medewerkers en Calog-medewerkers, die
deelnemen aan het onthaal, werd gevolgd. De opleiding werd georganiseerd in
samenwerking met het Gelijkekansencentrum/Unia en werd in de maanden september en
oktober 2015 gegeven.
Een interne opleiding, op maat, over de oorzaken, gevolgen en verantwoordelijkheden
van iedereen inzake grensoverschrijdend gedrag werd, in 2015, gegeven.
Elke medewerker heeft de opleiding "Holocaust Politie en Mensenrechten" in de kazerne
Dossin gevolgd.
Bijna alle leidinggevenden hebben de opleiding coachend leidinggeven gevolgd.

In 2017 nam, daarnaast, ook onze zone deel aan een grootschalig integriteitsonderzoek van de KU
Leuven. De onderzoeksresultaten van onze zone werden hierbij afgetoetst aan de resultaten van de
andere deelnemende zones binnen onze provincie.
Uit de resultaten kwamen enkele opmerkelijke vaststellingen naar voren, waarvan we de
belangrijkste op een rij zetten.
Een eerste algemene vaststelling is dat, op het niveau van alle deelnemende politiezones samen, een
aantal aspecten reeds goed scoorden. Zo stelden we ten eerste vast dat de respondenten van zichzelf
vonden dat ze de instrumenten van integriteitsbeleid over het algemeen eerder goed kenden. Ten
tweede stelde het onderzoek, wat betreft ‘perceptie beleid’, vast dat de items van de dimensies
‘uitvoerbaarheid van waarden en normen’ en ‘helderheid ten aanzien van gedrag’ relatief hoog
scoorden. Dit wijst erop dat de respondenten over het algemeen van mening zijn dat de organisatie
ervoor zorgt dat medewerkers aan de normatieve verwachtingen kunnen voldoen én dat de
organisatie voldoende duidelijk communiceert over haar verwachtingen ten aanzien van de
medewerkers. Wat dit laatste betreft, is het belangrijk om te benadrukken dat toch nog een klein
aantal respondenten vindt dat er onvoldoende duidelijk gecommuniceerd wordt. Als organisatie blijft
het dus belangrijk om te blijven communiceren over integriteit en de verwezenlijkingen op dat vlak.
Wij nemen dit, binnen de zone Noord, zeer ter harte. Ten derde stelden de onderzoekers ook vast dat
de respondenten over het algemeen vrij positief waren over het ethisch leiderschap van hun directe
chef. Hierbij waren zij vooral positief over de integriteit van de persoon van de directe chef (de directe
chef als ‘moral person’). Toch is het ook hier interessant om vast te stellen dat toch nog een
aanzienlijk aantal respondenten (13,8%) van mening is dat hun directe chef wat integriteit betreft
niet het goede voorbeeld geeft. Tot slot werd vastgesteld dat de meeste voorvallen op het werk – en
vooral de ernstigere integriteitsschendingen – relatief laag scoorden.
Ondanks bovenstaande positieve vaststellingen, kwamen uit de empirische resultaten ook nog een
aantal mogelijkheden tot verbetering naar voren. In dat opzicht lijkt het interessant om meer
aandacht te besteden aan integriteit in plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken én om
integriteit meer te integreren in het dagelijkse discours (bijv. zoals in de politiezone Noord reeds
wordt gedaan, door ‘integriteit’ als een vast agendapunt te plaatsen op teamvergaderingen). Ten
tweede stelden de onderzoekers ook vast dat respondenten over het algemeen meer het gevoel
hebben dat niet-integer gedrag wordt opgemerkt, dan dat er (adequaat) op wordt gereageerd. Het
afdwingen van integriteit is nochtans een belangrijke functie van integriteitsbeleid. Ten derde wordt
genoteerd vast dat de respondenten over het algemeen vinden dat medewerkers meer gestraft
worden voor niet-integer gedrag dan leidinggevenden die niet-integer gedrag stellen. Wij proberen
hier, binnen onze politiezone, bijzondere aandacht voor te hebben zodat dit niet gebeurt. Dit kan de
gepercipieerde rechtvaardigheid en dus ook de effectiviteit van het integriteitsbeleid ondermijnen.
Dat sluit aan bij een vierde belangrijke vaststelling: ongeveer 15% van de respondenten geeft aan dat
medewerkers binnen de dienst onrechtvaardig behandeld worden. Dat is om verschillende redenen
problematisch, o.m. omdat, zoals steeds meer onderzoek aantoont, gepercipieerde
onrechtvaardigheid kan leiden tot integriteitsschendingen. Opmerkelijk is ook dat werd vastgesteld
dat een aanzienlijk aantal respondenten aangeeft in de afgelopen 12 maanden het slachtoffer te zijn
geweest van bepaalde voorvallen. Zo geeft bijvoorbeeld 20,6% van de respondenten aan in de
afgelopen 12 maanden minstens één keer slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag door collega’s.
Ook voor de voorvallen ‘respectloze behandeling door collega’s’, ‘respectloze behandeling door
directe chef’, ‘een collega die met de eer is gaan lopen voor het werk’ en ‘directe chef die met de eer
is gaan lopen voor het werk’, geeft telkens meer dan 20% van de respondenten aan dat zij hier in de
afgelopen 12 maanden minstens één keer slachtoffer van zijn geweest. Tenslotte wordt in het
onderzoek beschreven dat – zowel bij de proxy-report als de self-report –twee categorieën van
gedragingen toch wat hoger scoorden. De eerste groep betreft gedragingen die vaak niet als een
integriteitsschending of slechts als een lichte integriteitsschending worden beschouwd, zoals het zich
onvoldoende inzetten voor het werk of het leveren van traag of slordig werk. De tweede groep van
wat hoger scorende items betreft gedragingen waarbij respondenten bereid zijn regels te volgen, ook
wanneer deze schadelijke gevolgen hebben (‘regelfetisjisme’).

Wat zijn onze belangrijkste werkpunten voor de komende jaren?
Uit het voorwoord van de Korpschef: “Ik heb het steeds belangrijk gevonden om de
beslissingsbevoegdheid te leggen bij de medewerkers zelf, zij dit het moeten doen en zij die weten
wat er leeft. Zij weten wat de noden en wensen van de burgers zijn, en kunnen dus sneller en
adequater op veranderingen anticiperen.

De rode draad voor mij is nog steeds de "politiezorg" en dat het de medewerkers zijn waarmee we dit
model gestalte willen en kunnen geven. Het succes ligt wat mij betreft dus vooral bij de pijler
“bekwame betrokkenheid”. Uiteraard zijn de 4 andere pijlers ook belangrijk, maar de externe
oriëntering, het partnerschap, het probleemoplossend werken en het afleggen van verantwoording
zullen nooit werken wanneer mijn medewerkers niet bekwaam en/of niet betrokken zijn !”

De Algemene Inspectie beschrijft, in haar jaarlijks rapport (2018) “Globale evaluatie van de werking
en de organisatie van de federale politie en de lokale politie”, de cruciale rol van de middenkaders
hierin: “Als scharnierfunctie tussen “top” en “bottom” hebben middenkaders een fundamentele en
cruciale rol te spelen in de politieorganisatie (omkadering en begeleiding van het personeel op het
terrein, vertaling beleid en strategie naar de werkvloer,…). Vooral bij de lokale politie is geregeld
kritiek te horen over de wijze waarop het middenkader de rol vervult die ervan verwacht wordt”

Door een goede begeleiding en omkadering zullen onze medewerkers meer lerend vermogen hebben
en dus oog hebben voor vernieuwing en verbetering van de aanpak van veiligheids-en
overlastproblemen.

We zullen, bovendien, de gemeenschapsgerichte politiezorg moeten zien te koppelen aan twee
technische elementen ter ondersteuning, namelijk de optimale bedrijfsvoering en de
informatiegestuurde politiezorg.
Het invoeren van integriteit van de medewerker (en de evaluator) willen we als een verplicht item in
de plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken. Het belang van deze gesprekken moet
worden opgewaardeerd. Het zijn immers cruciale werkinstrumenten in de coachende rol die
leidinggevenden (officieren, middenkaders, Calog-medewerkers niveau A en B) in onze organisatie
hebben te spelen.

1.3 Toekomstige tendensen voor de eigen organisatie
Binnen de politiezone Noord hebben we een lange traditie van samenwerking met onze Nederlandse
collega’s. Inderdaad, criminaliteit stopt niet aan de grens, maar ook veel ordediensten hebben in onze
zone, gezien het internationale karakter ervan, impact op de inzet en werking van zowel de collega’s
in Bergen Op Zoom als onze organisatie. Uitwisseling van informatie is dus essentieel voor beide
korpsen.

We werken dus, sinds jaren, samen bij het opzetten van grensoverschrijdende acties (gericht tegen
straatcriminaliteit, woninginbraken en drugshandel), maar ook bij verschillende ordediensten. Dan
organiseren we samen de ordedienst of wisselen we medewerkers van de beide korpsen uit om
gezamenlijk op te treden of elkaar bij te staan. Ook de wijkagenten van Nederlands en Belgisch Putte
hebben intense contacten en lopen soms gezamenlijk rond in het grensdorp.
Sinds de aanslagen in Zaventem en Brussel hebben we een samenwerkingsakkoord afgesloten
waarbij we willen instaan voor de grensbewaking van het, door een aanslag getroffen, land. Deze
werkwijze werd in het BENELUX-overleg gevalideerd.
Tijdens uitwisselingsstages maakten collega’s van beide landen kennis met elkaars werking.
Ook bij een ernstige dreiging voor de Joodse kerkhoven te Putte, waar veel Joodse mensen uit
Antwerpen worden begraven, werken we samen inzake informatieuitwisseling en gezamenlijk
toezicht.
Eind 2019 zijn we dan gestart met het rijden van periodieke gezamenlijke toezichtspatrouilles in het
grensgebied.
Wij willen ons engageren om onze samenwerking nog te verbeteren en verder uit te bouwen.
Voor 2020 voorzien we reeds een gezamenlijke opleiding “Zonder Zorgen de Grens Over” gericht op
de achterliggende wetgeving en de dagelijkse praktijk inzake het politieoptreden in elkaars land.

Onafhankelijk of de nieuwe regering zal inzetten op schaalvergroting binnen de politiediensten willen
wij, met de ons omliggende zones, bekijken waar er mogelijke opportuniteiten zijn om beter en meer
structureel samen te werken met het oog op het efficiëntere gebruik van de gezamenlijke capaciteit,
het voorzien van de wettelijke permanentiediensten, het beter borgen van gespecialiseerde kennis.
Het behouden van de kwaliteiten en eigenheid van onze zone én de doorgedreven kennis van het
“terrein” (plaatsgesteldheid en bewoners) zal daarbij een rode draad zijn.
We kijken ook, met grote interesse, uit naar de vorming van een nieuwe federale regering én de
prioriteiten die deze regering voor de politiediensten in petto zal hebben.

Hoofdstuk 2: Missie, visie, waarden
2.1 Missie en visie

2.1.1 Missie van onze politiezone
“Wie niet weet waar hij naartoe wil, komt altijd wel ergens terecht !” (Alice in Wonderland)
Onze missie van de Politiezone Noord bepaalt dat wij de lokale politie willen uitbouwen tot een
professionele organisatie ten dienste van de inwoners van Kapellen en Stabroek, waarbij een
voortdurend streven naar de verbetering van het kwaliteitsgehalte centraal staat.
Volgende principes werden dan ook opgenomen in ons mission statement :
a) Polyvalentie en flexibiliteit, maar ondersteund door gereduceerd specialisme.
b) Fundamentele bijdrage tot een harmonische en democratische samenleving door externe
gerichtheid – probleemoplossend – geïntegreerde en integrale aanpak – afleggen van
verantwoording.
c) Een gezamenlijke korpscultuur gekenmerkt door een personeelsbeleid volgens de principes
van het human resources management, participatief leiderschap en een logisch en
doorzichtig beslissingsproces.
d) Een dienstregeling die flexibel wordt opgemaakt in functie van een permanente
beschikbaarheid, een sterke verankering van de politiezorg en een zo efficiënt mogelijke
personeelsinzet.

2.1.2 Visie van onze politiezone voor 2025
I HAVE A DREAM!!!
 Bekwame en betrokken medewerkers
Juiste mensen de juiste dingen laten doen
Gereduceerd specialisme
Flexibele medewerkers maken agile werken mogelijk
 HR-Beleid: rekruteren, opleiden, coachen, opvolgen
 Cultuur is de hoeksteen van onze werking






Verbindend werken in onze maatschappij
Integer, betrokken en bekwaam
Onze organisatie is een constante (een baken) binnen de veranderende maatschappij = onze
taak vervullen
Ongeacht politiek – overheden – evoluties
Op een gepaste en moderne manier reageren op fenomenen die zich aandienen (binnen onze
focus)
Proactie en preventie verkiezen boven repressie
Eigen organisatie en partners, met minimale inspanning, heroriënteren = wendbaar inspelen
op…
Technische middelen inzetten waar zij een meerwaarde kunnen vormen; mét respect voor de
privacy van het individu
Met open blik bovenlokaal samenwerken zonder eigen kwaliteit te verliezen

2.2 Cultuur en structuur
2.2.1 Waardenkader van onze politiezone
o

o

o

Onze vorige waarden dateerden van 2001 en werd samengesteld uit de waarden van
de toenmalige gemeentepolitie en rijkswacht. De formulering hiervan is soms
uitgebreid (in één zin werden een veelheid aan waarden opgesomd) en eerder
ouderwets te noemen.
Ondertussen werd op 30 mei 2006 (KB van10 mei 2006) de deontologische code voor
de politiediensten van kracht; dewelke een uitgebreide toelichting geeft omtrent het
waardenkader waarbinnen de politiemedewerkers dienen te werken.
We vinden het daarom tijd ons te focussen op een handvol waarden dewelke, onze
medewerkers, als de meest belangrijke ervaren. Om de gedragenheid nog te
verhogen willen we onze waarden, door onze medewerkers zelf, opnieuw laten
formuleren; in sterke zinnen met “slagkracht” zodat iedereen ze kan onthouden,
integreren en ernaar kan handelen. In de periode 2020-2025 willen we dit realiseren.
In afwachting van dit traject blijven dit onze waarden (bron ZVP 2014-2017):



Bij de realisatie van onze missie en het hervormingsproces dat daartoe noodzakelijk zal zijn, is
naast de taakgerichtheid, vooral het menselijk aspect prioritair.



Voor ons is de eerbiediging van het principe “openheid” bij het beleidsproces, ons optreden en
onze acties van primordiaal belang. Wij wensen dankzij een direkte communicatie te streven
naar een positieve werksfeer.



Wij geloven in de waarde dat de politie er in de eerste plaats is voor de bevolking. Ons
optreden dient bezield te zijn door een geest van dienstverlening en onze acties worden
primair in functie van externe noden vastgelegd.



Wij eerbiedigen de individuele rechten en vrijheden van elke burger en wenden de macht die
ons wettelijk is toevertrouwd, tot het strikte minimum en doordacht aan. Onze taakuitvoering
wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, onkreukbaarheid en integriteit.



Bij het streven naar, en de realisatie van ons mission statement, huldigen wij het principe van
daadwerkelijke inspraak bij het beslissingsproces, zowel intern als extern.




Bij de integratie van de drie politiekorpsen zal met wederzijds respect voor elkaars
achtergronden en cultuurverschillen, “teamwork” centraal staan.
Wij geloven in de noodzaak om in functie van een efficiënte inzet van middelen en
manschappen ten behoeve van de bevolking, zo snel en realistisch mogelijk een geïntegreerde
en professionele politiewerking uit te bouwen.

Hoofdstuk 3: Strategie en beleid
4.1 Elementen uit de omgevingsanalyse
4.1.1 Te weerhouden uit het beeld van veiligheid en leefbaarheid (externe omgeving)
- De politiezone ‘Noord’ is een meergemeentenzone bestaande uit de gemeenten Kapellen
(26.750 inwoners, 3.711 ha) en Stabroek (18.498 inwoners, 2.158 ha). In totaal beslaat de zone
dus 5869 ha en heeft ongeveer 45.250 inwoners.
Men verwacht, tegen eind 2025, een bevolkingsaangroei van 4,2% in Stabroek en 0,8% in
Kapellen.
- Buiten de normale lokale activiteiten zijn er 3 KMO-zones aanwezig, nl. :


Bosduin (tussen Kalmthout en Brasschaat) aan de N117.
Hier zijn een vijftigtal bedrijven gevestigd. Er werken meer dan 450 mensen.

 Vloeiende aan de N11.
 Kapelsestraat West (Starrenhoflaan) aan de N11 en N122.
- Het winkelcentrum Promenade te Kapellen is, met een dertigtal winkels, een aantrekkingspool
voor de omliggende gemeenten. Het winkelplein te Stabroek, Picoloplein, wint snel aan belang
met een tiental zaken. Daarnaast bevindt zich ook in Stabroek-Hoevenen een klein
winkelcentrum.
- Migratie: in onze zone bevindt zich het open asielcentrum te Kapellen: de bewoners hiervan bieden
een ideale voedingsbodem voor zwartwerk, uitbuiting, mensensmokkel, extremisme/terrorisme. We
dienen eveneens rekening te houden met extremisme dat wordt getriggerd door de aanwezigheid van
niet-Europese vreemdelingen in het straatbeeld.
Door de nabijheid van de Antwerpse haven worden wij, op termijn, mogelijks geconfronteerd met de
nevenverschijnselen van de transmigratie.
- Het grondgebied van onze politiezone grenst aan dat van de politiezone Antwerpen, aan de
Antwerpse haven en aan de Nederlandse grens.
De Antwerpse haven, met tal van SEVESO-bedrijven, heeft onmiskenbaar een belangrijke invloed op
de milieukwaliteit in de gemeenten Kapellen en Stabroek. Regelmatig is er sprake van geurhinder. Bij
veiligheidsincidenten in de haven komt het voor dat de inwoners, in delen van onze gemeenten, de
ramen gesloten dienen te houden. Daarnaast liggen onze beide gemeenten binnen de 10kilometercirkel van de kerncentrale te Doel.
- Kapellen staat, op het vlak van relatieve groen-oppervlakte, in de Vlaamse top tien, want zo’n
driekwart van het grondgebied kleurt groen op de kaarten. Verschillende natuurgebieden en
(speel)bossen zijn toegankelijk voor het publiek en bieden elk seizoen een andere aanblik. Ook de
gemeente Stabroek heeft een belangrijk groenareaal op haar grondgebied. Bij langdurige droogte
behoren bos- en heidebranden tot de mogelijkheid.
- Beide gemeenten worden doorkruist door verschillende gewestwegen waarop het vrachtverkeer
explosief toeneemt. Stabroek heeft een afrittencomplex op de A12-autosnelweg. Ook de talrijke wegen spoorwegtransporten van gevaarlijke stoffen (o.a. nucleaire transporten) houden een risico in.
- Wij zijn er van overtuigd dat de schade, veroorzaakt door computercriminaliteit, de komende jaren
enkel nog zal toenemen. Het “world wide web” is een speeltuin voor allerlei soorten criminaliteit

waarin ook door georganiseerde bendes zwaar in wordt geïnvesteerd. Door onderbemanning en
onderfinanciering van de gespecialiseerde onderzoeksdiensten van de federale politie worden wij,
steeds meer, verplicht om hierin taken op te nemen en daarvoor de nodige expertise te verwerven én
investeringen te doen in de nodige technische omkadering om elementaire onderzoeken uit te kunnen
voeren. Dit gegeven plaatst onze eigen recherche voor een ernstige uitdaging.
- Bestuurlijke handhaving: de lokale overheden worden steeds meer betrokken bij de aanpak van de
georganiseerde criminaliteit. Door een integrale en geïntegreerde aanpak kunnen we een beter
antwoord bieden op de steeds wijzigende criminaliteitsvormen en het omzetten van gelden uit de
illegale economie naar reguliere investeringen. De focus moet echter blijven liggen op de gerechtelijke
aanpak van die zelfde georganiseerde criminaliteit. Criminele bendes enkel bestuurlijk aanpakken lijkt
ons een zwaktebod.
- Door jarenlange inkrimping van het budget van de federale politie kan deze een deel van haar taken
binnen de gespecialiseerde en ondersteunende politiezorg niet meer opnemen waardoor de
politiezones worden gedwongen om deze taken over te nemen. Dit creëert, op termijn, een
onhoudbare situatie die meer samenwerking tussen de zones noodzakelijk maakt.
- Big data maakt misschien “predictive policing” mogelijk. In Nederland wordt reeds met deze “glazen
bol” geëxperimenteerd. Ook de politiezone Antwerpen zet hierop volop in (FOCUS). Aan de andere
kant zet de handel in de persoonlijke data de pricacy van het individu verder onder druk.
- Politieke polarisering: de verharding van het politieke discours, het redeneren in wij-zij verhalen, de
opkomst van het nationalistisch protectionisme en de tegenbeweging hierop bieden een ideale
voedingsbodem voor extreem denken.
- Milieu/opwarming van de aarde: het bewustzijn over de milieuproblematiek neemt hand over hand
toe. De mogelijkheid bestaat dat een gedeelte van de actievoerders hardere acties zullen aanwenden
omdat zij menen dat ze niet worden gehoord door de politiek. Het aantal klimaatvluchtelingen zal
ongetwijfeld toenemen.
- Geopolitiek en economisch leven we in een sterk veranderende wereld (zie hoofdstuk 1, punt 1.1.6.).

4.1.2 Te weerhouden uit het beeld van optimale bedrijfsvoering (interne omgeving)
- Milieu/opwarming van de aarde: Bij investeringen door onze zone lijkt het logisch dat de
“ecologische voetafdruk” er van mee in de beslissingsmatrix wordt opgenomen.
- Onze zone wil zich inschrijven in het landelijk project ANPR. Het project wordt uitgerold tegen eind
2019. De nodige investeringen om de integratie van onze politiezone te realiseren zullen in de periode
2020-2025 worden voorzien.
- Door jarenlange inkrimping van het budget voor de federale politie kan deze een deel van haar
taken binnen de gespecialiseerde en ondersteunende politiezorg niet meer opnemen waardoor de
politiezones worden gedwongen om deze taken over te nemen. Dit creëert, op termijn, een
onhoudbare situatie die meer samenwerking (delen van kennis en expertise, diverse vormen van
samenwerkingsverbanden, …) tussen de zones noodzakelijk maakt.
- Voor alle personeelsleden van de politiezone Noord geldt het principe van de genuanceerde
polyvalentie. Dit betekent dat binnen elke functionaliteit de medewerkers kunnen bevolen worden om
diensten uit te voeren ten voordele van een andere functionaliteit. De exclusieve functie bestaat niet
binnen het korps. Een politiekorps moet een flexibel en dynamisch geheel zijn waar zoveel mogelijk
wordt rekening gehouden met de wensen, verzuchtingen en kwaliteiten van de medewerkers maar
waar de dienstverlening aan de bevolking centraal moet staan.
- Het is, voor onze politiezone, reeds geruime tijd bijzonder moeilijk om sommige functionaliteiten
ingevuld te krijgen. Er is, landelijk en regionaal, een groot tekort aan medewerkers binnen alle
operationele kaders.

Tevens rekruteert de politiezone Antwerpen apart van de federale rekrutering en trekt, met een
verkort inlijvingstraject, ook kandidaten aan die in de gemeenten Kapellen en Stabroek wonen. Het
systeem van aspirantenmobiliteit heeft een bijkomend negatief effect op deze problematiek.
Dit maakt dat we zeer creatief moeten omgaan om ons belangrijkste goed "het menselijk potentieel"
te kunnen aanwerven. Een aanpassing van het functieprofiel (bv de graad) is dan ook nodig in
sommige gevallen.
Omdat dat de loonlast voor personeel het overgrote deel uitmaakt van onze uitgaven is het dus niet
verwonderlijk dat het Politiecollege ons de expliciete opdracht geeft om elke vervanging zeer kritisch
te bekijken.
- Onze politiezone benadrukt, reeds geruime tijd, de noodzaak van een integere professionele houding
en zet daar ook, sinds jaren, ruim op in. Uit de bevolkingsbevraging noteren we dat het gedrag van
onze medewerkers een belangrijke graadmeter is voor de tevredenheid over onze organisatie en
diensten.
- We zijn ervan overtuigd dat het bealngrijk is om ruime beslissingsbevoegdheid te leggen bij de
medewerkers zelf, zij dit het moeten doen en zij die weten wat er leeft. Zij weten wat de noden en
wensen van de burgers zijn, en kunnen dus sneller en adequater op veranderingen anticiperen.
De rode draad hiervoor is nog steeds de "politiezorg" en dat het de medewerkers zijn waarmee we dit
model gestalte willen en kunnen geven. Het succes ligt dus vooral bij de pijler “bekwame
betrokkenheid”. Uiteraard zijn de 4 andere pijlers (van de gemeenschapsgerichte politiezorg) ook
belangrijk, maar de externe oriëntering, het partnerschap, het probleemoplossend werken en het
afleggen van verantwoording zullen nooit werken wanneer mijn medewerkers niet bekwaam en/of
niet betrokken zijn !
De middenkaders spelen hierin een fundamentele en cruciale rol, als scharnierfunctie tussen “top” en
“bottom” in de politieorganisatie (omkadering en begeleiding van het personeel op het terrein,
vertaling beleid en strategie naar de werkvloer,…).
Door een goede begeleiding en omkadering zullen onze medewerkers meer lerend vermogen hebben
en dus oog hebben voor vernieuwing en verbetering van de aanpak van veiligheids-en
overlastproblemen.
Het invoeren van integriteit van de medewerker (en de evaluator) willen we als een verplicht item in
de plannings- functionerings en evaluatiegesprekken. Het belang van deze gesprekken moet worden
opgewaardeerd. Het zijn immers cruciale werkinstrumenten in de coachende rol die leidinggevenden
(officieren, middenkaders, Calog-medewerkers niveau A en B) in onze organisatie hebben te spelen.

4.2 Verwachtingen van overheden en partners
4.2.1 Verwachtingen / prioriteiten van overheden
Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
Het nieuwe nationale veiligheidsplan (NVP) wordt, in het najaar van 2019, verwacht. Ondertussen
baseren we ons op het vorige NVP 2016-2019. De update van ons huidig ZVP 2014-2019 aan dit NVP
wordt als bijlage aan dit ZVP gevoegd.

Zoals u, in onze strategische doelstellingen kunt lezen, willen én kunnen we, met een flexibel ingrijpen
op de veranderende omstandigheden in onze omgeving, ons aanpassen aan eventuele wijzigingen uit
het nieuwe NVP.
Burgemeester(s)
Uit het bestuursakkoord 2019-2024 voor de gemeente Kapellen:
Het korps van de Politiezone Noord bestaat uit circa 96 mensen, waaronder 20
burgerpersoneelsleden, en waakt over de veiligheid in de gemeenten Kapellen en Stabroek. Hierdoor
kan de politie zich maximaal toeleggen op haar politionele opdrachten en zorgt het burgerpersoneel
voor onthaal en administratieve ondersteuning.
- Indien vanuit de federale overheid gestreefd wordt naar een verdere schaalvergroting bij onze
politiediensten, zal in eerste instantie hierover overlegd worden met buurgemeente Brasschaat.
- Op het vlak van verkeersveiligheid vervult het korps een belangrijke preventieve taak met een actief
beleid naar schooltoezicht. Het gericht installeren van de verkeerstellers moet het bestuur de
mogelijkheid geven om waar nodig snel infrastructureel te kunnen ingrijpen op overdreven snelheid of
te intensief verkeer in woonstraten. De motoreenheid zorgt voor toezicht op maat. Hierin wordt
verder actief geïnvesteerd door de aankoop van het meest geschikte materiaal. De nieuwe wagen
met een digitale snelheidsmeter wordt gericht ingezet. Het systeem van “straf rood” zal verder
worden uitgebouwd om, zeker in de dorpskommen, de maximum snelheid af te dwingen. Indien nodig
wordt er camerabewaking aan toegevoegd.
- Ook de inzet van nieuwe technieken, zoals de uitbouw van een ANPR-netwerk op provinciaal niveau,
zal ook in onze zone worden ondersteund en gericht uitgerold. We denken daarbij ook aan de
invalswegen en de toegangswegen van onze KMO-zones. Vandaag beschikken onze drie operationele
voertuigen (combi’s) reeds over 360° ANPR camera’s.
- Het politiekantoor zal maximaal bereikbaar blijven en iedere nacht zullen er minstens twee ploegen
op de baan zijn.
- Het voorkomen van woninginbraken en diefstallen blijft daarbij een absolute prioriteit.
- Ook de recherchediensten worden verder versterkt om meer misdrijven te kunnen aanpakken.
- Onder meer het vakantietoezicht blijft behouden en wordt verder gepromoot.
- Verder is het essentieel om de Buurt Informatie Netwerken (BINs) verder uit te bouwen. Het is een
uitstekende informatiebron en een goed middel om snel en preventief te waarschuwen. Via
voordrachten en informatieavonden zal gestreefd worden naar een betere beveiliging van bedrijven,¬
winkels, woningen en clublokalen.
- Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan een goede wijkwerking. Meer dan ooit zal de
wijkagent zich opstellen als vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt voor de burger. In
samenwerking met het OCMW, en de rust- en verzorgingstehuizen, zullen de wijkagenten ook actief
ingezet worden om hedendaagse fenomenen zoals groeiende dementie, verwaarlozing of acuut intra
familiaal geweld sneller te detecteren en te signaleren.
- Drugpreventie blijft een uiterst belangrijk aandachtspunt. Nu het drugtoerisme door het
bijgestuurde beleid in Nederland quasi is stilgevallen, kan maximaal aandacht worden besteed aan
drugpreventie in de eigen zone. Door onder meer een doorgedreven voorlichting in de scholen in
goede samenwerking met de directies, kunnen we al veel doen. Waar nodig zullen we gerichte acties
houden om drugbezit op te sporen.

- Onze jeugd moet kunnen blijven uitgaan in eigen gemeente, maar ernstige overlast zal via het
vernieuwd Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS) worden bestraft. Samen met de horeca
uitbaters zal een nieuw gespreksforum worden opgestart om problemen in kaart te brengen en
daadwerkelijk aan te pakken. Het voorkomen en tegen gaan van overlast krijgt meer aandacht.
Indien nodig zullen er op “gevoelige” plekken zoals het Gemeentepark of speeltuinen
veiligheidscamera’s worden geïnstalleerd.
- We voeren een nultolerantie tegen drugs. Een gedoogbeleid lijdt tot overlast, geweld en
criminaliteit. We zetten in op preventie, maar ook op consequent ingrijpen bij gebruik, verkoop en
bijhorende overlast.
Samengevat betekent dit:
• Een absolute blijvende prioriteit aan het voorkomen en bestrijden van woninginbraken en
diefstallen in het nieuwe zonale veiligheidsplan. Ook de aanpak van fietsdiefstallen door het inzetten
van mobiele camera’s verdient daarbij verder aandacht.
• Het afdwingen van verkeersveiligheid door preventie en door een gerichte verkeershandhaving. Het
systeem van “straf rood” kan daarom uitgebreid worden om de naleving van de maximum snelheid in
de dorpskommen na te leven.
• We voeren een nultolerantie tegen drugs.

Uit het bestuursakkoord 2019-2024 voor de gemeente Stabroek:
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. We streven naar een daadwerkelijke
opwaardering van de wijkwerking zodat de politie beter kan inspelen op de verzuchtingen van onze
inwoners.
Een bezetting van het politiekantoor overdag in Stabroek is fundamenteel. Tijdens de kantooruren moet
men terecht kunnen in het politiekantoor van onze gemeente. Politie en gemeente moeten samen actief
de spreekuren in het wijkkantoor promoten.
De relatie tussen de wijkagenten en de burgers in de wijken kan nog versterkt worden. “Ken uw
wijkagent!”
Nog meer te voet, per fiets of met kleinere elektrische voertuigen moeten de wijkagenten zich
verplaatsen binnen de woonwijken. Dit draagt bij tot een nog betere aanspreekbaarheid van de
politiemensen.
We proberen daar waar mogelijk de elektrificatie van het politievoertuigenpark in te zetten.
Het bestuur wil zijn medeburgers aanzetten tot het oprichten van buurt-informatienetwerken om zo
het onveiligheidsgevoel te weren en de leefbaarheid van straten en pleinen te verhogen. Er zijn nog een
aantal in te vullen blinde vlekken in deze Bin-werking.
We zetten meer en meer in op camerabewaking om vandalisme en sluikstorten af te raden. We
stimuleren het gebruik van ANPR-camera’s daar waar het noodzakelijk is.
Procureur des Konings
1. Multidisciplinaire samenwerking:
Veiligheidsproblemen vinden niet zelden hun oorzaak in onderliggende maatschappelijke en/of sociale
problemen en dit binnen diverse levensdomeinen.

Meer en meer worden politie en parket geconfronteerd met verdachten die kampen met multipele en
complexe moeilijkheden op het vlak van verslavingen, (mentale) gezondheidszorg, agressie, armoede,
vroegtijdige schoolverlating, budgetbegeleiding, nuttige tijdsbesteding, werk, huisvesting, enz.
In weerwil van wat soms gedacht wordt is het echter zo dat politie en parket niet altijd de best
geplaatste partners zijn om op een effectieve, dat wil zeggen een duurzame en probleemoplossende,
manier tussen te komen in dergelijke situaties. De strafwetgeving kent (gelukkig) zijn grenzen en is geen
“passe par tout” voor élk maatschappelijk probleem.
Een louter politionele of justitiële aanpak in veiligheidskwesties is in voormelde gevallen dus te beperkt
en te eenzijdig. Het is daarentegen de ketengerichte en geïntegreerde aanpak die een veel sterkere
garantie biedt om te komen tot een gedragen oplossing.
Een “gemeenschapsgerichte justitiezorg” die effectief wil zijn vraagt dus om een multidisciplinaire
samenwerking met meerdere en diverse partners, die in functie van het concrete probleem én de
concrete noden zowel uit het publieke als het private domein kunnen komen.
2. Dynamische beeldvorming:
Om de fenomenen en de misdrijven vast te leggen die op arrondissementeel niveau het voorwerp
dienen uit te maken van een prioritaire en/of projectmatige aanpak, is er op het niveau van het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen nood aan een dynamische beeldvorming.
Dit dynamisch beeld dient de basis te zijn van de informatie-gestuurde-politiezorg (Intelligence Led
Policing) en wordt idealiter gebruikt voor zowel gerechtelijke als bestuurlijke doeleinden om prioriteiten
te leggen.
3. Flexibel werken:
Door middel van een stuurbord dat de opmaak van een dergelijk veiligheidsbeeld mogelijk maakt, kan
het geïntegreerde veiligheidsbeleid op een flexibele manier worden ingevuld en dit gedurende de ganse
duurtijd van huidig zonaal veiligheidsplan, te weten de periode 2020-2025. Het heeft immers geen zin
om thans, bij de redactie van de nieuwe zonale veiligheidsplannen, gemeenschappelijke prioritaire
misdrijven of fenomenen voor de komende jaren vast te leggen, nu genoegzaam bekend is hoe
dynamisch crimineel gedrag zelf is.
Naargelang de beeldvorming die het dynamisch stuurbord zal genereren, wordt het dus mogelijk de
vastgelegde prioritair aan te pakken misdrijven of fenomenen, te monitoren en desgevallend bij te
sturen. De dynamische beeldvorming zal het eveneens mogelijk maken om op een soepele manier om
te gaan met de te volgen strategie en de te verkiezen afhandelingswijze (gerechtelijk en/of bestuurlijk),
dit in overleg met de partners waaronder de lokale politiediensten en bestuurlijke overheden. In deze
speelt de Zonale Veiligheidsraad uiteraard een cruciale rol omdat daar, in overleg tussen de diverse
partners, de keuzes voor het lokale niveau gemaakt worden.
4. Transversale thema’s:
- Informatiedeling
- Bestuurlijke handhaving
- Buitgerichte aanpak
- Dadergerichte aanpak/optreden in een geografische omschrijving
- Slachtofferzorg
Gouverneur
(zie bijlage) Alle misdrijven ten aanzien van personen zijn voor mij steeds belangrijker dan die tegen
vermogens of goederen. Materiële dingen zijn vervangbaar, mensen niet. Mensen en families die door
criminele feiten in hun psychische en lichamelijke geraakt zijn, maken een veel grotere kans om diep
getraumatiseerd te raken, dan mensen in wiens auto is ingebroken. Om maar een voorbeeld te noemen.
Radicalisme op 12 vind ik buitensporig bij correct gebruik van de parameters van risico-inschatting:
frequentie en impact. De impact is uiteraard zeer groot, de frequentie niet. Omwille van de
ontwrichtende impact en het risico op de ondermijning van de samenleving, scoorde ik
radicalisme/extremisme toch nog redelijk hoog. Overigens, ook rechts en links extremisme valt er m.i.
onder.

De rest ligt in het verlengde van voormelde basisvisie: eerst de mens, dan de dingen al zijn ze ook steeds
van mensen. Dingen blijven dingen. De woning en de onschendbaarheid ervan, staat bij de 'dingen' het
hoogst. Omdat inbraken in woningen zo sterk raken aan o.m. het respect voor de persoonlijke
levenssfeer. Als mensen zich thuis niet meer voldoende veilig voelen na een inbraak, waar dan wel.
Federale Politie (DirCo en DirJud)
De heer Directeur Coördinator heeft ons een lijst van taken toegestuurd waarvan wordt verwacht dat
wij, aan de uitvoering hiervan, zullen bijdragen (zie bijlage “Opdrachten en taken van federale aard”).
Wij zullen dit, binnen onze mogelijkheden, loyaal doen en verwachten van onze politiepartners
hetzelfde. Elke weigering zal worden gemotiveerd.

Uit het gerechtelijk cijfermatig overzicht van de Federale Gerechtelijke Politie noteren wij de volgende
tendensen en inzichten die we willen meenemen in onze aanpak van gerechtelijke fenomenen:
- Het gebruik van huurvoertuigen of taxi's valt op, al dan niet gehuurd bij malafide
autoverhuurbedrijven. Allicht probeert men zo het ANPR netwerk te omzeilen. In Nederland zet men
reeds sterk in op malafide verhuurbedrijven van vervoermiddelen en ook bij ons schiet de aanpak
hiervan uit de startblokken.
- Op het internet worden vele zaken aangeboden om de electronica van wagens te saboteren.
Autoconstructeurs kunnen wel inspelen en auto's gaan beveiligen, maar het evolueert op het internet
zeer snel en daar maken dieven gebruik van.
- Er is een toename van dak- en muurkraken. Dieven verschaffen zich de toegang via het dak van
bedrijf/winkel. Ook worden er gaten gemaakt in de muur ter hoogte van waar de kluis zich bevindt en
wordt de kluis door de muur naar buiten gehaald.
- Home-invasions kennen in het arrondissement Antwerpen een sterk stijgende trend.
- Fentanyl-achtigen: Opkomst van zeer sterke synthetische opioïden met als gevolg drugsdoden. Idem
synthetische cannabinoïden (cf. stijgende verslavingsproblematiek).
- Labo methamfetamine: Uitzonderlijke vondst van een grootschalig labo in Vorselaar eind maart
2018. In juni 2019 werd het tweede labo ontdekt in Wuustwezel.
- Dumpings: Minstens 3x zoveel dumpings (restanten van synthestische druglabo’s) het afgelopen jaar
thv de grensstreek met Nederland.
- Canna-marketing: Door legalisering van cannabis in delen van Amerika wordt steeds meer ingezet
op (semi-)legale producten die thc of cbd bevatten, die ook op de Europese markt belanden. Cdbhoudende olie die gevaped kan worden, is een gekend voorbeeld. Daarnaast volgen allerhande
variëteiten gaande van cannabisfrisdrank en thc-snoepjes tot thc-geïnspireerde slaappillen.
- Diverse vormen van Phishing (internetcriminaliteit) kennen een sterk stijgende tendens
(via betalingsopdrachten bij aankopen op tweedehandssites; via valse linken aan
betalingsfaciliteiten/verzendingsfaciliteiten van DHL, DPD, FEDEX, PAYPAL; ongevraagd
internetbankieren; phishing onder het mom van een betaalverzoek; phishing in combinatie met
microsoft scam ,...
- Naast de klassieke valse e-mail van een bank lijkt er nu de ontwikkeling te zijn van andere vormen
van valse mails/valse correspondentie waarbij het slachtoffer nog steeds zonder argwaan
bankverrichtingen uitvoeren met hun DIGIPASS.

4.2.2 Verwachtingen van andere belanghebbenden en partners
Deze verwachtingen werden in de criteriamatrix verwerkt.
Wat betreft onze interne bedrijfsvoering mogen onze medewerkers van onze organisatie verwachten
dat zij als waardevol worden gezien én behandeld. Wij willen, met hen, mee zoeken naar een
optimale balans tussen werk en privé, hen kansen geven om te groeien binnen onze organisatie en
daar buiten. Een fijne werksfeer is voor ons erg belangrijk. Onze medewerkers moeten eveneens over
een moderne en kwaliteitsvolle middelen kunnen beschikken om hun taken naar behoren uit te
voeren.
Van onze medewerkers verwachten wij dat zij integer en kwaliteitsvol handelen. Dat zij, met een open
geest, zich willen bijscholen en zich, waar mogelijk, flexibel opstellen. Dat zij zich engageren om
positief aan onze organisatie en de maatschappij te willen bijdragen.

4.3 Analyse van prioriteiten en verwachtingen: de argumentatiematrix
Hierna volgt de top 5 uit de criteriamatrix:
De objectieve score wordt bekomen door cijfergegevens met betrekking tot de omvang én de tendens
van elk fenomeen, in onze politiezone, in het gerechtelijk arrondissement en een concentratie-index te
combineren.
De subjectieve score wordt bekomen door de mening van onze Burgemeesters, de bevolking,
medewerkers, de Korpschef, de Procureur des Konings, de Directeur Coördinator en de Gerechtelijke
Directeur van de federale politie, de Provinciegouverneur en van een aantal maatschappelijke
sleutelfiguren te combineren.
De totaalscore wordt bekomen door de twee bovenstaande scores bijeen te brengen én, voor elk
fenomeen, een ponderatie qua maatschappelijke impact in rekening te brengen.
Fenomeen

Objectieve score
= cijfers en tendensen

Overlast
Verkeersongeval
gewonden
Woninginbraak
Intrafamiliaal geweld
Drugs
Geweldsmisdrijf

1
2
3
4
5

Subjectieve score
= mening
belanghebbenden
5

Totaalscore
= subjectief en
objectief (ponderatie)
6
5

1
3
4
2

1
3
4
2

4.4 Keuze van de strategische prioriteiten







Bij het kiezen van onze prioriteiten brengen wij verschillende gegevens in weging:
- de criteriamatrix (zie bijlage), aangeleverd door de strategisch analisten van het CSD. Deze
matrix omvat een objectief luik waar criminaliteitscijfers, de verkeersindex en tendensen
worden meegenomen en een subjectief luik dat rekening houdt met de mening van onze
belanghebbenden. Deze twee delen leveren, middels een ponderatie van de verschillende
elementen, een rangschikking van veiligheids- en overlastfenomenen op.
- de inzichten van Mevrouw de Provinciegouverneur, ons apart aangeleverd.
- het nationaal politieel veiligheidsbeeld.
- onze omgevingsanalyse (zie hoofdstuk 1)
- de veiligheidsmonitor
- de verkeersbarometer
- De nota “Veiligheidsbeleid 2020-2025 van de Procureur des Konings
- De nota “ZVP 2020-2025: Opdrachten van federale aard” van de Directeur Coördinator
- de bevraging van diverse belanghebbenden
- het gerechtelijk cijfermatig overzicht van onze provincie
- de bestuursakkoorden van de gemeenten Kapellen en Stabroek
- de mogelijkheden die de structuur en capaciteit van onze organisatie ons biedt.
Wij kiezen, bij het opmaken van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025, resoluut voor een
nieuwe flexibele kijk op en aanpak van de veiligheids- en overlastproblemen die onze
belanghebbenden bezig houden. Ook onze bedrijfsvoering willen we op deze manier (van
Lean-methode afgeleide manier van werken) permanent in vraag stellen en verbeteren.
Deze vernieuwende aanpak wordt voorgelegd aan de zonale veiligheidsraad. Daar wordt in
overleg beslist welke prioriteiten definitief gekozen en weerhouden zullen worden. De
resultaten en bijsturingen zullen er ook worden opgevolgd.
Tijdens het eerste werkjaar van het nieuwe zonale veiligheidsplan 2020-2025 willen we ons
focussen op onderstaande fenomenen/projecten.

4.4.1 Strategische prioriteiten Veiligheid en leefbaarheid voor 2020 – 2025


Algemene prioriteit veiligheid en leefbaarheid 2020-2025-flexibel (integraal en
geïntegreerd) werken (Lean):
 Verantwoording: “Panta rhei” (Heraclitus/Plato): “Alles stroomt. Alles wijkt
en niets blijft. Alles verandert.”
Overwegingen van opdrachtgevers en partners: Procureur des Konings: “Door
middel van een stuurbord dat de opmaak van een dergelijk veiligheidsbeeld
mogelijk maakt, kan het geïntegreerde veiligheidsbeleid op een flexibele
manier worden ingevuld en dit gedurende de ganse duurtijd van huidig
zonaal veiligheidsplan, te weten de periode 2020-2025. Het heeft immers
geen zin om thans, bij de redactie van de nieuwe zonale veiligheidsplannen,
gemeenschappelijke prioritaire misdrijven of fenomenen voor de komende
jaren vast te leggen, nu genoegzaam bekend is hoe dynamisch crimineel
gedrag zelf is.
Naargelang de beeldvorming die het dynamisch stuurbord zal genereren,
wordt het dus mogelijk de vastgelegde prioritair aan te pakken misdrijven of
fenomenen, te monitoren en desgevallend bij te sturen. De dynamische
beeldvorming zal het eveneens mogelijk maken om op een soepele manier
om te gaan met de te volgen strategie en de te verkiezen afhandelingswijze
(gerechtelijk en/of bestuurlijk), dit in overleg met de partners waaronder de







lokale politiediensten en bestuurlijke overheden. In deze speelt de Zonale
Veiligheidsraad uiteraard een cruciale rol omdat daar, in overleg tussen de
diverse partners, de keuzes voor het lokale niveau gemaakt worden.
Onze Burgemeesters staan voor een gedragen integrale en geïntegreerde
aanpak van overlast- en veiligheidsproblemen. Preventie én repressie
combineren, waar mogelijk samenwerken met bevolking en partners.
Federale Gerechtelijke Politie : “…het evolueert (op het internet) zeer snel en
daar maken dieven gebruik van...”
Gouverneur: “Eerst de mens, dan de dingen…”
Een steeds en snel veranderende werkomgeving (zie hoofdstuk 1, titel 1.1.6.)
verplicht ons tot een nieuwe en flexibele aanpak van veiligheids- en
overlastfenomenen. Daarom willen we onze werkzaamheden permanent
aftoetsen aan wat onze belanghebbenden willen aangepakt zien, hoe en met
welke middelen we dit kunnen doen en evalueren of we dit effectief en
efficiënt doen. Bijsturen doen we wanneer dit nodig blijkt.
Wat gaan we doen?: De PZ Noord zal flexibel, zoveel mogelijk integraal en
geïntegreerd, inzetten op heersende veiligheids- en overlastfenomenen. Hier
voor zullen trends van kortbij opgevolgd worden. Wij zullen dit steeds doen
met het oogmerk de kwaliteit van onze aanpak van deze fenomenen te
verbeteren en onze processen en procedures te optimaliseren en deze in onze
reguliere werking te borgen. Waar nodig zal dit projectmatig gebeuren.
Hoe zullen we dit doen?: Onze gerechtelijke en bestuurlijke overlegfora en
ons wekelijks operationeel overleg zullen deze fenomenen identificeren, onze
aanpak vormgeven, opvolgen én, waar nodig, deze bijsturen. Wij zullen
steeds, waar mogelijk, pro-actie en preventie boven repressie verkiezen en
partners zoeken om een gedragen aanpak te garanderen.

Prioriteit verbetering beeldvorming (o.a. ANPR):
 Verantwoording: Het inwinnen, verwerken en uitwisselen van informatie een
essentieel onderdeel van onze politiewerking. Daarom willen wij volop
inzetten op alle pijlers van de informatiegestuurde politie (IGPZ):
Informatiegestuurde politiezorg of "information led policing" staat voor de
voortdurende zorg van de geintegreerde politiedienst om de organisatie aan
te sturen op strategisch, tactisch en operationeel vlak, op basis van
informatie over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de
politiewerking (ervaringen en vaardigheden).
De kenmerken van dit concept zijn:
1. De doelstellingen bepalen
Een politiedienst zonder informatie en kennis is een blinde organisatie.
Informatie en kennis vormen immers de basis voor alle politiewerk en
voor doeltreffende en doelmatige werking van de politie op vlak van zowel de
basis- als de gespecialiseerde politiezorg.De politie vergaart de noodzakelijke
informatie om de doelstellingen te bepalen, de gerechtelijke en bestuurlijke
opdrachten met succes uit te voeren, de resultaten ervan te kennen en die
doelstellingen na de evaluatie indien nodig bij te sturen. Dit gebeurt in
overleg met en onder controle van de bevoegde overheden op een legale en
gewettigde manier.
2. Proactief et reactief
De meeste informatie wordt reactief vergaard en verwerkt, bijvoorbeeld na
een incident. Ook wanneer er aanwijzingen zijn dat misdrijven worden
voorbereid en/of de leefbaarheid en de veiligheid in het gedrang komen, wil



de politie informatie vergaren en verwerken en voorstellen voorleggen aan
de overheden. Op dat ogenblik wordt proactief omgegaan met informatie.
3. Meerwaarde bieden
De politie zorgt er voortdurend voor dat het vergaren, opslaan, verwerken,
gebruiken en verspreiden van de noodzakelijke informatie een concreet
belang heeft voor de veiligheid, de leefbaarheid, de criminaliteit of de
politiewerking.
4. Uitwisseling
Omgaan met informatie vereist de medewerking van alle politieambtenaren,
zowel van de federale als van de lokale politie, maar ook van de overheden
en de partners. Zonder deze bereidheid om informatie uit te wisselen of mee
te delen, blijft informatiegestuurde politiezorg een lege doos. Informatie en
kennis die niet worden gedeeld, zijn waardeloos.
Waar mogelijk zullen wij daarbij ook inzetten op technische hulpmiddelen
echter steeds met respect voor de privacy van het individu (GDPRregelgeving). Naast het uitrollen van het project FOCUS (zie hoofdstuk 1 punt
1.1.5.), voorzien in 2020 willen we ook, en in het bijzonder inzetten op de
integratie van ons grondgebied binnen het landelijk project ANPR.
Tegen eind 2019 zou dit landelijk ANPR-netwerk uitgerold moeten zijn. Onze
zone heeft een investering in ANPR-camera’s steeds voor zich uit geschoven
net om het mogelijk te maken onze investeringen maximaal te integreren in
een adequate bovenlokale strategie. Wij waren, en zijn er nog steeds van
overtuigd, dat de bewaking van het grondgebied van onze zone, middels de
inzet van ANPR-camera’s, in een geheel van samenwerking met de ons
omliggende zones en de federale politie dient gezien te worden. Door onze
investeringen hierin uit te stellen hebben we onnodige kosten vermeden én
maken we een efficiënte inzet van onze middelen mogelijk. Met de
implementatie van dit nationaal netwerk is aan onze voorwaarden voldaan.
Door in te stappen in dit landelijk ANPR-verhaal komen we tegemoet aan de
verzuchtingen van, onder andere, onze twee gemeentebesturen, de
Procureur des Konings en onze federale partners (zie hierboven).
Wat gaan we doen?:
Wij willen volop inzetten op alle pijlers van de informatiegestuurde politie
(IGPZ) om:
- doelgericht informatie te verzamelen
- onze informatie gebruiken om onze doelstellingen te bepalen
- proactief et reactief informatie te vergaren, te verwerken en IGPZ-gestuurde
voorstellen voor te leggen aan onze overheden.
- meerwaarde te bieden voor onze klanten en overheden
- uitwisseling van informatie te bevorderen binnen onze organisatie en met
onze overheden en partners
Waar mogelijk zullen wij daarbij ook inzetten op technische hulpmiddelen
echter steeds met respect voor de privacy van het individu. Naast het
uitrollen van het project FOCUS willen we onze zone, binnen de termijn van
dit zonale veiligheidsplan 2020-2025, volledig integreren in de uitrol van het
landelijk ANPR-netwerk. Bovendien willen wij de informatie, bekomen uit de
exploitatie van de beelden van deze camera’s, op een manier die de privacy
van de burger garandeert, maximaal aanwenden om de verkeersveiligheid te
verbeteren, overlast te beperken en de oplossingsgraad van misdrijven te
verhogen (zie gerechtelijke prioriteit).








Hoe zullen we dit doen? (specifieke doelen):
- Algemeen: onze medewerkers (nog meer) doordringen van het belang om te
werken volgens de principes van de IGPZ.
- ANPR: tegen eind 2025 moet het grondgebied van onze politiezone
geïntegreerd zijn in het landelijk ANPR-netwerk.
- Bovendien:
o moeten er convenanten met de verschillende partners zijn
afgesloten wat betreft de aanpak van de geregistreerde hits
en de uitwisseling van de bekomen informatie
o zal de nodige apparatuur worden geïnstalleerd om de
bekomen beelden correct te exploiteren
o zullen de nodige medewerkers worden opgeleid om dit te
doen
o zullen er procedures uitgeschreven worden om de
informatie, bekomen door de exploitatie van deze camera’s,
kwaliteitsvol te gebruiken bij het beheer van de
verkeersstromen, het inperken van de overlast van het
verkeer, het voeren van onze gerechtelijke onderzoeken
o Steeds binnen het GDPR-kader dat de rechten van de privacy
garandeert.
Randvoorwaarden: Om deze plannen te realiseren dienen we, allereerst, de
nodige investeringskredieten ter beschikking gesteld te krijgen. Wij kunnen,
om de kostprijs van de installatie en aankoop van randapparatuur te
drukken, maximaal gebruik maken van de producten voorzien in het federale
raamcontract. Bovendien zijn we, zowel wat betreft de installatie van de
camera-sites als de exploitatie, afhankelijk van externe (privé) partners.
Financieel meerjarenplan: Voor de realisatie van het ANPR-project dienen de
nodige fondsen nog bepaald te worden.

Prioriteit verkeersveiligheid en -leefbaarheid: oorzaken van (zware)
verkeersongevallen aanpakken:
 Verantwoording:
- Verkeersveiligheid- en leefbaarheid is een domein waar, niet zelden, alle
heil van de politie en justitie wordt verwacht. Alsof een politioneel en
justitieel optreden van politie en justitie alleen het veilige verkeersgedrag van
de automobilist, fietser of voetganger zou verbeteren. Dit is een illusie. We
moeten een gedragswijziging bij de weggebruiker én zijn/haar omgeving
bekomen en dit vergt een brede maatschappelijk gedragen inzet.
- Geïntegreerd en integraal werken is dus zeer belangrijk. De politie moet hier
vooral flankerend werken en niet louter verkeersopvoedend.
Verkeersopvoeding is geen werk voor politie en justitie alleen, repressie
alleen is niet zaligmakend.
- Gewestelijke en lokale besturen dienen blijvend in te zetten op het
ontwikkelen van infrastructuur die verkeersveilig gedrag bevordert. Een
zwart kruispunt met veel ongevallen wordt niet veiliger door enkel meer
controles, maar vooral door aangepaste infrastructuur.
- Verkeersonveilig gedrag bij jongeren moet vanuit de opvoedingsomgeving
gepromoot worden. Het blijft dus noodzakelijk om het gezin en de
opvoedingsomgeving van jongeren mee te betrekken in het opnemen van
verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid op de weg en die van anderen.
- Een grondige lezing van de veiligheidsmonitor leert ons dat de inwoners van
Kapellen en Stabroek de volgende zaken als een probleem in hun buurt





ervaren: onaangepaste snelheid in het verkeer staat op 1 met een score van
(HELEMAAL wel een probleem + EERDER wel een probleem) 61,75%. Andere
aangehaalde verkeersgerelateerde problemen die hoog scoren zijn: hinderlijk
parkeren (36,77%), agressief verkeersgedrag (32.42%) en geluidshinder door
verkeer met 30,08%.
Vier van de zes meest gequoteerde problemen zijn verkeersgerelateerd.
Als we naar de criteriamatrix kijken zien we dat, in de eindrangschikking,
verkeersveiligheid en -leefbaarheid (verkeersongeval met lichamelijk letsel)
de hoogste bestuurlijke prioriteit inneemt. Als we enkel cijfermatig kijken
(objectief luik) is het verkeersdomein, na overlast, de hoogst scorende
prioriteit.
- Daarnaast is verkeersveiligheid en –leefbaarheid een permanente
bekommernis van, onder andere, onze gemeentebesturen, de Procureur des
Konings, de Provinciegouverneur, onze federale overheden en diverse
partners.
Wat gaan we doen?:
Wij willen, in nauwe samenwerking met de bestuurlijke overheid, onze
politiepartners en het parket en met respect voor ieders
bevoegdheidsdomein, streven naar een optimale inzet van mensen en
middelen, met als doel de belangrijkste oorzaken van (zware)
verkeersongevallen aan te pakken. We zetten hierbij in op alle facetten van
de veiligheidsketen (RORON). We viseren vooral de weggebruikers die
verkeersagressie veroorzaken, rijden met overdreven snelheid, rijden onder
invloed van alcohol of drugs, hun GSM-gebruiken achter het stuur, de gordel
niet dragen en geen kinderzitjes gebruiken.
Hoe zullen we dit doen?:
- Prioritaire doelgroepen zijn, voor ons, de zwakke weggebruikers, de
motorrijders, de vrachtwagenchauffeurs en het vrachtvervoer.
- Onze (handhavings)acties zullen worden georiënteerd naar de
risicoplaatsen en dito tijdstippen. Wij zullen ook, waar nuttig en mogelijk,
meewerken aan de acties van het BIVV en onze (federale) politiepartners.
- Aan de hand van periodieke aandachtspunten willen we dagelijks concrete
acties op touw zetten die bijdragen tot meer verkeersveiligheid en –
leefbaarheid. Deze acties zijn telkens kleine stappen/bijdragen aan de
strategische doelstelling.
- Met onze verkeersadviezen willen wij de bestuurlijke overheden deskundig
informeren zodat zij de beste beslissingen kunnen nemen inzake inrichting
van het openbaar domein en innames van de openbare weg.
- Wij zullen de ZVR informeren over onze geleverde inspanningen en behaalde
resultaten.



Prioriteit gerechtelijk – verhogen van de ophelderingsgraad:
 Verantwoording: We hebben gekozen voor een prioriteit die ons ,
voor de looptijd van het ZVP 2020-2025, voldoende uitdagingen zal
bieden én die ons dwingt in te zetten op alle facetten van het
gerechtelijk onderzoek (dit zal inspanningen vergen doorheen heel
onze organisatie; alle diensten zullen hier aan bijdragen); van
kwalitatieve vaststellingen, over gericht informatie verzamelen en
versterken tot en met buitgericht en dadergericht rechercheren.
Door hier op te focussen spelen we in op de verwachtingen van de
burger, de Procureur des Konings, onze besturen en onze
medewerkers.
- Prioriteiten uit de vorige zonale veiligheidsplannen blijven voor ons
uiteraard zeer belangrijk. De goede praktijken in onze aanpak die we,
gedurende afgelopen jaren, hebben verworven willen we blijvend
borgen in onze dagelijkse werking (zie punt 1.4.3 hieronder).






Wat gaan we doen?:
Wij willen, tijdens de looptijd van dit zonaal veiligheidsplan, de
oplossingsgraad van misdrijven (en overlastfenomenen: zie prioriteit
overlast) verhogen door kwalitatief (dader- en buit)gericht onderzoek te
voeren.
Hoe zullen we dit doen?:
- We zullen een nulmeting uitvoeren, gebaseerd op onze resultaten van de
afgelopen jaren.
- We willen maximaal inzetten op nieuwe technieken en technologische
verbeteringen; onder andere onze digitale systemen binnenloodsen in de
eenentwintigste eeuw: ANPR-netwerk, FOCUS-applicatie, analyseren van
inbeslaggenomen data,…
- Onze medewerkers zullen, om deze middelen adequaat in te zetten, de
nodige kennis moeten verwerven.
- Door middel van, onder andere, het recherchemanagemenssysteem GES
zullen we die dossiers kunnen selecteren waarin het bereiken van een
opheldering mogelijk is.
- De kwaliteit van ons sporenonderzoek (SLOT-team) zal worden geborgd én
waar mogelijk nog verbeterd worden.
- Om de oplossingsgraad van misdrijven te verhogen zullen we volop moeten
inzetten in het delen van informatie, eerst en vooral binnen onze organisatie ,
maar zeker ook met partners én overheden.
- Belangrijke misdrijven zullen worden onderzocht met de hoogste
dossierprioriteit.

Prioriteit overlast - werken met VIP (Very Important Places)-zones: “SAMEN werken
aan samen LEVEN”:
 Verantwoording:
Overlast scoort hoog in het eindresultaat van onze criteriamatrix en is , qua
cijfers (objectief luik), het belangrijkste fenomeen. In de definitieve ranking
volgt overlast net na verkeersveiligheid en –overlast.
Met deze prioriteit komen we tegemoet aan een belangrijke verzuchting van
onze bevolking en onze gemeentebesturen.





In de resultaten van de veiligheidsmonitor vinden we, tussen de zes meest
aangehaalde fenomenen, die een score van meer dan 30% halen, vier
overlastfenomenen terug, namelijk:
- sluikstorten en zwerfvuil: 37,75%
- hinderlijk parkeren: 36,77%
- agressief verkeersgedrag: 32.42%
- geluidshinder door verkeer: 30,08%.
Overlastfenomenen houden onze bevolking bezig. Dit merken we ook in onze
meldingen, waar overlastfenomenen het leeuwendeel uitmaken.
Bovendien worden we, ook in onze gemeenten, regelmatig geconfronteerd
met normoverschrijdend gedrag op het openbaar domein; niet zelden
gepleegd door jongeren. Soms ontaardt dit gedrag zelfs in lichamelijk
geweld, steaming of seksueel overschrijdend gedrag.
De omgeving waar deze feiten plaatsvinden wijzigt geregeld. Sommige tijden plaatszones zijn terugkerend (bijvoorbeeld het Dorpsplein van Kapellen en
omgeving tijdens het jaarlijkse winterdorp met ijspiste). Wij zijn van mening
dat we adequaat op deze problemen kunnen inspelen wanneer we, met onze
partners, gedurende een korte periode van één of enkele maanden, ingrijpen
op alle vormen van overlast door samen prominent aanwezig te zijn in een
afgebakende zone. Welke zone(s) wanneer in aanmerking komen om er Very
Intensive te Patrouilleren (VIP), hoe we alle vormen van overlast en de
veroorzakers (Very Important Persons) ervan zullen VIP (Very Irritating
Policing)pen wordt bepaald in onze gerechtelijke en bestuurlijke overlegfora
(bestuurlijke handhaving) en vormgegeven in ons wekelijks operationeel
overleg. We zullen de overlastfenomenen en plegers ervan identificeren, onze
aanpak opvolgen én, waar nodig, deze bijsturen.
Wat gaan we doen?:
We zullen, door het instellen van tijdelijke VIP-zones, waarbinnen we, samen
met onze partners, al dan niet projectmatig, alle vormen van criminaliteit en
overlast consequent en adequaat aanpakken en opvolgen, de ervaring van
overlast op het openbaar domein, voor de bewoners en bezoekers van onze
gemeenten, zo veel mogelijk, reduceren.
Hoe zullen we dit doen?
- Binnen de VIP-zones zullen we uitdrukkelijk aanwezig zijn. Niet alleen tijdens
onze dagelijkse werking, maar ook met doelgerichte acties en bijkomende
toezichten waaraan alle diensten binnen onze organisatie zullen deelnemen.

4.4.2 Strategische prioriteiten Optimale bedrijfsvoering 2020 – 2025








Intern onze organisatie zullen wij ons in het bijzonder richten op:
De werkcultuur en het integer handelen van onze medewerkers.
Het flexibel inzetten van onze medewerkers volgens de principes van het gereduceerd
specialisme.
Het verder uitbouwen van een modern HR-Beleid: met nadruk op het rekruteren van
bekwame en betrokken medewerkers. Hen de nodige bijscholingen laten volgen, van nabij
opvolgen, coachen en hen de juiste dingen laten doen.
Hiervoor willen we, in het bijzonder, inzetten op de sturende, vertalende en coachende rol
van onze middenkaders.
Wij willen, met onze politiepartners, met open blik, bovenlokaal samenwerken waar dit
mogelijk en rendabel is; steeds zonder onze eigen kwaliteit te verliezen.
Wij willen onze eigen organisatie en onze partners, met minimale inspanning, heroriënteren
en zodoende wendbaar inspelen op wat op ons af komt.

4.4.3 Motivering van niet weerhouden fenomenen
We volgen niet alle fenomenen prioritair op omdat we daar, eenvoudigweg, de capaciteit niet voor
hebben.

Prioriteiten uit de vorige zonale veiligheidsplannen blijven voor ons uiteraard zeer belangrijk. De
kennis en goede praktijken in onze aanpak die we, gedurende afgelopen jaren, hebben verworven
willen we blijvend borgen in onze dagelijkse werking.
- Wat betreft woninginbraken (en inbraken in handels- en verenigingspanden) denken we dan aan
onze eigen technische vaststellingen, het gebruik van draaiboek en checklist, het voeren van een
doorgedreven buurtonderzoek, de vastgelegde drempels (aantal gepleegde feiten/tijdsvak) waarna
we bijkomende acties nemen, preventieve en raadgevende acties, seizoensgebonden communicatie
via onze kanalen en die van partners,….
- Wat betreft misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en zedenmisdrijven willen we, structureel
en/of projectmatig, inzetten op alle normoverschrijdend gedrag binnen het openbaar domein (zie
prioriteit overlast). Daar bovenop genieten dergelijke feiten dossierprioriteit.
- Wat betreft intrafamiliaal geweld (IFG) willen we, naast de kwaliteitsvolle en correcte registratie
van deze feiten, vooral inzetten op opvolging (in samenwerking met partners, binnen en buiten het
LIVC (– de werking van de LIVC’s behandelt, in onze zone, niet alleen de dossiers radicalisme en
gewelddadig extremisme maar ook andere dossiers waarbinnen onderlinge samenwerking
noodzakelijk is -) van de gezinnen waarin deze feiten plaatsvinden. Hierin worden we door onze
gemeentebesturen gesteund (capaciteit Dienst Jeugd en Gezin, samenwerking met gemeentelijke
partners,…).
- Wat betreft Verdovende middelen: het drugsteam is een sterke poot binnen onze reguliere
recherchewerking. We boeken hier reeds belangrijke resultaten wat betreft het ontmantelen van
netwerken van drugshandelaren. Daarnaast zetten we ook in op preventie en het toeleiden van
gebruikers naar de hulpverlening.

- Wat betreft terrorisme en radicalisme: hier kunnen we bogen op een goede werking van onze LIVC’s.
Uiteraard hebben dergelijke feiten dossierprioriteit. Gekende dossiers worden nauwlettend
opgevolgd.
- Wat betreft computercriminaliteit: deze misdrijven scoren momenteel slechts middelmatig op de
matrix. We zijn er echter van overtuigd dat computergerelateerde misdrijven, in de toekomst, sterk
aan impact zullen winnen. Gelet de overbelasting van de federale CCU’s worden veel taken
hieromtrent naar de lokale politiezones doorgeschoven. De volgende jaren gaan we extra inzetten op
het verwerven van de nodige know-how en analysetoepassingen.

Binnen de zonale veiligheidsraad wordt, in overleg met onze overheden en partners, beslist welke
prioriteiten definitief gekozen en weerhouden zullen worden. De resultaten en bijsturingen zullen er
ook worden opgevolgd.
Daarnaast kunnen we een bepaald (ernstig) misdrijf of een bijzondere bestuurlijke probleemsituatie
steeds, in overleg met onze overheden en partners, dossierprioriteit toekennen.

We kiezen volop voor een flexibele werkvorm die ons toelaat in te spelen op de gerechtvaardigde
verwachtingen van de burgers, de overheden, onze medewerkers en onze partners.

Hoofdstuk 4: Beleid en beheer
4.1 Aanpak van de strategische prioriteiten: van actieplan naar wendbare beleidsvoering




Algemene doelstelling voor dit zonaal veiligheidsplan – geldig voor alle diensten van onze
organisatie, geldig voor de aanpak van onze andere prioriteiten:
De PZ Noord zal flexibel, zoveel mogelijk integraal en geïntegreerd, inzetten op heersende
veiligheids- en overlastfenomenen. Hier voor zullen trends van kortbij opgevolgd worden.
Wij zullen dit steeds doen met het oogmerk de kwaliteit van onze aanpak van deze
fenomenen te verbeteren en onze processen en procedures te optimaliseren en deze in
onze reguliere werking te borgen. Waar nodig zal dit projectmatig gebeuren.
Hoe willen we dit bereiken?
“Iedereen is klant van iedereen.” Op een efficiënte manier zoveel mogelijk meerwaarde
creëren voor wie we werken (extern en intern onze organisatie).
“Begin bij het eind!” Elk team dat dit onderwerp op de agenda weet te houden en
regelmatige concrete acties uitvoert om dit te realiseren werkt Lean. Het gaat om het
creëren van onderling respect, samenwerking en betrokkenheid waardoor dit mogelijk
wordt.
Concreet willen we werken met het EPZ-stappenplan, zoals ontworpen door HCP Dirk Van
Aerschot, onderdeel van de EPZ-checker en gebaseerd op de Deming of PDCA-cirkel:
1. Weet voor wie je werkt
2. Vraag wat er van je verwacht wordt
3. Denk na over je aanpak
4. Onderneem actie
5. Ga na of je actie voldeed
6. Doe beter, indien nodig
We zullen werken met kleine stappen (acties), binnen het grote kader van onze
strategische doelstellingen. Onze gerechtelijke prioriteiten zullen, periodiek en in overleg
met de Procureur des Konings, worden vastgelegd.
Voor de planning, begeleiding en opvolging van deze acties zullen we beroep doen op
onze medewerkers. Immers mensen werken voor mensen. We zijn er van overtuigd dat
acties, van op de werkvloer ontwikkeld, beter zullen worden opgevolgd. Uiteraard
bewaken de diverse overlegfora (zie 4.1.1.) of de doelstellingen, vastgelegd voor de
diverse acties, SOSMART zijn en dus bijdragen aan het groter geheel (de strategische
doelstelling(en) waaronder de acties vallen).
Waar mogelijk zullen we samenwerken met partners, binnen de politieorganisatie en
daarbuiten. Het creëren van een veilige en leefbare maatschappij is immers niet de taak
van de politiediensten alleen.

De keuze van onze strategische prioriteiten optimale bedrijfsvoering valt volledig binnen
de gewenste wendbare beleidsvoering. Het zijn immers kritische succesfactoren om dit
gestelde doel te bereiken:
- De werkcultuur en het integer handelen van onze medewerkers.
- Het flexibel inzetten van onze medewerkers volgens de principes van het gereduceerd
specialisme.
- Het verder uitbouwen van een modern HR-Beleid: met nadruk op het rekruteren van
bekwame en betrokken medewerkers. Hen de nodige bijscholingen laten volgen, van nabij
opvolgen, coachen en hen de juiste dingen laten doen.
- Hiervoor willen we, in het bijzonder, inzetten op de sturende, vertalende en coachende rol
van onze middenkaders.
- Wij willen, met onze politiepartners, met open blik, bovenlokaal samenwerken waar dit
mogelijk en rendabel is; steeds zonder onze eigen kwaliteit te verliezen.
- Wij willen onze eigen organisatie en onze partners, met minimale inspanning, heroriënteren
en zodoende wendbaar inspelen op wat op ons af komt.

4.1.1 Het beleidsopvolgingsteam





Voor elke strategische prioriteit zal, minstens, één Prioriteitsverantwoordelijke, worden
gekozen; bij voorkeur op vrijwillige basis. Zij zullen worden ondersteund door de leden
van het directiecomité.
Indien de aanpak van een bepaald fenomeen de opstart van een project noodzakelijk
maakt, dan zal minstens één Projectverantwoordelijke worden gezocht.
De Prioriteits- en Projectverantwoordelijken zullen hun aanpak baseren op de principes
weergegeven in punt 4.1.
Het zijn de Prioriteits- en Projectverantwoordelijken die de voortgang van hun acties
zullen bewaken en rapporteren op onderstaande vergaderingen (4.1.2.).

4.1.2 Monitoring van de beleidsuitvoering






Voor de externe strategische prioriteiten zullen de acties, die bijdragen tot de realisatie
hiervan, worden teruggekoppeld naar:
- Het operationeel overleg (wekelijks)
- Het directiecomité (wekelijks vanuit het operationeel overleg)
- Het LIVC (indien van toepassing voor de prioriteit)
- De ZVR (minstens één keer per jaar)
Voor onze interne strategische prioriteiten zullen de acties, die bijdragen tot de realisatie
hiervan, worden teruggekoppeld naar:
- Het overleg HRM-Logistiek (wekelijks)
- Het directiecomité (wekelijks vanuit het operationeel overleg)
- De ZVR (minstens één keer per jaar)
Indien nodig zullen er, vanuit deze fora, aanbevelingen of verbetervoorstellen aan de
Prioriteits- en Projectverantwoordelijken worden geformuleerd.

4.1.3 Tool voor opvolging en rapportering van de beleidsvoering


Wat onze externe strategische prioriteiten betreft zullen we, zoveel mogelijk, gebruik
maken van het systeem van ISLP-meldingen om de resultaten van de diverse acties op te
lijsten. In de toekomst, bij ingebruikname van de FOCUS-app of andere programma’s
bruikbaar op draagbare computertoestellen, kunnen deze aan de correcte registratie van
de actieresultaten bijdragen.



Onze inzet kunnen we, per actie en per bovenliggende strategische doelstelling, meten
met onze HRM-toepassingen. Om dit te vergemakkelijken zijn we momenteel bezig met
de transitie naar de GALOP-toepassing.

4.2 Beheer van mensen en middelen

4.2.1 Beheer van de personeelscapaciteit


“Vrije capaciteit” is een schaars goed binnen de politieorganisatie en onze politiezone is hier
geen uitzondering op. Daarom zullen we, waar mogelijk, de acties kaderend binnen de
uitvoering van onze strategische doelstellingen integreren in onze reguliere werking. Zoeken
naar nieuwe synergiën is een opportuniteit.



Er wordt, binnen de provinciale werkgroepen ZVP, gewerkt aan een tool voor
capaciteitsmeting. Op die manier kan in kaart gebracht worden waar de beschikbare
capaciteit naartoe gaat. De bedoeling zou zijn om een meting te doen van:
o Strategische prioriteiten
o Basisfunctionaliteiten
o Andere elementen op vraag van de PZ.



Deze tool wordt eind 2019 verwacht klaar te zijn.

4.2.2 Beheer van de financiële middelen/investeringen


De te voorziene grote investeringen, nodig om de strategische doelstellingen, vastgelegd in
het ZVP 2020-2025, zullen jaarlijks, bij de begrotingsbespreking met onze Besturen worden
voorgelegd ter goedkeuring.
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