
                                                                                                                                   

                         

                            

                



VOORWOORD

Binnen elke politiezone werd een zonale veiligheidsraad opgericht. De opdrachten van deze zonale 
veiligheidsraad zijn de volgende:

• het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan,
• het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke 

en gerechtelijke politie,
• het evalueren van het zonaal veiligheidsplan.

Initieel werd voorzien dat er jaarlijks een zonaal veiligheidsplan zou worden opgesteld.  Zo werd voor 
2003 binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke het eerste zonaal veiligheidsplan geschreven. 
Dit veiligheidsplan werd opgemaakt vanuit de objectieve gegevens die we binnen de politiezone ter 
beschikking hadden. 

Voor u ligt het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke (de 
veiligheidsplannen  hebben  nu  een  geldigheidsduur  van  4  jaar).  Dit  plan  is  een  product  van  de 
voorbereidende fases van een beleidscyclus zoals die door de directie van de relaties met de lokale 
politie,  CGL,  wordt  voorgeschreven.  Daarbij  is  ruime aandacht  gegeven aan de  belangen  van  de 
externe sleutelfiguren en belanghebbenden voor onze organisatie. Bij het schrijven van dit plan zijn 
we niet alleen uitgegaan van de objectieve gegevens maar werd ook veel aandacht geschonken aan de 
verwachtingen van de belanghebbenden.  Het is immers niet zo dat de politie in de huidige context 
buiten de samenleving staat, integendeel ze staat er midden in.

De  externe  scanning  (veiligheidsmonitor,  grensmonitor,  bevraging  sleutelfiguren,…)  leverde  ons 
informatie op met betrekking tot de subjectieve onveiligheid, gecombineerd met objectieve cijfers en 
de  resultaten  van  de  interne  scanning  (medewerkerstevredenheidsonderzoek)  resulteerde  dit  in  de 
creatie van een breed draagvlak voor dit zonaal veiligheidsplan.
Vanuit dit draagvlak werd ons mission statement geschreven, waarbij de missie, visie en waarden de 
basis  vormden  voor  de  bepaling  van  onze  doelstellingen  en  onze  visie  op  de  uitwerking  van  de 
basisfunctionaliteiten.

Met  dit  veiligheidsplan  proberen  wij  ook  aan  te  sluiten  bij  het  nationaal  veiligheidsplan  en  de 
kadernota integrale veiligheid. Bij het opstellen van het zonaal veiligheidsplan werd ook stil gestaan 
bij  de  implementatie  van  een  organisatieontwikkelingsmodel  (INK-model),  op  basis  van  een 
gemeenschapsgerichte politiezorg.

Na  de  goedkeuring  van  dit  zonaal  veiligheidsplan  zullen  actieplannen  worden  opgesteld  die  de 
vooropgestelde  doelstellingen  en  prioriteiten  concreet  gestalte  zullen  geven.   Deze  actieplannen 
worden als bijlage aan dit plan gevoegd.

Voor de zonale veiligheidsraad

MONSET Ludo
Burgemeester
Voorzitter politiezone



 1. DEEL I: ALGEMEEN

1.1. ALGEMENE CONTEXT  

1.1.1. BESCHRIJVING VAN DE ZONE
 
a)      EXTERNE OMGEVING – DE OMGEVINGSFACTOREN  

De Belgische Kust is als geografische entiteit een buitenbeentje: zij vormt een specifiek geografisch en 
demografisch  geheel.   Zowel  binnen de geografische  criminaliteitsanalyse1,  als  vanuit  urbanisatie, 
sociale  geografie,  naar  stedenbouwkundige aspecten en dergelijke meer  wordt  er  bij  de bestaande 
typologieën een uitzondering gemaakt voor de Belgische Kust of wordt de Belgische Kust als een 
afzonderlijk type beschouwd.  Als belangrijke reden geldt hier zeker de aangroei van de tijdelijke 
bevolking tijdens de vakantieperiode, maar dit is niet de enige reden. Het toerisme als economische 
activiteit  en  de  aantrekkingskracht  die  van  de  kust  uitgaat,  bepalen  een  aantal  specifieke 
noodwendigheden,  die  directe  gevolgen  hebben  op  de  verstedelijking  en  op  de 
bevolkingssamenstelling van de kustgemeenten.  De ver doorgedreven morfologische urbanisatie komt 
echter  niet  tot  uiting  in  de grote  bevolkingsconcentraties,  omdat  de graad van de bewoning sterk 
seizoensgebonden is.2

Het  mag  ook  duidelijk  zijn  dat  sociale  ongelijkheid  en  inkomensverschillen  in  de  maatschappij, 
processen op gang brengen in de toeristische sector.  Naargelang het inkomen, varieert immers het 
financieel potentieel dat aan vakantie wordt besteed.  Elke kustgemeente zal zo zijn eigen publiek 
kennen,  elke  kustgemeente  heeft  zijn  eigen  dynamiek  of  profileert  zich  anders  op  de  toeristische 
markt.  Criminaliteitscijfers  moeten  binnen een geografische,  demografische en toeristische context 
bekeken en besproken worden.

Blankenberge bestaat uit twee oudere woonkernen: Blankenberge en Uitkerke.  Deze twee kernen zijn 
door de groeiende verstedelijking in elkaar opgegaan, ze zijn enkel bouwfysisch te onderscheiden.  De 
stad  is  geconcentreerd  gebouwd  rond  de  twee  grote  verkeersassen  (de  Kustbaan  N34  en  de 
verbindingsweg naar Brugge, N371).  Het oppervlaktecijfer 17,41 km² wordt sterk beïnvloed door de 
landelijke Polders, deel uitmakend van de vroegere gemeente Uitkerke.
Blankenberge telde eind 2003  18.090 inwoners wat betekent dat er ongeveer 1.039 inwoners per km² 
zijn,  hierbij  moeten we ook rekening houden met het  feit  dat  een deel  van de oppervlakte,  zoals 
hiervoor  werd aangehaald,  ingenomen wordt  door  landbouwgronden.   We mogen  dus  stellen dat, 
rekening houdend met de urbanisatorische omstandigheden, Blankenberge gekenmerkt wordt door een 
geconcentreerde, aaneengesloten bebouwing.
De commerciële activiteit aan de kust berust op twee fundamenten. Deze zijn het verblijfstoerisme en 
het ééndagstoerisme3.  Voor wat betreft cijfers omtrent logies in de stad Blankenberge verwijzen wij u 
naar de bijlage nr. 2 van dit zonaal veiligheidsplan waarbij sociale, economische en demografische 
cijfers worden voorgesteld.  Het dagtoerisme aan de kust is sterk geconcentreerd in tijd en ruimte. 
Ongeveer 50% van de 20 miljoen geschatte  daguitstappen naar  de kust  wordt  gemaakt tijdens de 
maanden juli en augustus.  Blankenberge vormt samen met Knokke-Heist, Oostende en Koksijde één 
van de plaatsen die het meest dagjestoeristen aantrekt, hun aandeel wordt geschat op 2/3 van deze 
dagjestoeristen.  De NMBS bracht tijdens de maanden juli en augustus 2003 481011 reizigers naar 
Blankenberge en er spoorde in diezelfde periode 473729 vanuit Blankenberge weg.
Verder  kan  ook gesteld  worden  dat  Blankenberge  een  bruisend  nachtleven  kent  dat  zich  op  drie 
plaatsen  in  de  stad  concentreert  en  ook  toeristen  vanuit  de  omliggende  gemeenten  (dan  vooral 
afkomstig van De Haan en Knokke-Heist) aantrekt.

1  W. BRUGGEMAN, “De relatie stad-criminaliteit vanuit politioneel oogpunt.  Een geografische-
criminologische analyse”, Panopticon, 1991, 508-542.

2  C. VANDERMOTTEN en P. VANDEWATTYNE, “Groei en vorming van het stadsstramien in België”, 
Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, 1985, afl. 154, 55.

3  R. DE DEYSER, “Het ééndagstoerisme aan de Belgische Kust”, West-Vlaanderen werkt, 1992, afl. 3, 112-
116.



De  gemeente  Zuienkerke  is  een  rurale  gemeente  en  ontstond  uit  de  fusie  van  de  gemeenten 
Nieuwmunster, Zuienkerke, Houtave en Meetkerke.  Zuienkerke telde einde 2003  2.749 inwoners en 
beslaat een oppervlakte van 48,86 km², wat betekent dat Zuienkerke ongeveer 56 inwoners telt per 
km², wat zonder problemen kan verklaard worden door haar ruraal karakter.  De gemeente Zuienkerke 
wordt  doorkruist  door  drie  belangrijke  verkeersaders,  zijnde:  de  N371  (verbindingsweg  Brugge-
Blankenberge), de N9 (de verbindingsweg Brugge-Oostende) en de N307 (de verbindingsweg Brugge-
Wenduine).   Het  groot  aantal  verkeersongevallen  op  deze  drie  gewestwegen  zorgde  ervoor  dat 
Zuienkerke ooit  de titel  van meest  verkeersonveilige gemeente  toegewezen kreeg.   Wat betreft  de 
criminaliteitsfenomenen is het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de politiezone eerder beperkt.

Uit deze uiteenzetting van de omgevingsfactoren mag gesteld worden dat de twee gemeenten die de 
politiezone Blankenberge-Zuienkerke vormen sterk van elkaar verschillen en dat bij de bepaling van 
het politiebeleid rekening moet gehouden worden met de noodwendigheden eigen aan elk van deze 
gemeenten.

Voor  wat  betreft  concrete  cijfergegevens  omtrent  de  omgevingsfactoren  verwijzen  wij  u  naar  de 
bijlage nr. 1 tot en met bijlage nr. 5.

b) EXTERNE OMGEVING – DE VEILIGHEIDSFENOMENEN

Met deze tekst willen we iets zeggen over de criminaliteitscijfers van de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke.  Omdat  cijfers  op  zich  niets  beduiden,  hebben  we ervoor  gekozen  te  kijken  naar  het 
procentueel aandeel van bepaalde feiten tegenover het totaal van de feiten opgenomen in de officiële 
lijst  van Politiële  Criminaliteitsstatistieken,  de vroegere GICS.  In deze rubriek vergelijken we de 
situatie van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke met de hogere niveaus.  In de bijlage nr. 6 wordt 
een vergelijking gemaakt met de naburige politiezones.

Staten 2002 Nationaal Vlaams 
Gewest

Provincie 
West-

Vlaanderen

Arrondisseme
nt Brugge

PZ 5445

Diefstal en afpersing 49,95% 46,96% 44,03% 41,89% 34,82%
Gewelddadige  misdrijven  tegen 
de eigendom

10,61% 11,70% 13,54% 13,13% 14,70%

Dronkenschap en alcohol,… 1,17% 1,55% 2,33% 3,16% 10,23%
Misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit

7,21% 7,05% 7,15% 6,97% 8,64%

Bedrogsmisdrijven  tegen  de 
eigendom

6,68% 6,52% 6,75% 6,47% 3,65%

Andere bijzondere wetten 0,56% 0,93% 1,02% 1,10% 3,45%
Verdovende middelen 4,20% 5,20% 4,02% 3,82% 3,26%
Vreemdelingenwetgeving 1,69% 2,21% 4,21% 6,71% 1,12%
Bevolkingsregister 1,37% 1,55% 1,55% 1,84% 5,46%
Identiteitskaart 0,28% 0,25% 0,31% 0,42% 3,78%

Wanneer we de bovenstaande cijfers van de zone vergelijken met deze van de andere niveaus springt 
het aandeel  ‘dronkenschap, alcohol, alcoholslijteren’ er duidelijk uit.  Dit aandeel is vergeleken met 
de  andere  niveaus  uitermate hoog.   Een zelfde  conclusie  kan  gemaakt  worden  voor  de  gegevens 
omtrent ‘bijzondere wetten’.
Het aandeel van  ‘gewelddadige misdrijven tegen de eigendom’ en  ‘misdrijven tegen de lichamelijke  
integriteit´ is, vergeleken met de andere niveaus, in onze zone het grootst.

Daartegenover staat het feit dat het aandeel van ‘diefstal en afpersing’ duidelijk van een lagere orde is. 
Bij de andere niveaus bedraagt dit aandeel meer dan 40% terwijl dit in onze zone slechts 34,82% was 
in 2002.  Een zelfde opmerking kunnen we maken wanneer we het hebben over de ‘bedrogsmisdrijven 
tegen de eigendom’, ook hier ligt de waarde van deze zaken in onze zone duidelijk lager.



Iets minder uitgesproken is de lagere waarde van het aandeel van ‘verdovende middelen’.  Bij feiten in 
het kader van de ‘vreemdelingenwetgeving’ kunnen we hetzelfde zeggen.  Hier valt de waarde van het 
arrondissement Brugge op.  De problematiek van de vluchtelingen in Zeebrugge zal hier wellicht niet 
vreemd aan zijn.

Volgende zaken worden ook opgenomen in de PCS: ‘bevolking’ en ‘identiteit’.  De duidelijke hogere 
waarde van onze zone, in vergelijking met de andere niveaus, valt op.  Dit kan worden uitgelegd aan 
de hand van het minutieus optreden van de wijkdienst van onze zone met betrekking tot deze materie. 
Dit  heeft  ons al  eens de naam van meest  ‘criminele’ gemeente  opgeleverd omdat  deze cijfers  in 
rekening worden genomen.

Zoals  omschreven  in  de  paragraaf  ‘omgevingsfactoren’  wordt  de  Belgische  Kust  binnen  de 
geografische criminaliteitsanalyse,  als een afzonderlijk type beschouwd.  Het hoeft  geen betoog te 
stellen dat tijdens het zomerseizoen, te wijten aan de toename van de bevolking, het absoluut aantal 
criminaliteitsfenomenen toeneemt.
Ook het parket van de procureur des Konings in Brugge is zich bewust van deze seizoensgebonden 
criminaliteit en omschrijft deze als:
• diefstallen met verzwarende omstandigheden in woningen, appartementen en hotelkamers (niet in 

handelszaken, strandcabines, caravans en mobilhomes)
• pogingen  tot  diefstallen  met  verzwarende  omstandigheden  in  woningen,  appartementen  en 

hotelkamers
• diefstallen en verduisteringen, al dan niet met verzwarende omstandigheden, van personenwagens 

en motors
• diefstallen, al dan niet met verzwarende omstandigheden uit personenwagens
• poging tot diefstal van personenwagens en motors
Uit  analyse  van  de  cijfers  omtrent  deze  fenomenen  kunnen  we  stellen  dat  deze  feiten  voor 
Blankenberge duidelijk een piek kennen tijdens het zomerseizoen.

Uit analyse van alle feiten blijkt echter dat we ons niet alleen mogen vastpinnen op de omschrijving 
van de seizoensgebonden criminaliteit,  ons  opgelegd door  het  parket,  maar  verdienen ook andere 
fenomenen onze aandacht, zoals:
• vandalisme
• gauwdiefstallen
• fiets- en bromfietsdiefstallen

Allerlei  ‘kleine’  vormen  van  overlast  zoals  sluikstorten  (zwerfvuil),  hondenpoep  en  lawaaihinder, 
veroorzaken niet alleen wrevel bij de burger maar dragen bij tot een algemeen gevoel van onveiligheid 
en dienen daarom ook even kordaat te worden aangepakt.  Voor wat betreft de problematiek rond 
lawaaihinder  kan worden vastgesteld  dat  dit  ‘lawaai’  in  het  algemeen  veroorzaakt  wordt  door  de 
drank-  en  dansgelegenheden  en  hun  bezoekers,  met  opnieuw  een  verhoogde  overlast  tijdens  het 
zomerseizoen.

Verkeersveiligheid maakt integraal deel uit van de globale veiligheid waarop de burger recht heeft.

Voor wat betreft de gemeente Zuienkerke kunnen we opnieuw stellen dat onze aandacht daar uitgaat 
naar de verkeersproblematiek, andere feiten vormen er een marginaal gegeven.

Voor de  cijfers  van  de  PCS voor  de  politiezone  Blankenberge-Zuienkerke  verwijzen  wij  naar  de 
bijlage nr. 6.

c) INTERNE OMGEVING 



In het zonaal veiligheidsplan 2003-2004 werd reeds aangehaald dat tijdens het jaar 2002 een auto-
evaluatie aan de hand van het CAF-model werd uitgevoerd waarvan de resultaten bij het verschijnen 
van het zonaal veiligheidsplan nog niet gekend waren.  Gezien men binnen de groep die de evaluatie 
had uitgevoerd, besloten had dat de methodiek vooropgesteld door CAF te ‘zwaar’ was en zij een 
aangepaste versie hadden toegepast, was het ook niet meer mogelijk om de resultaten in zijn juiste 
context te plaatsen.  Toch legden de resultaten van deze manier van werken enkele pijnpunten bloot.

Binnen de politiezone werd intussen een voltijds procesbegeleider/beleidsmedewerker aangesteld, die 
de  opleiding  INK-managementmodel  volgde.   Gezien  de  implementatie  van  een  dergelijk 
managementmodel een breed draagvlak vereist, was het onze eerste taak om geleidelijk aan hiervoor 
dit draagvlak te creëren.  Het creëren van een dergelijk draagvlak in een organisatie in beweging is 
niet  eenvoudig.   In  de  laatste  stap  naar  de  creatie  van  dit  steunvlak  werd  een 
beleidsondersteuningsteam opgericht.   Tijdens  de  cyclus  van dit  zonaal  veiligheidsplan zullen wij 
starten met de implementatie van het INK-managementmodel en zullen wij aan de hand van dit model 
een  auto-evaluatie  uitvoeren.   De  implementatie  van  het  INK-model  zal  als  interne  prioriteit 
ingeschreven worden.

Om toch een zicht te krijgen van hoe de medewerkers zich in onze organisatie voelen, hebben wij een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  De summiere resultaten van deze MTO worden als 
bijlage nr. 7 aan dit zonaal veiligheidsplan gevoegd.  Uit de resultaten van het MTO distilleerden wij 
onze tweede interne prioriteit: verbeteren van de interne communicatie.

1.1.2. OVERZICHT VAN ALLE PRIORITEITEN OPGENOMEN IN HET NVP

a) PRIORITAIRE FENOMENEN OPGENOMEN IN HET NVP IN HET DOMEIN “VEILIGHEID”

1. Prioritaire veiligheidsfenomenen

Rekening houdend met de Europese prioriteiten die een grensoverschrijdende aanpak behoeven, zoals 
die voor de komende jaren onder meer werden bepaald door de Europese Raad Justitie – Binnenlandse 
Zaken van 28 februari 2002, beleidsnota’s inzake veiligheid, het regeerakkoord van 12 juli 2003 en op 
basis  van  het  nationaal  politioneel  veiligheidsbeeld  2000-2001  (april  2002),  bevat  het  nationaal 
veiligheidsplan een aantal prioritaire veiligheidsfenomenen.

De prioritaire veiligheidsfenomenen voor 2004-2007 zijn:
• verkeersveiligheid (verkeersongevallen met lichamelijk letstel);
• illegale immigratie en mensensmokkel;
• mensenhandel;
• terrorisme;
• eigendomsdelicten, inzonderheid gepleegd door rondtrekkende dadergroepen;
• drugs;
• leefmilieu, beperkt tot afvalfraude;
• grote financiële en economische criminaliteit;
• wapenzwendel.

Buiten  deze  prioritaire  veiligheidsfenomenen  wordt  in  kader  van  de  veiligheid  ook  aandacht  
gevraagd voor:

2. Preventiebeleid  

De regering wil een duurzaam preventiebeleid ontwikkelen.



In elk zonaal veiligheidsplan zal een afzonderlijk luik politionele preventie worden opgenomen.

De  aandacht  zal  daarbij  prioritair  gaan  naar  preventieprojecten  voor  verschillende  vormen  van 
vermogenscriminaliteit, in het bijzonder de inbraakpreventie en de preventie van misdrijven gepleegd 
door  rondtrekkende  dadergroepen,  eveneens  naar  projecten  ter  voorkoming  van  sociale  overlast, 
projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid, alsook naar technopreventie en projecten in de 
strijd tegen drugsmisbruik.

3. Overlast in de steden  

Overlast  beïnvloedt sterk het  onveiligheidsgevoel  van de burger.   De kans dat  mensen slachtoffer 
worden  van  of  geconfronteerd  worden  met  dergelijke  vormen  van  criminaliteit,  moet  sterk 
verminderen.  Hierdoor zal ook het onveiligheidsgevoel dalen.  Daarom bepaalt het regeerakkoord dat 
vandalisme en overlast op lokaal vlak prioritair moeten worden aangepakt.

4. Veiligheid in het domein van het openbaar vervoer  

Zoals de overlast, heeft ook de veiligheid in het domein van het openbaar vervoer een sterke invloed 
op het onveiligheidsgevoel.  Potentiële gebruikers van het openbaar vervoer mogen niet afgeschrikt 
worden door onveiligheid in dit domein.

b) PRIORITAIRE VERBETERPUNTEN OPGENOMEN IN HET NVP IN HET DOMEIN “WERKING EN 
ORGANISATIEONTWIKKELING”

Er wordt van de politiediensten verwacht dat ze de nodige initiatieven nemen om zich op het vlak van 
hun werking verder te ontwikkelen.  Er zal daarbij in het bijzonder aandacht besteed worden aan de 
geïntegreerde en de bedrijfsmatige werking, en aan de internationale politiesamenwerking.

1.      De geïntegreerde werking  

De geïntegreerde werking van de politiediensten is één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste 
kritieke  succesfactor  van  de  politiehervorming,  die  op  basis  van  de  krachtlijnen  van  het 
octopusakkoord met de wet van 7 december 1998 in plaats werd gesteld.

De politiediensten moeten de komende jaren in het raam van de geïntegreerde werking extra aandacht 
besteden aan drie domeinen die elk afzonderlijk als kritieke succesfactor van de geïntegreerde werking 
te beschouwen zijn, namelijk:
• De informatiestromen tussen de politiediensten, de bijdrage van de politiediensten aan de goede 

werking van de nationale gegevensbank en van het arrondissementele informatiekruispunt (AIK);
• De telematica en communicatie, waarbij het project ASTRID een sleutelrol heeft;
• De onderlinge steun, zowel tussen de zones onderling als tussen beide niveaus.

2.      De bedrijfsmatige werking  

Een moderne politie verankerd in de samenleving en georiënteerd op de politiekerntaken, vereist een 
aangepaste managementaanpak.

3.      De internationale politiesamenwerking  



Het grensoverschrijdend karakter van de veiligheidsfenomenen en –problemen neemt steeds toe.  Dit 
geldt voor het merendeel van de in aanmerking genomen prioritaire veiligheidsfenomenen.  Het is dan 
ook belangrijk om actief mee te werken aan de grensoverschrijdende en in het bijzonder de Europese 
aanpak van de criminaliteitsfenomenen.

c) PRIORITAIRE CRIMINELE FENOMENEN EN AANDACHTSPUNTEN OPGENOMEN IN DE 
KADERNOTA INTEGRALE VEILIGHEID.

De  regering  wil  haar  actie  de  komende  jaren  concentreren  op  een  aantal  specifieke 
veiligheidsproblemen en criminaliteitsfenomenen, met name:
• Terrorisme
• Een aantal vormen  van georganiseerde criminaliteit, waaronder:

• Misdrijven gepleegd door rondtrekkende dadergroepen
• Misdrijven  gepleegd  door  buitenlandse  criminele  netwerken,  actief  op  ons  grondgebied 

(drugs, illegale wapenhandel, ……..)
• Mensenhandel en –smokkel

• Grote sociale, economische en financiële fraude (witteboordencriminaliteit)
• Buurtcriminaliteit
• Verkeer
• Overlast

Bijzonder belang voor:
• Misdrijven tegen personen

• Intrafamiliaal geweld
• Parentale ontvoeringen
• Kindermishandeling
• Seksueel geweld

• Misdrijven die de veiligheid van de voedselketen in gevaar brengen
• Racisme en xenofobie

  
1.1.3. OVERZICHT VAN DE LOPENDE OVEREENKOMSTEN DIE IN VERBAND KUNNEN 
GEBRACHT  WORDEN  MET  CRIMINALITEITSPREVENTIE,  VEILIGHEID  EN 
OVERLAST.

Veiligheids- en preventiecontract van de stad Blankenberge (aanhangsel 2004)

Sinds 1 september 1994 heeft het stadsbestuur van Blankenberge een veiligheids- en preventiecontract 
gesloten met de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken. Het contract is 
momenteel opgebouwd rond vijf basispijlers en omvat in zijn totaliteit 13 projecten (zie bijlage 8). 

De lokale politie ondervindt een goede samenwerking met de preventiedienst. De zone engageert zich 
om  samen  een  positieve  werksfeer  te  bevorderen.  Telkens  de  zone  beroep  doet  op  de 
veiligheidsbeambten en stadswachten, bijvoorbeeld in het kader van toezichtsfuncties naar aanleiding 
van een toeristisch  evenement,  ervaren we een goede verstandhouding.  De samenwerking  met  de 
preventiedienst  reikt  nog  verder.  De  zone  doet  beroep  op  de  technopreventief  adviseurs  van  de 
preventiedienst mits  het eigen personeel hiervoor niet  meer  opgeleid is.  Hiernaast  werd de interne 
evaluator opgeleid tot strategisch analist wat zowel voor de preventiedienst als voor onze zone een 
meerwaarde betekent.



1.1.4. HET VORIGE ZVP

a) Reflectie naar de prioriteiten van het vorige ZVP

Verfijning van het onthaal

Een goed onthaal kenmerkt zich door het onmiddellijk te woord staan van een persoon die zich tot de 
politie  wendt zonder een lange wachttijd,  het  inrichten van een permanente onthaalbalie  waar het 
eerste contact kan plaatsvinden in aangename en vertrouwelijke omstandigheden, het veruitwendigen 
van een actieve luisterbereidheid.
Ondanks het feit dat er geen nulmeting werd uitgevoerd, noch bij burgers, noch bij de medewerkers, 
werden  er  subjectieve  signalen  opgevangen  die  aantoonden  dat  het  onthaal  in  de  politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke op een kwalitatieve manier  aan verbetering toe was.  Hierbij  moest  wel 
uitgegaan worden van de huidige behuizing van het korps en de mogelijkheden die voorhanden waren 
om het onthaal op een kwaliteitsvolle manier te verbeteren.
Als kritieke succesfactoren golden:
• de financiële middelen die kunnen vrijgemaakt worden om het onthaal te optimaliseren;
• de wil tot mentaliteitsverandering moet aanwezig zijn;
• er moet kunnen afgestapt worden van vastgeroeste werkwijzen;
• de erkenning van de problematiek door de overheden;
• een duidelijke omschrijving van de zwakke punten en grondige analyses.

Om het actieplan uit te voeren werd een projectgroep samengesteld bestaande uit 12 medewerkers.  De 
projectgroep  vormde  een  doorsnee  van  het  korps.  Bij  de  start  van  de  werkzaamheden  van  de 
projectgroep  deelde  het  stadsbestuur  van  Blankenberge  mee  dat  een  besluit  was  genomen  tot 
uitbreiding van het hoofdcommissariaat.   Bij  de zoektocht  naar mogelijke  aanpassingen diende de 
projectgroep er  derhalve  rekening mee  te  houden dat  er  geen zware investeringen zouden gedaan 
worden om de geldende situatie te verbeteren.
Aan de  hand van  brainstormsessies  werden  kleine  aanpassingen  aan het  onthaal  voorgesteld.  Het 
uitwerken van deze suggesties resulteerde in een duidelijke verbetering van de opvang van ‘klanten’ 
en van de werkomstandigheden van de medewerkers.

De projectgroep zal bij de verwezenlijking van de plannen voor de verbouwingswerken geconsulteerd 
worden om voorstellen te formuleren tot het uitwerken van een kwaliteitsvol onthaal.

Aanpak maatschappelijke overlast

De badstad Blankenberge oefent een grote aantrekkingskracht uit als uitgangscentrum. Hierbij komt 
Blankenberge ook in contact met de minder plezierige neveneffecten van dit uitgaansleven.
Niet alleen tijdens de zomermaanden maar ook tijdens de weekends is er sprake van overlast, dat zich 
vertaalt  in  vandalisme,  geluidsoverlast,  rondslingerend  zwerfvuil,  openbare  dronkenschap  en 
wildplassen.
Het drankmisbruik gekoppeld aan en in oorzakelijk verband gesteld met  de groepsdynamiek geeft 
aanleiding tot afwijkend sociaal gedrag dat vaak als ‘crimineel’ gedrag gecatalogiseerd kan worden.
Lange  tijd  werden  de  problemen  met  ad  hoc  maatregelen  bestreden.   Het  uitstippelen  van  een 
gecoördineerd beleid met het oog op de aanpak van de maatschappelijke overlast drong zich meer en 
meer op.

In kader  van het  project  ‘aanpak maatschappelijke  overlast’  werden,  aanvullend op het  aangepast 
politiereglement tot bestrijding van geluidshinder van 2002, in 2003 het politiereglement betreffende 
de vensterverkoop en de politieverordening op het  vervoer  van bestuurlijk  aangehouden personen 
uitgevaardigd of aangepast. Tevens werd in de periode van 01/07 tot en met 31/08/03 en dit tussen 
03.45  en  06.00  uur  voorzien  in  een  gratis  nachtbus.   Ook  werd  voorzien  in  een  permanente 
camerabewaking in de casinobuurt.



Deze maatregelen moesten er voor zorgen dat er:
• een  verbetering  van  de  kwaliteit  van  het  uitgaansgebied  zichtbaar  werd,  door  middel  van 

inhoudelijke verbeteringen op het gebied van veiligheid, variërend van de aanpak van zwerfvuil 
tot structureel politietoezicht;

• een verbetering van het veiligheidsgevoelen van het uitgaanspubliek werd verwezenlijkt.

Na  evaluatie  blijkt  dat  de  uitgevoerde  aanpak  resultaat  had  en  een  vermindering  van  de 
maatschappelijke overlast kon worden vastgesteld (voor wat betreft de cijfers verwijzen wij u naar het 
verslag van de zonale veiligheidsraad van 21 november 2003).  Ondanks deze inspanningen kon uit 
bevraging van buurtbewoners en het aantal meldingen vastgesteld worden dat er nog veel klachten van 
maatschappelijke  overlast  blijven  bestaan  en  dat  zich  een  nog  meer  gerichte  aanpak  van  deze 
problematiek opdringt.
Hiertoe werd voor het zomerseizoen 2004 een nieuw actieplan uitgeschreven. Bij het opstellen van het 
actieplan werd uitgegaan van het artikel 4.2.3. van het Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007, waarbij 
de  federale  politie  de  lokale  politie  zou  ondersteunen  bij  speciale  acties  tot  aanpak  van  de 
maatschappelijke overlast in steden. Samen met de laterale steun van de politiezone’s ‘Het Houtsche’ 
en ‘Regio Tielt’  en de bijstand van de federale politie werd het nieuw actieplan tijdens de periode van 
16 juli tot en met 15 augustus 2004 worden uitgevoerd.

Inbraak in woningen (bijzondere aandacht voor garagediefstallen)

Voor  wat  betreft  de  aanpak  van  de  garagediefstallen  en  homejackings  konden  we  uit  de 
criminaliteitscijfers afleiden dat binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke nog maar 2 feiten 
van homejacking geregistreerd werden, zodat een projectmatige aanpak van het fenomeen zich niet 
opdrong.   Met  de  toestemming  van  het  Vast  Secretariaat  voor  Preventiebeleid  van  de  Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (V.S.P.) werd voor de stad Blankenberge in ‘Info Blankenberge’ 
en  voor  de  gemeente  Zuienkerke  in  ‘  ’t  Polderkrantje’  de  brochure  ’20  tips  ter  preventie  van 
carjacking’ gepubliceerd.

In het kader van de aanpak van de inbraak in woningen werd een actieplan omtrent de inbraak in 
appartementen  gerealiseerd.   Het  actieplan  stelde  zich  als  doel  om  het  aantal  inbraken  in 
appartementen tegen eind 2004 met 15% terug te dringen.
Bij de uitvoering van het project kregen we te maken met enkele remmende factoren.  Zo kon het 
V.S.P. begin 2003 geen directe bevestiging geven of er al dan niet een opleiding tot technopreventief 
adviseur  (TPA)  georganiseerd  zou  worden.   Door  het  (lang)  uitblijven  van  een  cursus  TPA,  te 
organiseren door het V.S.P., werd uitgekeken om deze ergens anders te volgen.  De Oost-Vlaamse 
politieacademie organiseerde ook een dergelijke opleiding.  Het kostenplaatje lag echter hoger en in 
extremis verzorgde het V.S.P. dan toch een opleiding tot technopreventief adviseur.  Deze zaken lagen 
aan de basis voor een vertraging van de uitgestippelde werking.
Hierbij komt nog dat bij het verschijnen van de omzendbrief PREV 19 de lijst met officiële TPA’s nog 
niet opgesteld was.  Deze lijst is pas verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27.11.2003.

Ondanks deze vertragingen konden we een daling van 19% van het aantal inbraken en een daling van 
15,5% van het aantal pogingen tot inbraak registreren.  Gezien deze resultaten wensen we het project 
op een gelijkaardige wijze verder te zetten.  De aanwerving van een derde maatschappelijk assistent 
binnen de preventiedienst van de stad Blankenberge, beheerder van het project, bracht met zich mee 
dat het project een nieuwe impuls kreeg.
Het  aantal  inbraakadviezen  is  gestegen  in  vergelijking  met  vorige  jaren  aangezien  nu  ook  in 
Zuienkerke adviezen worden verleend en het aanbod van technopreventie aangeboden wordt via de 
lokale pers.

Aanpak opgefokte bromfietsen



Van alle projecten die werden ontwikkeld in kader van het zonaal veiligheidsplan 2003-2004 mag 
gesteld worden dat het project tot aanpak van de opgefokte bromfietsen het meest succesvol was.

Het  actieplan  stelde  als  doel  tegen  eind  2004  de  betrokkenheid  van  bromfietsbestuurders  bij 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel binnen de politiezone met 15% te doen dalen.  
Op het einde van 2003 konden we echter stellen dat we deze doelstelling, vooropgesteld tegen eind 
2004, reeds hadden bereikt:
• het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel waarbij een bromfiets betrokken was, daalde 

in 2003 met 21% vergeleken met het jaar 2002
• het aantal gekwetste bromfietsbestuurders daalde met maar liefst 25%.

Het project haalde de nationale pers en in het vakblad ‘De Verkeerspecialist’ werd een artikel aan het 
project gewijd.  Binnen het ressort van het Hof van Beroep van Gent werd het project als modelproject 
voorgesteld  en  leden  van  de  projectgroep  hebben  reeds  meerdere  politiezones  ondersteund  bij 
uitvoering van bromfietscontroles.

De  aanpak  van  opgefokte  bromfietsen  blijft  in  dit  zonaal  veiligheidsplan  als  aandachtspunt 
ingeschreven om te  vermijden dat  de  geleverde  inspanningen zouden tenietgedaan worden bij  het 
verdwijnen van bromfietscontroles.

b) Evaluatie – te trekken lessen uit het vorige ZVP

Wanneer we de voorbereidingen, om te komen tot het ZVP 2005-2008, vergelijken met hoe we te 
werk zijn gegaan om het zonaal veiligheidsplan 2003-2004 te realiseren, mogen we stellen dat we 
vaak niet te werk gegaan zijn met de kennis waar we momenteel over beschikken.  
Het  is  ons  nu  zeer  duidelijk  dat  het  zonaal  veiligheidsplan  een  product  moet  zijn  van  de 
voorbereidende fases van de beleidscyclus.  Dit heeft ons enerzijds doen inzien dat het politiebeleid op 
zich niet alleen staat. Anderzijds dienen wij bij het schrijven van ons zonaal veiligheidsplan rekening 
te houden met onze belanghebbenden, het veiligheidsplan kan niet alleen door de politie geschreven, 
gedragen worden.  Het is ons nu duidelijk dat het werken met  een beleidscyclus  resulteert  in een 
gedocumenteerde  (bevraging  sleutelfiguren,  MTO,  veiligheidsmonitor,  ….)  aanpak  van  het 
politiebeleid binnen onze politiezone.

We hebben ons ook gerealiseerd dat een ‘mission statement’ geen hersenspinsel van een enkeling of 
enkele individuen kan zijn maar dat het gedragen moet worden vanuit de hele organisatie. Daarom 
moet  een  breed  draagvlak  gecreëerd  worden  om  vanuit  de  missie,  visie  en  waarden  tot  onze 
doelstellingen te komen.

1.2. HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

De periode  van  de  jaren  tachtig  waarin  ons  land  geconfronteerd  werd  met  zwaar  banditisme  en 
terrorisme (Bende van Nijvel,  CCC) en het  Heizeldrama,  heeft  ertoe  bijgedragen dat  de overheid 
besliste tot een audit van de politiediensten.  Team-consult en de parlementaire onderzoekscommissie 
(ingesteld  na  de  aanslagen  van de Bende van Nijvel)  kwamen tot  onthutsende  vaststellingen  met 
betrekking tot de werking van de politiediensten in die tijd.  In aansluiting met de bevindingen van de 
bendecommissie stelde de regering het Pinksterplan voor.  Het Pinksterplan mondde uit in de Wet op 
het  Politieambt  (verder  WPA genoemd)  van  05  augustus  1992.   In  de  jaren  negentig  volgde  de 
‘Bendecommissie-bis’  en  naar  aanleiding  van  de  affaire  Dutroux  werd  de  parlementaire 
onderzoekscommissie ‘Dutroux-Nihoul en consorten’ geïnstalleerd. Deze commissies kwamen tot de 
conclusie dat de tijd rijp was om een radicale wijziging te realiseren van de organisatie van onze 
politiediensten.   Het  was duidelijk dat  de toenmalige structuren van de politiediensten niet  langer 
aangepast waren aan hun opdrachten.  De ontsnapping van Dutroux versnelde het proces en leidde tot 
het  ‘Octopusakkoord’  waaruit  de  Wet  op  de geïntegreerde  politie  gestructureerd  op twee niveaus 
(verder WGP genoemd) van 07 december 1998 ontstond.



Het  art.  35 van de WGP stelt  dat  in  elke  politiezone  een zonale  veiligheidsraad  wordt  opgericht 
waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des 
Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale 
politie of zijn afgevaardigde.
De zonale veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan zijn werkzaamheden.
De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:
1. het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
2. het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke 

en gerechtelijke politie;
3. het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Overeenkomstig het art. 36 van de WGP moet het vierjaarlijks zonaal veiligheidsplan volgende punten 
omvatten:
1. de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de procureur des 

Konings,  elkeen  wat  zijn  bevoegdheden  betreft,  die  in  een  globale  veiligheidsaanpak  worden 
geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt;

2. de  capaciteit  van  de  lokale  politie  die  bestemd is  voor  de  uitvoering  van  de  opdrachten  van 
gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze opdrachten te allen tijde 
kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten;

3. de bijdrage van de lokale politie in uitvoering van de opdrachten van federale aard bedoeld in 
artikel 61;

4. de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen 
met een budgettaire tussenkomst  van deze gemeente  die  de overeenkomstig art.  40, derde lid, 
overeengekomen dotatie overschrijdt.

In navolging van art. 37 van de WGP wordt het zonaal veiligheidsplan, rekening houdend met het 
nationaal veiligheidsplan, voorbereid door de zonale veiligheidsraad.  
Het zonaal veiligheidsplan kent een aantal doelstellingen:
• het stellen van prioriteiten;
• de accountability verhogen;
• evaluatie en bijsturing.

De gedeelten  van het  zonaal  veiligheidsplan die  een weerslag  hebben op de aangelegenheden die 
onder de bevoegdheid ressorteren van de gemeenteraad of van de politieraad, worden voor akkoord 
voorgelegd aan de gemeenteraad, of desgevallend, aan de politieraad.
Na goedkeuring door de burgemeesters  en de procureur des Konings,  wordt het voor goedkeuring 
voorgelegd  aan  de  ministers  van  Binnenlandse  Zaken  en  van  Justitie,  die  er  zich  over  moeten 
uitspreken binnen de twee maanden vanaf de ontvangst van het plan.  Na deze termijn wordt hun 
goedkeuring als gegeven geacht.  Indien de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie het plan 
niet goedkeuren, wordt hen een nieuwe versie voorgelegd.  
De gemeenteraden worden ingelicht over het goedgekeurde plan, met uitzondering van de gedeelten of 
gegevens die door de zonale veiligheidsraad als vertrouwelijk worden beschouwd.

1.3. CHRONOLOGIE VAN DE ZONALE VEILIGHEIDSRADEN

Zonale veiligheidsraad van 09 augustus 2002

• Goedkeuring  huishoudelijk  reglement  van  de  zonale  veiligheidsraad  in  de  politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke.

• Goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2003.

Zonale veiligheidsraad van 06 mei 2003

• Goedkeuring actieplannen prioriteiten zonaal veiligheidsplan 2003.



• Bespreking resultaten bevraging sleutelfiguren.



Zonale veiligheidsraad van 21 november 2003

• Bespreking resultaten van de veiligheidsmonitor gelinkt aan bevraging sleutelfiguren.
• Bespreking prioriteiten van actoren in zonale veiligheidsraad in kader van opmaak van het zonaal 

veiligheidsplan 2005-2008.

Zonale veiligheidsraad van 11 mei 2004

• Kennisgeving van de oprichting van een beleidsondersteuningsteam.
• Bespreking prioriteitenmatrix en argumentatiemodel.
• Vastleggen van de prioriteiten voor het zonaal veiligheidsplan 2005-2008.

De verslagen van de zonale veiligheidsraden worden als bijlage nr. 9 aan dit zonaal veiligheidsplan 
toegevoegd.



2. DEEL II: DE BIJDRAGE VAN DE LOKALE POLITIE

2.1. DE ROL EN DE TAKEN VAN DE LOKALE POLITIE

2.1.1. ALGEMEEN

a) OPDRACHTVERKLARING / MISSION STATEMENT  

Missie

Binnen een wettelijk  kader  is  het  onze  kerntaak te  zorgen voor  een veilige  leefomgeving.   Onze 
bijdrage is meer dan het louter volgen en toepassen van de wetgeving.  Het is onze zorg om voor 
iedereen een kwalitatieve gemeenschapszorg op het vlak van orde en veiligheid aan te bieden.

Visie

Wij streven naar tevredenheid bij de burgers, de partners en de eigen medewerkers.  Wij betrachten 
met  een  maximale  dienstverlening  het  vertrouwen  en  het  respect  van  de  belanghebbenden  te 
optimaliseren.

De accenten worden bij ons korps gelegd op:
• interne en externe communicatie en samenwerking
• een efficiënte, correcte en klantgerichte werkwijze
• professionalisme en teamwork
• voortdurend onze voorbeeldfunctie in acht nemen
• een snel optreden gekoppeld aan zijn deskundigheid
• objectief werken en integer zijn

Waarden

Volgende waarden vormen de fundamenten bij onze werking:

• Professioneel probleemoplossend werken
• Openheid
• Loyauteit
• Integriteit
• Teamwork
• Inzet
• Efficiëntie

Voor wat betreft de ontwikkeling van de missie, visie en waarden verwijzen wij u naar de bijlage nr. 
10. 

b) ORGANOGRAM  

Het organogram van de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke werd sinds het zonaal veiligheidsplan 
2003-2004 nog niet gewijzigd.  De komende pensionering van enkele leidinggevenden zal de aanzet 
vormen tot het hertekenen van het organogram van onze organisatie.  Hierbij zal rekening gehouden 
worden met de pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg.  Het nieuw organogram zal, wanneer 
het ontwikkeld is, als addendum aan het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 worden toegevoegd.

2.1.2.  STRATEGISCHE  KEUZE  VAN  DE  PRIORITEITEN  EN  AANDACHTSPUNTEN 
VOOR DE VIER VOLGENDE JAREN.



a) STRATEGISCHE KEUZE VAN DE (EXTERNE) PRIORITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN IN 
HET DOMEIN “VEILIGHEID”.

Voor het bepalen van de externe prioriteiten in het domein “veiligheid” zijn we uitgegaan van:

• de eigen ISLP-cijfers
• de politionele criminaliteitsstatistieken (PCS)
• veiligheidsmonitor 2002
• bevraging sleutelfiguren
• prioriteiten leden zonale veiligheidsraad
• nationaal veiligheidsplan
• kadernota integrale veiligheid

Voor wat betreft het opzet van de bevraging van sleutelfiguren en de resultaten van deze bevraging en 
van de veiligheidsmonitor, verwijzen wij naar de bijlagen nrs. 11 en 12.

Het  prioriteitendiagram en  het  argumentatiemodel  werden  eveneens  als  bijlage  nr.  13  aan  huidig 
zonaal veiligheidsplan gevoegd.

Prioriteiten
• fietsdiefstallen-fietsveiligheid
• gauwdiefstallen
• maatschappelijke overlast
• verkeersleefbaarheid

Aandachtspunten
• mensenhandel
• aanpak opgefokte bromfietsen
• technopreventief advies / inbraak in woningen

Link met Nationaal veiligheidsplan (NVP)

Strategische thema’s 

Strategisch thema NVP
2004-2007

Verwachte bijdrage lokale politie Bijdrage politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke

Verkeersveiligheid • Nodige  initiatieven  nemen  om 
bij  te  dragen  tot  het  verhogen 
van de pakkans door:
 de  zichtbaarheid  van  de 

lokale politie te verhogen;
 het  aantal  gerichte 

(verkeers)controles 
substantieel te verhogen;

• Voeden datatbanken om zo een 
correct beeld te krijgen van de 
verkeersveiligheid.

• Deelnemen  aan  omvangrijke 
bovenlokale  georganiseerde 
controleacties

• De  aanpak  van  de 
verkeersveiligheid  in  zijn 
totaliteit werd ingeschreven als 
prioriteit in het ZVP 2005-2008

• Met  de  federale  overheid  zal 
een  overeenkomst  betreffende 
de  verkeersveiligheid 
afgesloten worden

• Vatting  van  alle 
verkeersgegevens in ISLP

• De  PZ  Blankenberge-
Zuienkerke nam in het verleden 
al  deel  aan  bovenlokaal 
georganiseerde 
verkeerscontroles  en  zal  dit 
blijven doen

Criminaliteit: In  de  mate  dat  de  lokale  
politiediensten met deze prioritaire  

Wensen hierbij onmiddellijk aan te  
halen dat wij binnen de politiezone 



• Illegale  immigratie  en 
mensensmokkel

• Mensenhandel
• terrorisme
• zware  (georganiseerde) 

eigendomsdelicten, 
inzonderheid  gepleegd  door 
rondtrekkende 
dadergroepen/netwerken

• drugs
• leefmilieu  beperkt  tot 

afvalfraude
• grote  financiële  en 

economische criminaliteit
• wapenzwendel

fenomenen  geconfronteerd  
worden, wordt verwacht dat zij:
• gericht informatie inwinnen en 

doorsturen conform MFO-3
• bijzondere  aandacht  besteden 

aan  de  kwaliteit  van  de 
vaststellingen en goed invullen 
van geëigende documenten

• deelname  aan  specifieke 
projecten of actieplannen

• deelname aan interdisciplinaire 
(bovenlokale) controles

• op  initiatief  patrouilles  en 
controles organiseren

• deelname  aan 
arrondissementeel 
overlegplatform

• recherche-inspanningen  richten 
naar  rondtrekkende 
dadergroepen  en  criminele 
netwerken

• in slachtofferhulp voorzien
• herbezoek na inbraak uitvoeren
• techno-preventieve 

raadgevingen verstrekken

Blankenberge-Zuienkerke  weinig  
tot niet met dergelijke vormen van 
criminaliteit  worden 
geconfronteerd

• Binnen  de  lokale  recherche 
werden  mensen  met 
specialiteiten  aangesteld 
omtrent:
 mensenhandel  en 

prostitutie
 drugs
 economische  en  financiële 

criminaliteit
 milieu.

• Informatie-inwinning binnen de 
lokale  recherche:  input  van 
deze  informatie,  beheer, 
verwerking  en  exploitatie  van 
zachte informatie.

• Bestuurlijke  informatie-
inwinning:  inwinnen  en 
verwerken  van  informatie 
omtrent  gebeurtenissen, 
groeperingen en personen.

• Wapenregister binnen de lokale 
recherche:
 Coderen  en  invoeren 

gegevens in CWR (centraal 
wapenregister)

 Verwerking  van  gegevens 
afstand wapens en munitie

 Bijhouden  van  een  lokaal 
wapenregister

 Organiseren  van  controles 
tot naleving van wetgeving

 Uitvoeren  van 
kantschriften, 
parketopdrachten  in  kader 
van wapens.

• Blijvende  interne  en  externe 
opleiding  voorzien  in  de 
materies

• Verwerking van informatie cfr 
MFO-3  met  bijzondere 
aandacht voor het gebruik van 
RAR- en RIR-formulieren.

• Participatie  aan  bovenlokale 
acties  naar  rondtrekkende 
dadergroepen.

• Participatie  aan  bovenlokale 
acties  naar  mensenhandel 
(inzonderheid  de  acties 



georganiseerd  binnen  het  arro 
Brugge).

• Participatie  aan 
arrondissementeel 
rechercheover- leg.

• Binnen  de  politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke 
werden  drie  medewerkers 
opgeleid  tot 
slachtofferbejegenaars  en  zij 
voeren deze functie beurtelings 
24/24 uit.

• Hercontactname  met 
slachtoffers  van  inbraken 
(Hercosi)  wordt  door  de 
preventiedienst  van  de  stad 
Blankenberge georganiseerd.

• Het  verstrekken  van  techno-
preventief  advies  werd 
ingeschreven als aandachtspunt 
in het ZVP 2005-2008 en wordt 
georganiseerd  door  de 
preventiedienst  van  de  stad 
Blankenberge.

Preventiebeleid

Voor wat betreft  het preventiebeleid binnen de lokale politie  Blankenberge-Zuienkerke mogen wij 
stellen dat  wij  hierin samen met de preventiedienst  van de stad Blankenberge een voortrekkersrol 
spelen.  In het raam van het veiligheids- en preventiecontract van de stad Blankenberge werd in de 
maand  juni  2002  een  interne  evaluator  (criminoloog  –  niveau  A)  aangetrokken.   Met  de 
preventiedienst van de stad Blankenberge werd afgesproken dat deze interne evaluator afgedeeld werd 
bij  de  politiezone  Blankenberge-Zuienkerke.   De interne  evaluator  staat  onder  andere  in  voor  de 
evaluatie van de preventieprojecten die werden opgemaakt binnen de politiezone alsook deze van de 
preventiedienst  van de stad Blankenberge.   De interne  evaluator vormt de perfecte  link tussen de 
lokale politie en de preventiedienst en leidde naar aanleiding van het ZVP 2003-2004 het project in 
kader  van de prioriteit  inbraak in appartementen waarbij  de preventiedienst  de uitvoering van het 
project op zich nam.

Overlast in steden

Uit  de  scanning  en  analyse  van  onze  bronnen  bleek  duidelijk  dat  de  maatschappelijke  overlast, 
veroorzaakt  door  het  bruisend  nachtleven  in  de  badstad  Blankenberge,  als  een  probleem  wordt 
ervaren.  De politiezone Blankenberge-Zuienkerke heeft daarom, net zoals in het ZVP 2003-2004, de 
aanpak van de maatschappelijke overlast als prioriteit ingeschreven in het ZVP 2005-2008.

Veiligheid in het domein van het openbaar vervoer



Hierbij  verwijzen  wij  naar  het  samenwerkingsakkoord  tussen  “De  Lijn”  en  de  politiediensten 
Provincie West-Vlaanderen van 01.01.2002.  Dit samenwerkingsakkoord beoogt de uitwisseling van 
informatie  met  betrekking  tot  de  domeinen  verkeer  en  veiligheid,  tussen  De  Lijn  entiteit  West-
Vlaanderen  enerzijds  en  de  korpsen  van  de  lokale  en  federale  politie  van  de  provincie  West-
Vlaanderen anderzijds.
De uitwisseling van informatie heeft betrekking op de domeinen verkeer en veiligheid, met als doel de 
veiligheid van zowel de reizigers als het personeel te verzekeren en eventueel gezamenlijke acties te 
coördineren.
De uitwisseling van informatie geschiedt in beide richtingen: van de De Lijn naar de politiediensten en 
omgekeerd.

Link met Kadernota Integrale Veiligheid

Misdrijven tegen personen:

Binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke worden de zaken die gecatalogeerd kunnen worden 
als intrafamiliaal geweld (alsook kindermishandeling) opgevolgd door de dienst ‘Jeugd en Gezin’ van 
de lokale recherche.  Deze dienst maakt deel uit van het ‘samenwerkingsverband preventieve aanpak 
van gezinsgeweld’.  Volgende partners ondersteunen dit samenwerkingsverband:
• Preventiedienst stad Blankenberge
• Kind en Gezin
• Sociale dienst Jeugdrechtbank
• Comité Bijzondere Jeugdzorg
• Huisartsenkring
• OCMW
• Lokale politie
• Kinderen- en jongerenwerking van CAW De Viersprong

b) STRATEGISCHE KEUZE VAN DE (INTERNE) PRIORITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN IN HET 
DOMEIN “WERKING EN ORGANISATIEONTWIKKELING”

In het punt 1.1.1.c) ‘Interne werking’ verwezen wij reeds naar het creëren van een draagvlak tot implementatie 
van het INK-managementmodel en  dat daartoe als laatste stap een beleidsondersteuningsteam werd opgericht. 
De implementatie van het INK-managementmodel en het uitvoeren van een auto-evaluatie op basis van dit 
model vormen een interne prioriteit in dit zonaal veiligheidsplan.

Ook werd reeds aangehaald dat uit de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat de 
politiezone Blankenberge-Zuienkerke zwak scoort voor wat betreft de interne communicatie. De verbetering van 
deze vorm van communicatie wordt tevens weerhouden als interne prioriteit voor de periode van 2005-2008.

Interne prioriteiten:

• Implementatie INK-managementmodel

• Interne communicatie

Aandachtspunt:

Implementatie van de pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg



Link met nationaal veiligheidsplan (NVP)

Strategische thema’s 

Strategisch thema NVP
2004-2007

Verwachte bijdrage lokale politie Bijdrage politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke

Operationele steun • respecteren van de service level 
agreements (SLA’s)

• tijdig kenbaar maken van 
behoeften aan steun en dit via 
de geëigende kanalen

• inschrijven in het mechanisme 
van de complementaire en 
geïntegreerde inzet van de 
beschikbare politiecapaciteit op 
lokaal en federaal niveau

• wanneer de service level 
agreements zullen verspreid 
zijn, zal de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke deze 
respecteren

• wanneer de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke om 
steun zou vragen zal  dit via de 
geëigende kanalen gebeuren

• de politiezone schrijft zich in 
het mechanisme van de 
complementaire en 
geïntegreerde inzet van de 
beschikbare politiecapaciteit op 
lokaal en federaal niveau in:

 met korpsen in het arro 
Brugge werden reeds 
protocols afgesloten m.b.t. 
laterale steun;

 de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke 
komt haar verplichtingen 
m.b.t. het leveren van 
hycap maximaal na.

Beheer van de operationele 
informatie en de 
gemeenschappelijke telematica

• instaan voor een kwantitatieve 
en kwalitatieve operationele 
informatie door:

• richtlijnen MFO-3 
nauwgezet toepassen;

• noodzakelijke info correct, 
volledig en tijdig 
aanleveren;

• in functionele en 
technische beheerders 
voorzien;

• nodige vorming geven aan 
personeel;

• personeel ter beschikking 
stellen AIK 

• constructief deelnemen aan 
werkgroep 44, aan het 
begeleidingscomité en aan de 
verschillende 
gebruikerswerkgroepen

• meewerken aan de installatie en 
werking van het 

• de principes van MFO-3 
werden binnen de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke 
geïmplementeerd

• de functionele en technische 
beheerders werden aangeduid, 
opgeleid en in plaats gesteld

• het uitvoerend personeel werd 
extern gevormd

• de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke zal 1 personeelslid 
detacheren naar het CIC West-
Vlaanderen

• door de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke 
wordt binnen de diverse 
werkgroepen functionele en 
technische beheerders 
constructief meegewerkt

• door de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke 
wordt actief deelgenomen door 
de opleidingen voorzien door 



radiocommunicatiesysteem 
ASTRID en de CIC’s

het CIC West-Vlaanderen, werd 
een contactpersoon met het CIC 
binnen de politiezone 
aangesteld en werd het CIC 
reeds voorzien van de nodige 
informatie uit de politiezone

HRM • mobiliteitsbehoeften op tijd 
kenbaar maken

• effectieve toepassing nieuw 
evaluatiesysteem

• partnership met het     SSGPI 
met het oog op vergaren van 
nodige informatie voor het 
loopbaanbeheer en voor de 
mobiliteit voor het geheel van 
het personeel van de 
geïntegreerde politie

• de mobiliteitsbehoeften voor de 
politiezone Blankenberge-
Zuienkerke worden en zullen 
tijdig kenbaar gemaakt worden 
aan DPM

• op het ogenblik dat het nieuw 
evaluatiesysteem van kracht is 
zal dit effectief worden 
toegepast

• alle nuttige en nodige 
informatie voor het 
loopbaanbeheer wordt aan het 
SSGPI overgemaakt

Logistiek en financiën • tijdig en correct de 
noodzakelijke gegevens 
verschaffen om de 
steunverlening optimaal te 
kunnen plannen en organiseren

• de werkingsregels respecteren 
zoals vastgelegd in 
samenwerkingsovereenkomsten

• samenwerkingsafspraken m.b.t. 
aankoopprocedures nakomen, 
de opvolging van bestellingen 
en betalingen waarborgen

• de voorgeschreven normen en 
de ontwikkelde huisstijl 
respecteren

• maatregelen nemen voor een 
versneld implementeren van de 
visuele identiteit

• correct en tijdig de 
noodzakelijke gegevens voor 
de berekening van de verloning 
aanleveren

• correct en tijdig de betalingen 
uitvoeren

• bij het bepalen van de 
politiebegroting, de 
boekhouding, de aankopen en 
de financiële planning worden 
de wettelijke, reglementaire en 
voorgeschreven procedures 
nageleefd en wordt gestreefd 
naar het optimaal gebruik van 
de mogelijkheden tot 
samenwerking met de federale 
politie

• de huisstijl is in volle 
ontwikkeling en zal worden 
geïmplementeerd

• de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke heeft de distributie 
van het uniform door DGM niet 
afgewacht en heeft besloten om 
in de ‘light’ versie van de 
basisuitrusting te voorzien, 
hierdoor zou bij aanvang van 
het zomerseizoen 2004 de 
visuele identiteit van het 
personeel een feit moet zijn. 
De nodige initiatieven worden 
genomen om de voertuigen te 
voorzien van de nieuwe 
stripping.   Wanneer de nieuwe 
lichtbakens geleverd worden, 
zullen deze onmiddellijk 
worden aangebracht

• de politiezone engageert zich 
om tijdig en correct de 
gegevens voor de berekening 
van de lonen aan te leveren



• de politiezone zal haar 
betalingen correct en tijdig 
uitvoeren

Steun aan de lokale politie inzake 
organisatieontwikkeling

• creëren van een voldoende 
draagvlak voor de initiatieven 
die de federale politie neemt in 
kader van de steun aan de 
lokale politie m.b.t. de 
organisatieontwikkeling

• binnen de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke werd 
een voltijds 
procesbegeleider/beleidsmede-
werker aangesteld

• Binnen de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke werd 
een beleidsondersteuningsteam 
opgericht

• de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke participeert in het 
provinciaal netwerk 
procesbegeleiders/beleidsmede
werkers

• als interne prioriteit werd de 
implementatie van het INK-
managementmodel in het ZVP 
2005-2008 ingeschreven

De internationale samenwerking geen verwachte bijdrage van de 
lokale politie voorzien

Algemene werking geen verwachte bijdrage van de 
lokale politie voorzien

2.1.3. DE UITVOERING VAN DE BASISFUNCTIES

De methodiek die werd gebruikt om tot de visie, doelstellingen en strategie van elk van de basisfunctionaliteiten 
te komen wordt uiteengezet in de bijlage nr. 15

De functie: wijkwerking

Visie

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil in haar wijken een zichtbare, aanspreekbare en luisterende politie 
zijn met voldoende kennis van de wijk.

Hierbij is de wijkinspecteur een vertrouwens- en contactpersoon, die in samenspraak met zijn wijk tot 
oplossingen tracht te komen en steeds zorgt voor een efficiënte informatiedoorstroming.

De wijkwerking voert haar opdrachten uit naar de geest en volgens de pijlers van de gemeenschapsgerichte 
politiezorg.

Doelstellingen

• Streven naar een maximale inzet van de wijkinspecteurs in hun wijk.

• Voorzien in een proces tot informatiedoorstroming, zowel intern als extern.



• Implementatie van de pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg waarvan de hoeksteen gevormd 
wordt door de wijkfunctie.

• Snel detecteren en rapporteren van problemen in bepaalde wijken.

Strategie

• Controle houden op de tijdsbesteding van de wijkinspecteurs conform de opdrachten die hun werden 
toegekend in hun werkproces (a.h.v. een daartoe te ontwikkelen meetinstrument).

• Het aanbieden van een opleidingsaanbod en het nagaan van de inspanningen die naar opleiding worden 
geleverd.

• Binnen de dienstenorganisatie oog hebben voor de termijnen waarbinnen de wijkinspecteurs een bepaalde 
problematiek in hun wijk kunnen oplossen.

• Het ontwikkelen van een instrumentarium waarbij het extern communiceren vanuit de wijkdienst wordt 
geoptimaliseerd.

Jaar Aantal inwoners Aantal 
wijkagenten 

conform de norm

Werkelijk aantal 
wijkagenten in 

functie

Aantal 
operationele 
politieposten

Voorziene 
capaciteit 
(jaarbasis)

2004 20.839 5,21 6 3 9120

2005

2006

2007

2008

De functie: onthaal 

Visie

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil een degelijk toegankelijk en vlot bereikbaar onthaal aanbieden.

Bij het onthaal van onze klanten hebben wij in het bijzonder oog voor beleefdheid, klantgerichtheid, 
luisterbereidheid en willen we steeds voor een discrete opvang zorgen.

Doelstelling

In de wetenschap dat er verbouwings- en uitbreidingswerken aan het hoofdcommissariaat gepland zijn, die 
starten in het najaar 2005, willen wij het onthaal binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke optimaliseren 
door:

• de fysische toegankelijkheid voor andersvaliden mogelijk te maken en de algemene infrastructuur te 
verbeteren;

• de mogelijkheden te creëren voor een discrete opvang;



• feedback te geven aan melders omtrent het resultaat dat aan hun oproep werd gegeven;

• vanuit een opleidingsstrategie te investeren in de deskundigheid en de attitude van het onthaalpersoneel.

Strategie

• Het blijven voorzien van een permanent bereikbaar en toegankelijk centraal onthaalpunt met daarnaast ook 
gedeconcentreerde onthaalpunten die op verschillende tijdstippen bereikbaar moeten zijn.

• Bij het uittekenen van de plannen voor de aanpassingen aan het hoofdcommissariaat (waarin het centraal 
onthaal is gevestigd) rekening houden met de opmerkingen omtrent de fysieke toegankelijkheid en de 
discrete opvang.

• Bij het organiseren van het onthaal in de ‘nieuw’bouw uitgaan van een duidelijke splitsing van de lokale 
dispatching en het onthaal.

• Het ondersteunen van het onthaalpersoneel door het beschrijven van haar werkprocessen.

Aantal gemeenten 
waaruit de zone is 
samengesteld

Aantal 
politieposten

Aantal uren fysieke aanwezigheid in het 
centrale onthaalpunt

Voorziene 
capaciteit op 
jaarbasis

Weekdagen Zater-, zon- en 
feestdagen

2004 2 3 120 48 61488

2005 2 3 120 48

2006 2 3 120 48

2007 2 2 120 48

2008 2 2 120 48

De functie: interventie

Visie

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil tijdens de uitvoering van haar functie interventie binnen de kortst 
mogelijke tijd op een efficiënte wijze gevolg geven aan uw oproep.

De interventieleden zullen binnen het wettelijk kader op deskundige, professionele en kwaliteitsvolle wijze een 
oplossing zoeken of aanbieden en zorgen daarbij voor een optimale informatiedoorstroming.

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke zal zich tijdens haar interventies luisterend, beleefd en onpartijdig 
opstellen.

Doelstelling



Het kwaliteitsvoller maken van de functie interventie door:

• het samenstellen van een opleidingsplan en –strategie om zo naar deskundigheid te streven;

• het behouden van de snelle aanrijtijden;

• het creëren van faciliteiten en instrumenten tot informatiedoorstroming;

• het streven naar een uniforme aanpak;

• het aanscherpen van de sociale vaardigheden van de interventieleden.

Strategie

• Het blijven behouden van een permanent telefonisch aanspreekpunt binnen de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke voor een vraag naar interventie en dit zowel voor dringende als uitgestelde tussenkomsten.

• Het blijven investeren in intern georganiseerde voortgezette opleidingen om de deskundigheid van de 
interventieleden te blijven aanscherpen.

• Het ondersteunen van de interventieleden door een vastgelegd communicatieschema zodat zij hun 
opdrachten op een effectieve en efficiënte manier kunnen uitvoeren.

• Bij het dispatchen van de interventieploegen hun de nodige informatie verstrekken zodat zij voorbereid aan 
een tussenkomst kunnen beginnen.

Jaar Aantal interventieploegen Aantal bijkomende ploegen

(piekploegen)

Voorziene 
capaciteit

Aantal Voorziene

uurregeling

Aantal Voorziene 

uurregeling

2004 2 06.00-14.00

14.00-22.00

22.00-06.00

Tijdens 
maanden

juli en 
augustus

06.00-14.00 (1 ploeg)

14.00-22.00 (1 ploeg)

22.00-06.00 (2 ploegen)

51193

2005

2006

2007

2008

De functie: politionele slachtofferbejegening

Visie



De politiezone Blankenberge-Zuienkerke zorgt voor een permanente beschikbaarheid van een dienst politionele 
slachtofferbejegening die kan instaan voor de opvang van slachtoffers van misdrijven of traumatische 
ervaringen.

Bij de opvang van slachtoffers wordt bijzonder aandacht geschonken aan luistervaardigheid, vriendelijkheid, 
integriteit en de vertrouwensrelatie.

De slachtoffers moeten op een professionele manier opgevangen worden en op een adequate manier 
doorverwezen worden naar gespecialiseerde diensten.

Er moet blijvende aandacht bestaan voor de opleiding en infodoorstroming naar alle medewerkers.

Doelstellingen

De dienst politionele slachtofferbejegening wenst een professionele slachtofferzorg aan te bieden door :

• te zorgen voor een permanente vorming van alle medewerkers;

• te investeren in de logistieke en infrastructurele noden van de dienst;

• het uitwerken van een procedurebeschrijving van de interne communicatie en debriefing naar de 
medewerkers;

• het behouden van de beschikbaarheid van de leden van de dienst met bijzondere aandacht voor de eventuele 
cumul van functies;

• het voortdurend actualiseren van de sociale kaart, consulteerbaar door de medewerkers.

Strategie

• Optimaliseren van het opleidingsaanbod.

• Bij het uittekenen van de plannen voor de aanpassingen aan het hoofdcommissariaat rekening houden met 
de noden van de dienst slachtofferbejegening.

• Het ontwikkelen van een instrumentarium tot het optimaliseren van de interne communicatie en de 
debriefing naar de medewerkers.

• Nauwe samenwerking met de preventiedienst van de stad Blankenberge om op regelmatige tijdstippen de 
sociale kaart te actualiseren.

Jaar Aanwezigheid van een 
gespecialiseerde medewerker

Omschrijving van het systeem van 
terugroeping

Voorziene 
capaciteit

(jaarlijks)

In eigen korps Samenwerking met 
andere zone

2004 Ja In beurtrol 24/24 
bereikbaar/

terugroepbaar

2.216 manuur

2005

2006



2007

2008

De functie: lokaal onderzoek/recherche

Visie

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil voorzien in een lokale recherche die voor de gerechtelijke diensten 
een betrouwbare partner is bij gerechtelijke onderzoeken en dit zowel reactief als proactief.

De lokale recherche biedt een permanente bereik- en beschikbaarheid aan.

Bij het uitvoeren van onderzoeken hebben zij aandacht voor correctheid, discretie, integriteit, professionalisme 
en luisterbereidheid.

De lokale recherche streeft naar een nauwe samenwerking met externe maar ook met de interne partners.

Doelstellingen

Het optimaliseren van de werking van de lokale recherche door :

• te zorgen voor een blijvende deskundigheid;

• duidelijk de lijnen van de werking uiteen te zetten met aanduiding van de prioriteiten die zich aanbieden;

• het onderhouden van de beschikbaarheid en flexibiliteit bij de organisatie van de dienst;

• het versterken van de interne samenwerking en communicatie (feedback-infodoorstroming).

Strategie

• Voorzien in een permanent opleidingsaanbod tot aanscherping van de deskundigheid.

• Het ontwikkelen van een instrumentarium tot het optimaliseren van de interne communicatie en de 
debriefing.

• Optimaliseren van de dienstenorganisatie.

Organisatievorm

Jaar Globaal effectief 
van het korps

Effectief 
operationeel kader

Opsporings- en 
onderzoeksdienst 
(met vaste leden)

Flexibele 
opsporings- en 
onderzoekscapacitei
t



Aantal FTE Aantal FTE of 
manuren

Onderzoekscapaci
teit op jaarbasis

2004 97 82 7,5 0 11400

2005

2006

2007

2008

De functie: handhaving openbare orde

Visie

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil in alle omstandigheden bijdragen aan de handhaving en 
desgevallend het herstellen van de openbare orde.  Hierbij heeft zij aandacht voor de bescherming, uitoefening 
en ontwikkeling van de gewaarborgde rechten en vrijheden en de mogelijkheid tot democratische, 
maatschappelijke vernieuwing in overeenstemming met de vereisten van het algemeen belang4.

Openbare rust: het instaan voor het vlot verlopen van gebeurtenissen en samenkomsten en gepast tussenkomen 
bij eventuele onregelmatigheden.  Hierbij hoort een afweging van de belangen en is er bijzondere aandacht voor 
de grondwettelijke rechten en vrijheden.

Openbare veiligheid: de politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil een duidelijk zichtbare en aanspreekbare 
politie zijn.  Door onze aanwezigheid in het straatbeeld willen wij potentiële criminelen op andere gedachten 
brengen en willen wij de bevolking een gevoel van veiligheid geven.  In samenwerking met partners hebben wij 
oog voor preventieve maatregelen die aan de burger kunnen worden aangeboden.

Openbare gezondheid: de politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil meewerken aan de realisatie van een beter 
leefmilieu en dit door handhaving en informeren.

Verkeersveiligheid: de politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil tot een verkeershandhavingsbeleid komen en 
dit in samenwerking met verschillende partners.

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil ook loyaal meewerken aan de uitvoering van bovenlokale 
opdrachten in het kader van de openbare ordehandhaving.

Doelstellingen

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil permanent bijdragen aan de handhaving van de openbare orde door 
:

• het zorgen voor de nodige deskundigheid bij de medewerkers en hierbij oog hebben voor de opleiding;

4  Wetsontwerp op het politieambt, memorie van toelichting, Doc. Kamer, nr. 1637/1, 1990-91, p5.



• het onderhouden van de kennis van de medewerkers van de rechten en de vrijheden en dit door te voorzien 
in interne vorming;

• het waarborgen van de flexibele, snelle inzetbaarheid van personeel bij een gebeurtenis;

• te zorgen voor een overleg met de betrokken partners en organisatoren;

• het streven naar een permanente en grote zichtbaarheid en aanspreekbaarheid;

• het blijvend aandacht hebben voor het opstellen van een verkeershandhavingsbeleid.

Strategie

• Voorzien in permanente interne vorming van de medewerkers

 Handhavingstechnieken

 Grondwettelijke rechten en vrijheden

• Proactief reageren op bepaalde gebeurtenissen

• Het ontwikkelen van een instrumentarium tot het optimaliseren van het extern overleg met de partners.

• Het permanent oog hebben voor de uitrusting en het voorhanden zijn van materiaal voor de medewerkers.

De permanentie OGP/OBP:

Permanentie systeem officier van 
bestuurlijke politie (OBP) en 
gerechtelijke politie (OGP)

OBP Ja In een interzonaal 
samenwerkingsakkoord

Nee

OGP Ja In een interzonaal 
samenwerkingsakkoord

Nee



De andere (basispolitiezorg)functies

Andere functionaliteiten

Jaar 2004 Aantal politiebeambten Aantal CALog-personeel

Voltijds
Meer dan 80% 
van de werktijd

Deeltijds
Tussen 50 en 
80% van de 

werktijd

Af en toe
Minder dan 50% 
van de werktijd

Voltijds
Meer dan 80% 
van de werktijd

Deeltijds
Tussen 50 en 
80% van de 

werktijd

Af en toe
Minder dan 50% 
van de werktijd

Technopreventie 0 0 1 0 0 0

Milieu 0 0 1 0 0 0

Jeugd (buiten 
dienst lokale 
opsporing en 
recherche)

1 1 0 0 0 0

Sociale dienst 
voor personeel

0 0 0 0 0 0

Interne dienst 
voor preventie en 
bescherming op 

het werk

0 0 0 0 0 1

Bouwtoezicht 0 1 0 0 0 0

Zeedijk 0 0 1 0 0 0

Bron : morfologische vragenlijst 2003

Ondersteunende diensten

Jaar 2004 Aantal politiebeambten Aantal CALog-personeel

Voltijds
Meer dan 80% 
van de werktijd

Deeltijds
Tussen 50 en 
80% van de 

werktijd

Af en toe
Minder dan 50% 
van de werktijd

Voltijds
Meer dan 80% 
van de werktijd

Deeltijds
Tussen 50 en 
80% van de 

werktijd

Af en toe
Minder dan 50% 
van de werktijd

Intern toezicht 0 0 1 0 0 0

 Communicatie 0 0 1 0 0 0

Beleidsmedewerki
ng

1 0 0 0 0 0

Procesbegeleiding 0 0 1 0 0 0

Kwaliteitscoördin
atie

0 0 0 0 0 0

Strategische 
analyse

0 0 0 0 0 0

Operationele 
analyse

0 0 0 0 0 0



Bron : morfologische vragenlijst 2003

Ondersteunende processen

Jaar 2004 Aantal politiebeambten Aantal CALog-personeel

Voltijds
Meer dan 80% 
van de werktijd

Deeltijds
Tussen 50 en 
80% van de 

werktijd

Af en toe
Minder dan 50% 
van de werktijd

Voltijds
Meer dan 80% 
van de werktijd

Deeltijds
Tussen 50 en 
80% van de 

werktijd

Af en toe
Minder dan 50% 
van de werktijd

Personeel en 
organisatie

0 1 2 1 0 0

Functionele 
beheerder 

1 0 0 0 0 0

Informatica-dienst 0 0 0 0 0 0

Financiën 0 0 0 1 0 0

Administratie 2 0 0 1 1 0

Middelen 0 1 0 0 0 0

Bron : morfologische vragenlijst 2003

2.1.4. DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD

Artikel 61 WGP bepaalt dat overeenkomstig het artikel 3 van dezelfde wet, de lokale politie instaat voor 
sommige opdrachten van federale aard.

De minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie, elk volgens hun bevoegdheden, bepalen de 
opdrachten van federale aard door middel van dwingende richtlijnen.

Het uitvoeren van deze richtlijnen mag de uitvoering van de lokale opdrachten evenwel niet in het gedrang 
brengen.



Wanneer de richtlijnen algemeen zijn, worden ze voor advies voorgelegd aan de adviesraad van burgemeesters. 
Wanneer ze betrekking hebben op één of meer welbepaalde politiezones, maken zij het voorwerp uit van een 
voorafgaand overleg met de burgemeester of het politiecollege.

De richtlijnen kunnen betrekking hebben op het soort personeel alsook het in te zetten effectief, op zijn uitrusting 
en bewapening en op de wijze van optreden.

De richtlijn wordt uitgevoerd onder leiding van de korpschef van de lokale politie, behalve wanneer ze 
betrekking heeft op een opdracht die tegelijk door de lokale politie en de federale politie wordt uitgeoefend.  In 
dit geval duidt de richtlijn het politieniveau aan dat met de operationele leiding is belast.

Artikel 62 WGP geeft een opsomming van de opdrachten die voorwerp kunnen uitmaken van een dwingende 
richtlijn.

Intussen verschenen reeds zes dwingende richtlijnen:

• MFO-1 van 13 december 2001 inzake het verzekeren van de openbare orde in hoven en rechtbanken, het 
overbrengen van gevangenen en het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de gevangenissen in 
geval van oproer en onlusten.

Op het grondgebied van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke is er geen gerechtshof noch gevangenis 
gelegen.  De politiezone Blankenberge-Zuienkerke onderschreef wel het protocol ‘scramble’ binnen het 
arrondissement Brugge tot het leveren van personeel in geval van oproer en onlusten in het penitentiair 
complex in Brugge.

• MFO-2 van 3 april 2002 betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de 
lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie.

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke beschikt over 23 opgeleide en van uitrusting voorziene 
personeelsleden (20 basiskaders en 3 middenkaders) om te kunnen voldoen aan vragen tot versterking bij 
opdrachten van bestuurlijke politie.  

In de dienstplanning worden elke werkdag 2 personeelsleden voorzien om ingezet te kunnen worden  als 
‘hycap’.  Het verleden heeft uitgewezen dat we met deze planning telkens kunnen voorzien in de aanvragen 
tot het leveren van ‘hycap’ zonder dat dit zijn weerslag heeft op de uitoefening van de basispolitiezorg 
binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke.  Tevens wordt voor elk lid van de ‘hycap-ploeg’ dat tijdens 
het weekend interventiedienst vervult een reserve voorzien (geen lid van ‘hycap-ploeg’) die het hycap-lid 
kan vervangen wanneer zich opdrachten tijdens het weekend opdringen.

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke kon pas vanaf september 2003 voorzien in de volledige ploeg, 
inzetbaar voor hycap.  Tijdens de periode van september 2003 tot eind 2003 werden 1089 manuren 
geregistreerd als ‘gehypothekeerde capaciteit’.  Voor de periode januari-juni 2004 waren dit 781 manuren.

• Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 14 juni 
2002 betreffende het informatiebeheer inzake de gerechtelijke en bestuurlijke politie.

Binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke werd voorzien in de opleiding van de personeelsleden van 
de operationele diensten inzake de registratie en opvolging van de ISLP-werking en werd voorzien in zonale 
onderrichtingen.

• MFO-4  van 4 november 2002 betreffende de federale opdrachten van beveiliging, toezicht en controle door 
de politiediensten in het kader van de regelgeving inzake private veiligheid.

De lokale recherche binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke werd aangesteld als dossierbeheerder 
tot beheer en controle van portiers.

• MFO-5 van 22 december 2002 houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door de lokale 
politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende 
goederen.



Op het grondgebied van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke zijn er geen ambassades noch ministeries 
gevestigd.

Op het grondgebied van de politiezone bevinden zich ook geen ‘vitale punten’ of locaties en instellingen die 
het voorwerp kunnen uitmaken van een bijzondere bedreiging.

• Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO-6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
van 9 januari 2003 betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten. 

Voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke is er geen detachering naar het AIK Brugge voorzien.

2.1.5. DE UITVOERING VAN INTERZONALE EN BOVENLOKALE OPDRACHTEN

Binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke werden volgende protocols tot interzonale en bovenlokale 
samenwerking afgesloten:

• Protocol van 16 augustus 2001 met SPN Zeebrugge inzake samenwerking op het deels gemeenschappelijk 
territorium met de Scheepvaartpolitie Zeebrugge.

• Protocol van 20 december 2001 met De Lijn inzake samenwerkingsakkoord tussen ‘De Lijn’ en de 
politiediensten van West-Vlaanderen.

• Protocol van 17 april 2002 met de politiezone Damme/Knokke-Heist inzake ‘interzonale zorg’.

• Samenwerkingsprotocol van 09 juli 2003 met de politiezone Oostende inzake bijstand hondenmeester-
specialist bromfietsen.

• Protocol van 10 juli 2003 met de politiezone Brugge inzake bevoegdheden ronde punten ‘Blauwe Toren’.

• Protocol van 18 november 2003 met de GDA Brugge inzake samenwerking tussen de gerechtelijke 
overheden, de politiediensten en de actoren, mogelijk slachtoffer van diefstallen gewapenderhand.

• Protocol van 11 mei 2004 met het CSD Brugge voor permanente taakafspraken nopens de informatieflux 
bestuurlijke politie in het arrondissement Brugge.

• Interzonale overeenkomst tussen de politiezones Damme/Knokke-Heist en Blankenberge-Zuienkerke voor 
de vaststellingen van verkeersongevallen met zwaar lichamelijk letsel of dodelijk afloop waarbij een collega 
in dienstverband betrokken is op elkanders grondgebied.

• Interzonale overeenkomst tussen de politiezones Blankenberge-Zuienkerke/Het Houtsche/Regio Tielt ter 
ondersteuning van wederzijdse projecten.

Domein van de 
interzonale/bovenlokale 

samenwerking

Zone – dienst waarmee het 
protocol werd afgesloten

Implicaties voor de zone – 
impact op de middelen

Niet – 
operationeel

Informatie-uitwisseling 
m.b.t. domein verkeer en 
veiligheid

De Lijn en de politiediensten 
van de provincie West-
Vlaanderen

Geen

Informatieflux bestuurlijke 
politie in het arro Brugge

A.I.K. en de politiediensten 
in het arro Brugge

Geen

Operationeel Basispolitiezorg en 
samenwerking op het deels 
gemeenschappelijk 
territorium

SPN Zeebrugge Capaciteits- en middeleninzet 
te bepalen op ogenblik van 
samenwerking

Veiligheid spoorwegen SPC Capaciteits- en middeleninzet 
te bepalen op ogenblik van 
samenwerking



Openbare orde/verkeer Lokale politie Oostende Inzet van projectleider en 
bromfietsexpert bij opleiding 
personeel politiezone 
Oostende

Slachtofferbejegening Lokale politie 
Damme/Knokke-Heist

Inzet van gespecialiseerde 
medewerkers 
slachtofferbejegening

Verkeer Lokale politie Brugge Capaciteits- en middeleninzet 
te bepalen op ogenblik van de 
zich opdringende 
tussenkomst

Opsporing GDA Brugge en 
politiediensten arro Brugge

Capaciteits- en middeleninzet 
te bepalen op ogenblik van 
samenwerking

Verkeer Lokale politie 
Damme/Knokke-Heist

Capaciteits- en middeleninzet 
te bepalen op ogenblik van 
samenwerking

Openbare orde Lokale politie Het Houtsche 
en Regio Tielt

Capaciteits- en middeleninzet 
te bepalen op ogenblik van 
samenwerking

2.1.6. DE UITVOERING VAN PRESTATIES TEN VOORDELE VAN DERDEN

Art. 90 WGP bepaalt dat de gemeenteraad of politieraad een reglement kan vaststellen betreffende de inning van 
een vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie.

In de schoot van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke werden drie vergoedingen voor administratieve politie 
door de politieraad aanvaard:

• Vergoeding voor administratieve politie voor vervoer van dronken personen/verstoorders van de openbare 
orde.

• Vergoeding voor administratieve politie bij tussenkomst voor nodeloze alarmmeldingen.

• Vergoeding voor administratieve politie voor het plaatsen van mobiele verkeersborden.

2.1.7. DE WERKING EN DE ORGANISATIEONTWIKKELING

Volgens het referentiekader ‘organisatieontwikkeling van de lokale politie’, is organisatieontwikkeling:

Het voortdurend leveren van inspanningen door een politiedienst in alle domeinen van organisatie en werking 
om:

• steeds beter te beantwoorden aan de gerechtvaardigde eisen en verwachtingen van al haar belanghebbenden;

• doelgericht te balanceren tussen deze eisen en verwachtingen van de verschillende groepen van 
belanghebbenden;

• duurzame en maatschappelijk verantwoorde resultaten te behalen;

• doelgericht en stapsgewijs te groeien en te evolueren zowel binnen eenzelfde groeifase als naar een hogere 
groeifase.

Wij kwamen uit een cultuur waar niet veel stilgestaan werd bij de organisatieontwikkeling.  Vele beslissingen 
werden ad hoc genomen, wanneer problemen zich stelden.  Wij waren er ons onmiddellijk van bewust dat de 



implementatie van een organisatieontwikkeling en het streven naar kwaliteit een lange weg zou worden met veel 
uitdagingen maar ook met evenveel valkuilen.

Om de weg die we moeten bewandelen te verkennen, werd binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke, in 
eerste instantie deeltijds, een procesbegeleider-beleidsmedewerker aangesteld.  Deze medewerker volgde de 
EFQM/INK/CAF opleiding en kon binnen andere politiezones als ‘tafelbegeleider’ optreden bij zelfevaluaties.

Wij zijn er ons echter ook van bewust dat niet alleen het aanstellen van een procesbegeleider ons op weg zal 
helpen naar de implementatie van een organisatiemodel.  Hierbij gaan we uit van de Gauss-curve.  Aan elk 
uiteinde van de klokvorm bevinden zich 2% extremen.  Enerzijds de 2% die zich volledig bewust is van de nood 
tot implementatie en uitvoering van een kwaliteitssysteem en die de weg al zijn opgegaan.  Anderzijds de andere 
2%, medewerkers die nooit van de noodzaak van een organisatieontwikkeling zullen kunnen overtuigd worden. 
Moet er veel energie in deze 4% gestoken worden? Neen, de eerste 2% zijn al op weg en de andere 2% krijgen 
we toch nooit de weg op.  Neen, onze energie moet gaan naar de 96% die zich in de buik van onze organisatie 
bevindt.  Hier moet een breed draagvlak gecreëerd worden opdat we ons te ontwikkelen systeem kunnen 
uitdragen.  Het is die grote groep die bewust gemaakt moet worden van het belang van organisatieontwikkeling.

Om het bij beeldspraak te houden, kunnen we de vergelijking maken met een ‘ploegentijdrit’.  Op het einde van 
de rit moeten de koprenners er zorg voor dragen dat het grootste deel van de ploeg kan blijven volgen.  Het heeft 
geen nut dat de koprenners minuten voor de groep uitrijden want de tijd wordt toch pas gemeten als een aantal 
renners van de ploeg de meet hebben bereikt.  De mogelijkheid bestaat dat we tijdens de rit iemand, die moet 
lossen, verliezen.  In eerste instantie kunnen we nog wachten op deze renner maar op een bepaald ogenblik 
moeten we hem achterlaten om ervoor te zorgen dat de ganse ploeg niet teveel tijd zou verliezen.

Staan we binnen de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dan nog nergens wat betreft de implementatie van een 
organisatieontwikkeling?  Neen, binnen de zone werd een beleidsondersteuningsteam (BOT) samengesteld en 
werd via bevraging van belanghebbenden in de schoot van het BOT een mission statement voor de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke uitgeschreven.  Voor wat betreft het resultaat van deze oefening verwijzen wij u naar 
het punt 2.1.1. van dit zonaal veiligheidsplan.

Bovendien werd een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Als prioriteit in het domein van de organisatieontwikkeling werd de implementatie van het INK-
managementmodel ingeschreven. Tevens wordt in stappen overgegaan tot de implementatie van de pijlers van de 
gemeenschapsgerichte politiezorg.

2.2. PRIORITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE LOKALE POLITIE

2.2.1. IN HET DOMEIN VAN DE VEILIGHEID

Gauwdiefstal

De voorbije jaren is het aantal (registraties) van gauwdiefstallen in de kustzone fors toegenomen.  Ook 
Blankenberge ontsnapt niet aan deze vorm van criminaliteit.  We kunnen, net zoals Oostende, een 
forse toename vaststellen,  verschil  2000-2001 :  +116%, ook voor het  jaar  2003 was er  terug een 
toename van het aantal feiten.
Voor wat betreft de spreiding kunnen we constateren dat het aantal registraties duidelijk toeneemt 
tijdens de maanden april (paasverlof) en juli (zomervakantie).  Verder merken we dat weekend- en 
marktdagen risico-momenten zijn. 
Voor wat betreft de spreiding naar plaatsen kunnen we uit de geregistreerde cijfers afleiden dat de 
meeste feiten worden gepleegd op de Grote Markt,  de Kerkstraat en de Zeedijk.  Opvallend is de 
jaarlijkse toename van het aantal feiten die op de kusttram of aan de tramhaltes worden gepleegd.
Volgens een artikel verschenen in het ‘Tijdschrift voor criminologie’5 is er op theoretische gronden 
een  reden  om aan  te  nemen  dat  toeristen  een  grotere  kans  lopen  om slachtoffer  te  worden  dan 
inwoners.   Toeristen  zijn  doorgaans  in  het  bezit  van  geld/kredietkaarten,  identiteitspapieren  en 

5  H. OOMENS en J. van WIJNGAARDEN, ‘Slachtofferschap onder toeristen’, Tijdschrift voor Criminologie, 
1993, afl.1, 45-54



waardevolle  spullen  (foto-,  videoapparatuur)  en zijn  daarom een zeer  attractief  doelwit.  Toeristen 
begeven  zich  vaak  op  onbekend  terrein  en  kunnen  moeilijk  onderscheid  maken  tussen  veilig  en 
onveilig gedrag of terrein. De sociale controle is zeer gering.  Ook beschikt niet elk hotel over een 
kluis op de kamer en een tent biedt evenmin veel bescherming zodat waardevolle spullen vaak worden 
meegenomen.

Fietsveiligheid

Wensen hierbij  reeds  aan te  halen dat  de  prioriteit  ‘fietsveiligheid’  niet  beperkt  blijft  tot  het  luik 
verkeer maar dat ook het fenomeen fietsdiefstal in dit kader de nodige aandacht krijgt.

Uit verschillende tellingen is gebleken dat een flink aantal jongeren in het donker van en naar school 
fietst zonder gebruik te maken van de fietsverlichting.  Jongeren zijn een niet te onderschatten groep in 
het dagelijkse verkeer.  In het kader van hun veiligheid moeten zij gesensibiliseerd worden tot het 
bezitten en gebruiken van een degelijke fietsuitrusting.  Dit beperkt zich niet alleen tot een goede 
verlichting maar ook een bel en goed werkende remmen zijn een must. Natuurlijk gaat een bijzondere 
aandacht uit naar de fietsverlichting. De verlichting dient niet alleen om te zien maar ook vooral om 
gezien te worden.  Niet alleen het hebben van een goede fiets-uitrusting maar ook het gebruik van deze 
verlichting is noodzakelijk.
Fietsers  zijn  zwakke  weggebruikers  en  dus  kwetsbare  verkeersdeelnemers  die  te  vaak  slachtoffer 
worden van het gemotoriseerd verkeer met veelal ernstige lichamelijke letsels tot gevolg.  Uit cijfers 
van het NIS blijkt dat voor West-Vlaanderen van het totaal aantal verkeersslachtoffers er 17% fietsers 
zijn.   11% van het  totaal  aantal  dodelijke  slachtoffers  zijn  fietsers,  15% zwaargewonden en 16% 
lichtgewonden.  

Uit  de  veiligheidsmonitor  2002  voor  de  zone  Blankenberge-Zuienkerke  kan  worden  afgeleid  dat 
fietsdiefstal door de bevolking als problematisch wordt ervaren. Als we de cijfers over een aantal jaren 
bekijken, kunnen we vaststellen dat het aantal aangiftes van fietsdiefstallen relatief constant blijft. Er 
worden de laatste jaren echter meer onbeheerde fietsen aangetroffen.  Ook kan worden vastgesteld dat 
een minderheid van de gestolen fietsen, waarvan aangifte is gedaan, een immatriculatienummer heeft. 
Tevens zien we dat in 38,89% van de gevallen de fiets ongesloten werd achtergelaten.

Tabel : gestolen fietsen, kruistabel gegraveerd (ja/nee)/gesloten (ja/nee)(cijfers 2003)

Gegraveerd Niet gegraveerd Totaal
Gesloten 21 (8,97%) 122 (52,14%) 143 (61,11%)

Niet gesloten 13 (5,56%) 78 (33,33%) 91 (38,89%)
Totaal 34 (14,53%) 200 (85,47%) 234 (100,00%)

Wanneer we het beeld schetsen van de gevonden fietsen zien we eenzelfde trend.  Een minderheid van 
de gevonden fietsen heeft een immatriculatienummer. 

Tabel : gevonden fietsen : gegraveerd of niet (cijfers 2003)

Gegraveerd %
Ja 25 19,69%

Nee 102 80,31%
Totaal 127 100,00%

Maatschappelijke overlast



Van oudsher oefent de badstad Blankenberge een grote aantrekkingskracht uit als uitgaanscentrum. 
Helaas, zoals veel steden met een welvoorzien uitgaansleven, ontkomt ook Blankenberge niet aan de 
minder plezierige neveneffecten.
Vooral in het weekend en tijdens de zomermaanden is er sprake van overlast,  die zich vertaalt  in 
vandalisme,  geluidsoverlast,  rondslingerend  zwerfvuil,  openbare  dronkenschap,  vechtpartijen  en 
wildplassen.
Het drankmisbruik gekoppeld aan en in oorzakelijk verband gesteld met  de groepsdynamiek geeft 
aanleiding tot afwijkend sociaal gedrag die vaak als ‘crimineel’ gedrag kan worden bestempeld.
Verder is er ook sprake van een toename van agressie tussen klanten onderling, hetgeen het gevoel van 
onveiligheid bij andere bezoekers vergroot.

Na analyse van de criminaliteitscijfers voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor de periode 
van  1998  tot  2003  kon  er  besloten  worden  dat  fenomenen  die  onder  openbare  overlast  kunnen 
gecatalogiseerd worden (zoals vandalisme, wateren op de openbare weg, nachtlawaai, nachtrumoer, 
….) als problematisch kunnen worden aanzien.

Verkeersleefbaarheid

Twee  belangrijke  maatschappelijke  problemen  die  de  mobiliteit  met  zich  meebrengt,  zijn  de 
verkeersonveiligheid en –onleefbaarheid.  De verkeersonveiligheid kunnen we gedeeltelijk afleiden uit 
de  statistieken.   Met  verkeersonleefbaarheid  wordt  alle  aspecten  van  het  verkeer  bedoeld  die  op 
negatieve  manier  de  leefomgeving  beïnvloeden  of  op  een  dergelijke  wijze  door  mensen  worden 
ervaren.
Verkeersleefbaarheid is een containerbegrip dat benaderd kan worden vanuit diverse invalshoeken. 
Hierbij  moeten  we  oog  hebben  voor  preventie,  sensibilisering,  infrastructurele  ingrepen  en  ook 
repressie. Met de te bepalen aanpak moeten we ervan uitgaan dat, zoals bij elke vorm van samenleven, 
een grote mate van verantwoordelijkheidszin en gemeenschapsgevoel onontbeerlijk is.

Bij  het  uitwerken  van  een  project  met  als  doel  het  verhogen  van  de  verkeersleefbaarheid  en  de 
verkeersveiligheid  zullen  wij  deze  problematiek  vanuit  verschillende  aspecten  van  het  verkeer 
bekijken en ons niet vastpinnen op één bepaalde problematiek.   Er zal  nagedacht  worden over de 
ingrepen die het probleem kunnen oplossen.  Daarom zullen verschillende partijen hun steentje moeten 
bijdragen en hiertoe worden uitgenodigd.

Wij hebben de ambitie om de verschillende alleenstaande initiatieven te bundelen, te evalueren en 
eventueel aan te passen en hier nieuwe initiatieven aan toe te voegen zodat we tot een totaalaanpak 
van de verkeersleefbaarheid kunnen komen.

2.2.2. IN HET DOMEIN VAN DE WERKING EN DE ORGANISATIEONTWIKKELING.

Zoals  reeds  aangehaald,  werden  volgende  prioriteiten  in  het  domein  van  de  werking  en  de 
organisatieontwikkeling weerhouden:
 
• Implementatie INK-managementmodel

• Interne communicatie

Als aandachtspunt in deze materie werd de implementatie van de pijlers van de gemeenschapsgerichte 
politiezorg weerhouden.

Om deze prioriteiten uit te voeren zal worden uitgegaan van het referentiekader aangeboden in de bouwstenen 
voor organisatieontwikkeling in de lokale politie en dit steunend op de PDCA-cyclus



WAT? HOE?

Plan

Leiderschap • Communiceren van de missie, visie en de 
waarden

• Duidelijke structuur: organogram

• Inschrijven in het federaal KWALIPOL-
stelsel

• Vergelijken en leren van elkaar (zowel in- 
als extern)

• Intern en extern communicatieplan

• Organogram opgebouwd op basis van 
GGPZ

• Implementatie van het INK-
managementmodel

• Begeleiding van externen bij 
positiebepaling.

Deelname aan opleidingssessies en 
ervaringsuitwisselingen

Deelname aan het provinciaal netwerk 
voor procesbegeleiders.

Strategie en 
beleid

• Uitvoeren van een (zelf)evaluatie of 
positiebepaling

• Beleidsontwikkeling ter uitvoering van 
doelstellingen gekoppeld aan prioriteiten

• Kwaliteitsmanagementsysteem integreren 
in de beleidscyclus

• Methode INK

• Meetinstrumenten ontwikkelen

WAT? HOE?

DO

Management

van

medewerkers

• Personeelsbehoeftenplan met 
functiebeschrijvingen

• Opleidingsplan

• Beoordelings-/evaluatiesysteem

• Integreren deontologische code

• Integreren inspraak en overleg

• Opleiding en begeleiding van 
personeelsverantwoordelijken

• Federale standaard voor evaluatie

• Deontologische code

Management • Capaciteitsmeetsysteem • Gestandaardiseerd meetsysteem



van

middelen

• Boekhouding en begroting volgens 
normen

Management

van

processen

• Uitschrijven van werkprocessen

• Integreren verbeterproces • Gebruik maken van verbeterteams

WAT? HOE?

Check

Medewerkers

Klanten en 
leveranciers

Maatschappij

Bestuur en 
financiers

• In- en externe (meet)systemen met het 
oog op het in kaart brengen van 
verwachtingen en behoeften van alle 
belanghebbenden en evaluatie van de aan 
hen geleverde kwaliteit

• Zelfevaluatie

• Enquêtes

• Bevraging sleutelfiguren

• Veiligheidsmonitor

• Medewerkerstevredenheidsonderzoek

• Implementatie OMP na het volgen 
opleiding.

WAT? HOE?

ACT

Verbeteren en 
vernieuwen

• Stimuleren van het leren van elkaar en 
ervaringsuitwisseling

• Ontwikkelen verbeterde normen en 
standaarden • Verbeterteams



3. DEEL III: PERSONEELS- EN MIDDELENALLOCATIE
 
3.1. PERSONEEL

3.1.1. MINIMUMNORM  

OPERATIONEEL PERSONEEL

Jaar Minimaal 
effectief

Goedgekeurd organiek 
kader

Reëel effectief Beoogde 
aanwervinge

n

Aantal Manuren Ingeschreve
n aantal (per 

kader)

Aantal 
verminderd 

met de 
onbeschikb
aarheden

Datum 
waarop de 

cijfers 
werden 

geregistreerd

2004 OK : 1+5

MK : 16

BK : 60

HK : 6

9120

24320

91200

9120

OK : 1+5

MK : 13

BK : 58

HK : 4

OK : 1+5

MK : 13

BK : 58

HK : 4

01.07.2004 MK : 1

BK : 1

2005

2006

2007

2008

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL

Jaar Minimaal 
effectief

Goedgekeurd organiek 
kader

Reëel effectief Beoogde 
aanwervinge

n

Aantal Manuren Ingeschreve
n aantal (per 

kader)

Aantal 
verminderd 

met de 
onbeschikb
aarheden

Datum 
waarop de 

cijfers 
werden 

geregistreerd

2004 Niv. A : 1

Niv. B : 1

Niv. C : 8

Niv. D : 6

1520

1520

15200

6080

Niv. A : 0

Niv. B : 1

Niv. C : 8

Niv. D : 6

Niv. A : 0

Niv. B : 1

Niv. C : 8 

Niv. D : 6

01.07.2004



2005

2006

2007

2008

3.1.2. CAPACITEITSOVERZICHT  

Totale (bruto) capaciteit : (1520 Hr x het aantal FTE)
Vorig ZVP
(jaarbasis)

2005 2006 2007 2008

Lokale invulling Bestuurlijke politie
Gerechtelijke politie
Subtotaal

Binnen de PZ Blankenberge-Zuienkerke worden geen 
cijfers  bijgehouden  op  basis  waarvan  we  kunnen 
bepalen  hoeveel  capaciteit  wordt  besteed  aan 
bestuurlijke en gerechtelijke politie.  De vage scheiding 
tussen bestuurlijke en gerechtelijke politie laat volgens 
ons ook niet toe om een realistisch cijfer weer te geven.

Federale invulling Federale opdrachten
  *Kredietlijn MFO2bis Geen cijfers
  *Deelneming AIK 0
  *Controles uitgevoerd
    in het raam van de
    regeling inzake pri-
    vate veiligheid buiten 
    de zones (MFO4)

0

  *Deelneming aan CIC 0
Bijdrage  door  de  lokale 
politie  aan  de  prioritaire 
veiligheidsfenomenen, 
opgenomen  in  het  NVP  die 
bovenlokaal  worden 
aangepakt  (samenwerking 
met de federale politie)

Geen cijfers

Federale  vorderingen  voor 
onderlinge steun tussen zones 
Subtotaal

Andere basisfuncties Onthaal 4560
Slachtofferbejegening 2216
Subtotaal 6776

Managements-  en 
bedrijfsvoerings-
functies

Beleidstaken
Ondersteunende taken
Subtotaal

Binnen de PZ Blankenberge-Zuienkerke worden geen 
cijfers  bijgehouden  op  basis  waarvan  we  kunnen 
bepalen hoeveel capaciteit hieraan wordt besteed.  Een 
meetsysteem wordt ontwikkeld.

Initiatiefruimte Binnen de PZ Blankenberge-Zuienkerke worden geen 
cijfers  bijgehouden  op  basis  waarvan  we  kunnen 
bepalen hoeveel capaciteit hieraan wordt besteed.  Een 
meetsysteem wordt ontwikkeld.

Totale capaciteit 145920



3.1.3. ANDERE MIDDELEN  

Zoals  in de tabel  hierboven reeds aangehaald,  werd tot op heden in de schoot  van de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke geen meetsysteem gebruikt om de juiste capaciteitsinzet te bepalen.  Vanaf 
2005 zullen wij dit aan de hand van het PLP-systeem (en later ISLP-Admin) toepassen.  Daarom is het 
ons ook niet mogelijk om nu al een juiste capaciteitsvoorziening te geven die zal gebruikt worden bij 
het uitvoeren van de prioriteiten en aandachtspunten.  Deze capaciteitsstudie zal verricht worden bij 
het  opstellen van de actieplannen  en zal  als  addendum aan het  zonaal  veiligheidsplan  2005-2008 
worden toegevoegd.



4. DEEL IV: CONCRETE JAARLIJKSE ACTIEPLANNEN / PROJECTEN



5. DEEL V: BIJLAGEN

1. Demografische elementen

2. Campings en hotelwezen

3. Onderwijs

4. Openbaar vervoer

5. Economische toestand

6. Politiële criminaliteitsstatistieken

7. Medewerkerstevredenheidsonderzoek

8. Veiligheids- en preventiecontract

9. Notulen zonale veiligheidsraden

10. Mission statement

11. Bevraging sleutelfiguren

12. Veiligheidsmonitor 2002

13. Grensmonitor 2002

14. Prioriteitendiagram en argumentatiemodel

15. Basisfunctionaliteiten


