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Voorwoord 
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ons in een korte tijd veel bijgeleerd heeft omtrent communicatie. Hierbij bedanken 
we ook Wydooghe Benedict die ons met veel enthousiasme schrijftraining gaf. We 
willen ook iedereen bedanken die door het verstrekken van informatie bijgedragen 

heeft tot dit werk. In het bijzonder Demeulenaere Sandra, Dhr. Denoyette, Lappeire 
Wouter en Devos Filiep. Daarbij willen we ook onze school, het Katho-Ipsoc 
bedanken, die dit werk mogelijk maakt.  

 
 



Algemene inleiding 

 
In oktober 2008 kregen we te horen dat ons casuswerk rond een doorlichting van 
kustgemeenten op vlak van overlast en veiligheid ging. Daarbij vernamen we ook in 

welke groep we terechtkwamen. Onze groep bestaat uit tien leden: De Baets Niels, 
Demuynck Caitlin, Descamps Koen, Devos Charlotte, Haezebrouck Louis, Morbee 
Thomas, Stamper Matthias, Stroobant Sarah, Vandecasteele Lynn en Verhulst 

Michiel. Ons casuswerk bestaat uit 4 fasen. Wat onwennig begonnen we aan onze 
eerste vergadering van fase 1. In deze fase deden we opzoekingswerk omtrent de 
actoren die we aan de kust kunnen vinden. In fase 2 kregen we te horen welk 

kustgebied we verder moesten onderzoeken. Wij kregen het kustgebied 
Blankenberge/Zuienkerke. In deze fase werden er oa. interviews afgenomen van 
belangrijke actoren in dit kustgebied. Hierdoor konden we ondermeer vaststellen wat 

vooral de problemen waren in dit gebied. Fase 3 vormde dan de ontknoping waarbij 
we aanbevelingen konden doen i.v.m. de problemen die we opgespoord hadden. De 

bundel die u hier ziet is het resultaat van maandenlange inspanning, gepaard gaande 
met voor- en tegenspoed. Wij, als casusleden vinden dat het resultaat er mag zijn en 
wensen u dan ook veel leesplezier bij het doornemen van deze bundel.  
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Inleiding fase 1 

 
In de volgende drie hoofdstukken besteden we aandacht aan de centrale concepten. 
Het was de bedoeling dat we een inhoudelijke kapstok ontworpen voor het verdere 

onderzoek. Hieronder zijn begrippen te vinden zoals veiligheid, criminaliteit en kust. 
Met deze termen leggen we een basis voor de verdere uitwerking van ons 
onderzoek. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1: Veiligheid 
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1 Veiligheidsbeleid 
1.1 Definitie 
 
De Kadernota definieert integrale veiligheid als het concept om criminaliteit, overlast 

en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te 
benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel pro-actie, 

preparatie, preventie, reactie en opvolging. Veiligheid is dan ook veel meer dan 
preventie of politieacties alleen. Het specifiek karakter van deze aanpak bestaat erin 
dat men verder gaat dan het traditionele (politionele) beeld van de strijd tegen 

veiligheidsfenomenen. 
 
De implementatie van dit concept gebeurt via een geïntegreerde aanpak die 

berust op de samenwerking van alle betrokken actoren uit verschillende sectoren en 
beleidsniveaus, waarbij ieders bevoegdheden worden gerespecteerd en dit om te 
komen tot een gezamenlijke oplossing voor deze problematiek. 
 
Dit houdt ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten, 
plannen, ... meer op elkaar moet worden afgestemd en moet worden verzekerd [cfr. 

het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, een eventueel veiligheids- en 
preventiecontract, het parketbeleid, het lokaal sociaal beleidsplan ...].  
 

De figuur in bijlage 1 geeft schematisch weer dat een probleem geanalyseerd wordt 
in al haar facetten, en dat vervolgens de acties van de verschillende partners, die 

een impact hebben op al deze facetten, op elkaar dienen te worden afgestemd 
(geïntegreerd) voor een maximaal resultaat. (Bijlage 1) Over het algemeen zou dit 
veiligheidsbeleid uitgewerkt en besproken moeten worden met alle actoren die 

rechtstreeks of onrechtstreeks bevoegd zijn inzake veiligheid (zie stukje actoren).  
 
Hier worden er een aantal pistes aangeboden, alsook enkele nuttige tips om de 

slaagkansen van een lokaal veiligheidsbeleid te vergroten. 
 
Sommige moeilijkheden zijn evenwel onomkeerbaar want ze zijn gebonden aan de 

huidige Belgische organisatie, zowel op lokaal, provinciaal als op federaal vlak. Er 
dient dus rekening mee te worden gehouden gedurende het gehele ontwikkelings- 
en implementatieproces van een lokaal veiligheidsbeleid. 

 
 
Uitgangspunten 

 
1. Opzetten van een netwerk van partners waarvan het mandaat en de 

opdrachten duidelijk worden vastgelegd door het College van burgemeester en 

schepenen. 
 

2. Bepalen en duidelijk verdelen van de verschillende verantwoordelijkheden, 
taken en bevoegdheden van elke partner en naleving van de democratische  
werkingsregels. 

 
3. Sturen van het beleid door de burgemeester en ondersteuning tijdens de 

implementatie van het proces. 
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4. Permanente aandacht voor zowel proactie, preparatie, preventie als reactie en 

ook voor de opvolging van de daders en de slachtoffers. 
 

5. Indien mogelijk vertaling van het lokaal integraal veiligheidsbeleid in een plan 

of een nota waarin een bepaald aantal prioriteiten, nuttige middelen, de 
voorziene timing ... worden vastgelegd in overleg met de andere partners om 
dit beleid gemakkelijker te verstevigen, te implementeren, te communiceren en 

te evalueren. 
 

6. Vastleggen van realistische, concrete en meetbare doelstellingen. 

 
7. Voorzien van een intern en extern communicatieplan. Een goede en heldere 

informatie-uitwisseling is gunstig voor de goede verstandhouding en het 

overleg, met inachtneming van ieders verschillende bevoegdheden. 
 

8. Goedkeuring van het beleid (in de vorm van een document, nota of plan) door 
het college en de gemeenteraad, zodat het draagvlak en ook de betrokkenheid 
vergroot. 

 
 
Voorwaarden 

 
1. Het lokaal integraal veiligheidsbeleid en een lokaal integraal veiligheidsplan 

(hierna „LIVP‟ genaamd) vormen de basis van alle onderhandelingen en 

afspraken met betrekking tot veiligheid- en leefbaarheidsproblemen. 
 

2. Het aantal gemeentelijke portefeuilles kan als gevolg hebben dat duidelijkheid 

ontbreekt bij de verdeling van de taken. Een integraal veiligheidsbeleid 
veronderstelt tevens een horizontale dynamiek binnen de gemeentelijke 
organisatie. 

 
3. De burgemeester beschikt niet altijd over de nodige informatie of 

bevoegdheden om de rol van regisseur van het lokaal integraal veiligheidsbeleid 

te kunnen uitoefenen. 
 

4. De burgemeester heeft niet altijd invloed op alle oorzaken van onveiligheid, 
overlast en criminaliteit (cfr. socio-economische oorzaken, werkloosheid, ...). 
Ook de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alsook de 

provincies beschikken over een bepaald aantal sleutels. Men moet dus 
goochelen met de bevoegdheden van de verschillende betrokken partijen en 
werken vanuit een complementair oogpunt. 

 
5. Indien de burgemeester een ééngemeentezone vertegenwoordigt, zal een 

afstemming van de gemeentelijk veiligheidsbeleid met het zonaal politiebeleid 

meer voor de hand liggen. 
 
Indien de burgemeester een meergemeentenzones vertegenwoordigt, ligt dat iets 

moeilijker aangezien het zonale politiebeleid rekening zal moeten houden met 
gemeentelijke prioriteiten die per gemeente kunnen verschillen. 
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Indien in dit geval er een eigen integraal veiligheidsbeleid en dito plan zijn 

uitgetekend, kunnen er eveneens makkelijker de prioriteiten worden gesteld binnen 
een zonaal politiebeleid. Zo kunnen er meer eigen accenten gelegd worden in het 
zonaal (politioneel) veiligheidsplan en wordt zo een politieke onderbouwing bekomen 

van het veiligheidsbeleid binnen het schepencollege en de gemeenteraad. 
 
 

1.2 De actoren 
 
De keuze van de actoren, alsook hun rol en functieprofiel zijn geen statisch gegeven 

maar kunnen gewijzigd worden naar de omstandigheden. Naargelang de specificiteit 
van de gemeente (omvang van het grondgebied, criminaliteitsgraad, aanwezige 

infrastructuren, bestaande projecten ...), kunnen er eigen accenten gelegd worden in 
de organisatie van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. 
 

Best-practices, in zowel België als het buitenland, tonen aan dat bepaalde actoren en 
structuren een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor een succesvolle 
voorbereiding, implementatie en opvolging van een lokaal integraal 

veiligheidsproject, met name: de regisseur, een kerngroep, een coördinator integrale 
veiligheid, de projectverantwoordelijken en de werkgroepen. 
 

Een integraal beeld van het veiligheidsbeleid rust op het partnerschap en het principe 
van een « veiligheidsnetwerk », waarbij alle actoren betrokken zijn bij het zoeken 
naar oplossingen voor de veiligheidsproblemen. 

 
 De actoren van de gemeente waarvoor de veiligheid in de strikte zin van het 

woord een centrale opdracht is: 
 

o verantwoordelijken van het gemeentebestuur; 

o een coördinator integraal veiligheidsbeleid (indien pertinent en haalbaar 
binnen de gemeente); 

o betrokken diensten van de administratie; 

o gerechtelijke overheden: parket, justitiehuis …; 
o lokale politie; 

o preventiedienst. 
 

 De andere actoren die effectief kunnen bijdragen tot een integraal 

veiligheidsbeleid: 
 

o beleidsverantwoordelijken: schepen van welzijn, schepen van jeugd, 
OCMW-voorzitter … ; 

o diensten van het gemeentebestuur: jeugd, stedenbouw, mobiliteit, 

onderwijs, sociale dienst van het OCMW … ; 
o straathoekwerkers; 
o openbare en privéorganisaties: kamer van koophandel, verenigingen van 

handelaars, bemiddelingsdiensten, begeleiddiensten voor minderjarigen; 
o de bevolking (bijvoorbeeld buurtinformatienetwerken, buurtverenigingen, 

jongerenverenigingen …). 

 



15 
 

De kerngroep 

 
Voorafgaand aan de uitwerking van een lokaal integraal veiligheidsplan, is het nodig 
om een denk- en overlegorgaan op te richten die samengesteld kan zijn uit (voor 

zover deze functies aanwezig zijn): 
 

 de burgemeester of de afgevaardigde; 

 de Procureur des Konings; 

 de korpschef van de lokale politie; 
 de schepen van sociale zaken/welzijn; 

 de schepen van veiligheid en preventie; 
 de schepen van openbare werken; 

 de schepen van mobiliteit; 

 een coördinator integraal veiligheidsbeleid (verschillende varianten mogelijk); 
 de preventieambtenaar; 

 de klachtenambtenaar. 
 

Het is noodzakelijk dat de verschillende actoren van het veiligheidsnetwerk vanaf het 
begin in deze kerngroep betrokken worden, wat het verantwoordelijkheidsgevoel en 
draagvlak zal vergroten. 

 
 
Taken van de kerngroep 

 
 Ontwikkeling van een strategisch veiligheidsbeleid. 

 De uitwerking van actieplannen omtrent onder meer: 
o de verwachtte resultaten van de verschillende acties; 

o de noodzakelijke acties (eventueel naargelang prioriteit); 
o de beschikbare en vereiste middelen (o.a. allocatie van budget en 

personeel, interne en externe kennis); 

o de planning. 
 Het zoeken naar draagvlak bij partners en het betrekken van de bevolking bij 

de bekendmaking van het plan. 
 Het overleg en consensus met de verschillende partners. 

 De controle op naleving van de opdrachten van de promotoren (i.c. de 
personen verantwoordelijk voor de operationele opvolging van de projecten). 

 
 
De opdracht van de kerngroep bestaat uit de volgende fasen 

 

Fase Beschrijving 

1 Uitwerking van een actieprogramma in overleg onderworpen aan de 

goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. 

2 Omstandige voorstelling van het plan aan de bevolking, externe 

organisaties … voor bemerkingen. 

3 Aanpassing van het plan en het aannemen van het definitief plan door het 
college en de gemeenteraad. 

4 Sturing van het plan, eventueel onder leiding van een coördinator integraal 
veiligheidsbeleid, voor de opvolging van de actieplannen. 
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De lokale integrale veiligheidsmonitor 

 
De coördinator is belast met de globale begeleiding van alle processen–
voorbereiding, toezicht op de uitvoering en evaluatie van het programma. Zijn taak 

zal erin bestaan om de implementatie te stimuleren en toe te zien op de goede 
uitvoering ervan. Naast zijn rol als piloot van de kerngroep zal hij eveneens toezien 
op de oprichting van werkgroepen die belast zullen zijn met de omzetting van het 

programma in actieplannen, onder impuls van promotoren.  
 
De coördinator integrale veiligheid vormt de overgangsschakel tussen het strategisch 

niveau (de burgemeester en de kerngroep) en het operationeel niveau (projectleiders 
en werkgroepen). 
 

Uit binnenlandse en buitenlandse voorbeelden blijkt de toegevoegde waarde van het 
creëren van een specifieke functie “integrale veiligheidscoördinator”. Uiteraard gaat 

dergelijke ideale uitgangspositie gepaard met een belangrijke investering, afhankelijk 
van de typologie van de gemeente en beschikbare middelen.  
 

Dit hoofdstuk wil de meerwaarde aantonen van een specifieke coördinator voor het 
integraal veiligheidsbeleid, maar op geen enkele manier wil dit document de 
coördinator als verplichte functie voor de steden en gemeenten naar voren schuiven. 

Voor het toevertrouwen van de functie van coördinator integrale veiligheid bestaan 
er verschillende mogelijkheden. Allereerst zijn er twee opties mogelijk, ofwel kiest 
men voor een politiek figuur, ofwel voor een ambtelijk figuur. 

 
Optie 1: politieke figuur: 

 kabinetsmedewerker burgemeester; 

 indien aanwezig: kabinetsmedewerker van een schepen van veiligheid. 

 
Optie 2: ambtelijk figuur: 

 openstellen nieuwe functie van lokale integrale veiligheidscoördinator; 

 stads/gemeentesecretaris; 
 aanduiden van een medewerker van de stadssecretaris; 

 indien aanwezig: uitbreiden van functie van preventieambtenaar. 

 
Gezien de diversiteit in organisatiestructuur van de steden en gemeenten zijn er 
ongetwijfeld nog andere mogelijkheden. Eén mogelijkheid die hier niet aangehaald 

werd, betreft nog het aanduiden van iemand uit de politieorganisatie als coördinator. 
Deze wordt dan ook niet aanbevolen gezien het risico dat veiligheid vernauwd wordt 
tot politionele veiligheid. 

 
Deze coördinator integrale veiligheid wordt best hoog in het gemeentelijk 
organogram geplaatst, bij voorkeur net onder de stadssecretaris (of een staffunctie 

naast de gemeente- of stadssecretaris). En dit vanwege volgende redenen: 
 

 een belangrijke positie binnen de gemeentelijke administratie geeft deze figuur 
een zekere mandaat; 

 een rechtstreeks contact met de departementshoofden van de verticale 

departementen verhoogt het succes van een horizontale werking; 
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 een rechtstreekse link met de gemeente- of stadssecretaris draagt ook bij tot 

de geloofwaardigheid en impact op de gehele gemeentelijke administratie. 
 

Verder kan ten stelligste worden aangeraden dat er een rechtstreekse link is tussen 
de coördinator en de burgemeester. Dit geeft de coördinator immers de nodige 
politieke impact, en ook omgekeerd kan deze bepaalde obstakels onmiddellijk aan de 

burgemeester rapporteren waardoor snel een oplossing kan gevonden worden. 
 
 

1.3 Het beleidsniveau 
 
De gemeenten kiezen best zelf over het beleidsniveau waarop men een integraal 

veiligheidsbeleid start (wijk, gemeente of zone). Dit is zondermeer gebonden aan de 
typologie van de gemeenten. Zo kunnen grotere gemeenten over meer kennis en 
medewerkers beschikken om een integraal veiligheidsplan op te stellen dan een 

kleinere gemeente. Deze laatste hebben op hun beurt het voordeel dat ze zich 
kunnen toeleggen op specifieke probleemsituaties en eenvoudiger overleg met de 

overige partners kunnen organiseren. 
 
 

1.4 De opstelling 
1.4.1 Bestaande beleidskaders 
 

Kadernota Integrale Veiligheid 
 
Het doel van de Kadernota Integrale Veiligheid (het Integraal Veiligheidsplan van de 

federale regering) bestaat erin een kader te creëren voor een integraal en 
geïntegreerd veiligheidsbeleid. De prioriteiten uit het regeerakkoord inzake veiligheid 
werden op gestructureerde wijze verder uitgewerkt en de samenhang wordt 

verzekerd tussen de gerechtelijke en politionele aanpak van criminaliteitsfenomenen, 
in samenwerking met alle betrokken ministers. 

 
De Kadernota Integrale Veiligheid dringt aan op het belang en de meerwaarde dat 
een integraal en geïntegreerd beleid inzake veiligheid biedt. Dankzij de 

samenwerking en het overleg tussen de verschillende actoren, krijgen de genomen 
maatregelen een ruimere basis en worden ze dus ook efficiënter. 
 

 
Zonale veiligheidsplannen 
 

Het komt aan de zonale Veiligheidsraad toe, samengesteld uit de burgemeester, de 
Procureur des Konings, de dirco en de korpschef een zonaal veiligheidsplan op te 
stellen zodat hun respectieve prioriteiten in een globaal veiligheidsplan zijn 

opgenomen. Deze dient rekening te houden met de prioriteiten van het NVP en 
derhalve de Kadernota. De Kadernota beveelt aan dat deze zonale 
veiligheidsplannen, zoals dat het geval is op het federale niveau, gebaseerd worden 

op een globaal gemeentelijk veiligheidsbeleid. 
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Het algemeen strategisch meerjarenplan 

 
Het “algemeen strategisch meerjarenplan” in Vlaanderen en in Wallonië “le contract 
de l‟avenir locale” (dit in navolging van de oude “beleidsverklaring” of “la déclaration 

politique communale” van art. 242 bis NGW) geeft een ideale mogelijkheid om een 
aantal strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007-2012 vast te leggen, 
gekoppeld aan een financieel meerjarenplan. 

 
Het is van belang dat gemeenten, van groot tot klein, zich niet verschuilen achter de 
stelling dat hun veiligheidsbeleid vervat is in het zonaal veiligheidsplan. Naast het 

politioneel veiligheidsbeleid is er immers het integraal veiligheidsbeleid dat aandacht 
heeft voor andere aspecten zoals leefbaarheid, reinheid, verkeersveiligheid, 
samenlevingsproblemen … . Gemeenten hebben immers op deze domeinen 

belangrijke bevoegdheden. 
 

Veiligheid inschrijven in het algemeen strategisch meerjarenplan kan op twee 
manieren, en liefst door een combinatie van beide: enerzijds door veiligheid als een 
apart thema te behandelen naast andere gemeentelijke bevoegdheidsdomeinen (dus 

als een apart beleidsdomein met specifieke doelstellingen, strategieën …); anderzijds 
door veiligheid te beschouwen als een thema dat inclusief deel uitmaakt van andere 
beleidsdomeinen zoals welzijn, jeugd, ruimtelijke ordening, huisvestiging, 

tewerkstelling, sport … en dit dan ook in deze thema‟s systematisch en inclusief op te 
nemen. 
 

Er is ook een stappenplan uitgetekend. (Bijlage 2) 
 
 

2 Soorten veiligheid 
2.1 Politionele veiligheid: geïntegreerde politie 
 
De Belgische politie is opgedeeld in 2 niveaus: het federale niveau en het lokale 
niveau. Beiden werken autonoom en zijn afhankelijk van hun eigen overheden maar 

tussen beiden is er wel een functionele band. Enerzijds heb je op het federale niveau 
de federale politie, die de gespecialiseerde functies verzekert. Ze verzekert ook 
“bovenlokale” opdrachten en geeft steun aan de lokale politie. Anderzijds heb je op 

het lokale niveau de lokale politie die gevormd wordt door de politiezones. Een 
politiezone bestaat uit één of meer gemeenten. De lokale politie staat in voor de 
basispolitiezorg. 

 
Beide niveaus voeren opdrachten uit van zowel bestuurlijk politie als gerechtelijke 
politie. De taken van bestuurlijke politie zijn preventief van aard. Het gaat hier om 

verkeersregeling, ordehandhaving bij manifestaties … . De taken van gerechtelijke 
politie zijn repressief van aard. Het gaat om opdrachten die uitgevoerd worden 

wanneer een misdrijf is gepleegd, zoals vaststelling van misdrijven, opsporen en 
aanhouden van daders … . 
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2.1.1 Federale politie 

 
De federale politie oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied 
en staat onder leiding van de commissaris-generaal. Ze bestaat uit het 

commissariaat-generaal en 3 algemene directies met zowel centrale directies en 
diensten in Brussel als gedeconcentreerde directies en diensten in de gerechtelijke 
arrondissementen. De commissaris-generaal verzekert de opdrachten, geeft leiding 

en coördineert de drie algemene directies. Daarnaast heeft hij ook eigen directies en 
diensten. 
 

 
De algemene directie van de bestuurlijke politie 
 

Het personeel van deze algemene directie voert de beveiligingsopdrachten uit, zoals 
escortes van waardentransporten en de bewaking van de Koninklijke Paleizen. Verder 

wordt ondersteuning verschaft aan de bestuurlijke overheden en aan lokale 
politiediensten, bijvoorbeeld door gespecialiseerd personeel en materieel 
(sproeiwagens, enz.) ter beschikking te stellen voor ordehandhaving. 

 
 
Enkele diensten van de bestuurlijke politie 
 

 De wegpolitie: Het werkterrein van de wegpolitie zijn de Belgische 

autosnelwegen. Ze hebben opdrachten inzake verkeer, gerechtelijke opdrachten 
en opdrachten inzake ordehandhaving. 

 

 De scheepvaartpolitie bestaat uit vijf secties (Antwerpen, Oostende, Gent, 
Zeebrugge en Luik), een technisch steunteam en een federale dienst bij de 

directie van de politie van de verbindingswegen. Ze verzekert de politie in de 
zeehavens en in de plezierhavens, op de binnenvaartwegen en alle wateren die 
onder de Belgische jurisdictie vallen. Haar voornaamste opdrachten bestaan uit 

het toezicht houden op de naleving van de wetten en reglementen op en rond 
het water en aan boord van vaartuigen, grenscontrole, gerechtelijke politie aan 
boord van vaartuigen, beslag op schepen, bestuurlijke politie in het raam van 

de politie in het water en gespecialiseerde steun aan derden. Ze komt vooral in 
aanraking met illegale immigratie en mensenhandel, drugs, 
milieuverontreiniging, diefstallen, terrorisme en verkeersveiligheid. 

 
 De spoorwegpolitie: hun dagelijkse activiteiten gaan van bewaking tot bijstand, 

van interventie en slachtofferbejegening en het beheer van evenementen tot 
patrouilles aan boord van de treinen. 

 

 De algemene reserve heeft verscheidene opdrachten, zoals het houden van een 
permanente operationele interventiereserve, het uitvoeren van 

beschermingsopdrachten inzake geldtransporten, overbrenging van gevaarlijke 
gevangenen en bewaking van Belgische ambassades in het buitenland. 

 

 De dienst luchtsteun wordt ingezet in verschillende domeinen, zoals het 
beheersen van onoverzichtelijke situaties, het zoeken naar verdwenen personen 
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of voorwerpen, het achtervolgen en onderscheppen van verdachten, het 

opsporen en/of vaststellen van inbreuken, het beschermen van personen en 
goederen, het doorstralen van videobeelden via vaste of mobiele stations. 

 

 Bij de dienst hondensteun heb je verschillende soorten honden: de speurhond 
werkt op basis van de geur van levende personen, de stille drughond zoekt 

illegale verdovende middelen bij personen, de actieve drughond zoekt illegale 
verdovende middelen in open en gesloten ruimten en in wagens, de hond 
menselijke resten gaat overleden personen opsporen, fysiologische vloeistoffen 

en bloed, de brandhaarddetectiehond spoort brandversnellers op bij branden 
die vermoedelijk opzettelijk werden aangestoken en daarnaast heb je ook nog 
honden bij andere politiediensten. 

 
 De luchtvaartpolitie heeft als belangrijkste opdracht de grenscontrole in al haar 

aspecten, daarnaast is ze ook nog verantwoordelijk voor de politiezorg en de 
gespecialiseerde politiezorg. 

 

 De directie van de operaties inzake bestuurlijke politie moet operationele steun 
leveren, ze moet ook een efficiënte toekenning aan versterking van personeel 

en middelen verzekeren. 
 
 

De algemene directie van de gerechtelijke politie 
 
De opdrachten van deze directie zijn gericht op bovenlokale, georganiseerde en 

maatschappijontwrichtende criminaliteit en naar misdrijven die een gespecialiseerde 
aanpak vereisen. 
 

Enkele diensten van de gerechtelijke politie 
 

 FCCU-RCCU staat voor Federal Computer Crime Unit en regionale CCU‟s, dit zijn 
diensten die zich bezig houden met het onderzoek van computer- en 
telecommunicatiesystemen. 

 
 De cel vermiste personen: bij een onrustwekkende verdwijning wordt aangifte 

gedaan bij de lokale politie die op z‟n beurt de cel vermiste personen inlicht, de 
samenwerking van deze diensten is van onschatbare waarde. 

 

 De dienst tv staat in voor het produceren van opsporingsberichten op vraag van 
een magistraat of onderzoeksrechter. 

 
 De activiteiten van de dienst leefmilieu zijn vooral gericht op afvalzwendel, 

zwendel in radioactieve materialen, zwendel in vuurwerk en zwendel in 
beschermde fauna en flora. 

 

 De CDBC staat voor de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, het 
speurwerk betreft misdrijven als omkoping, knevelarij, belangenneming en 

verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen 
en erkenningen. 
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De algemene directie van de ondersteuning en het beheer 

 
De algemene directie van de ondersteuning en het beheer is bevoegd voor de 
algemene steun, zowel aan de federale politie als aan de autoriteiten en aan de 

korpsen van de lokale politie. Eén van de diensten is de directie van de telematica 
(DST) helpt de lokale politie op het vlak van de expertise en stelt de beste 
kwalitatieve telematicamiddelen en –diensten ter beschikking. 

 
 
2.1.2 Lokale politie 

 
De lokale politie bestaat uit 196 lokale politiezones. Een zone kan bestaan uit één of 

meerdere gemeenten. De lokale politie is een fusie van de vroegere korpsen van de 

gemeentepolitie en de brigades van de rijkswacht. 

 

 

Organisatie 

 

De lokale politie is samengesteld uit 196 korpsen ontstaan uit de samenvloeiing van 

de ex-gemeentepolitie en de exterritoriale brigades van de federale politie. 

 

Vijftig politiekorpsen vallen samen met het grondgebied van één stad of gemeente 

(ééngemeentezone) en 146 anderen bestrijken meerdere steden en/of gemeenten. 
(meergemeentenzones) 
 

Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een korpschef, verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie 
en de verdeling van de taken in het korps. Hij oefent deze activiteiten uit onder het 

gezag van de burgemeester, voor de ééngemeentezones of onder het gezag van het 
politiecollege voor de meergemeentenzones. Dit politiecollege is samengesteld uit de 
burgemeesters van de verschillende steden of gemeenten van de politiezone. 

 
Een vaste commissie van de lokale politie is aangesteld om het geheel van lokale 
politiekorpsen te vertegenwoordigen. Op initiatief of op vraag van overheden, 

verstrekt zij advies over alle problemen die met aan de lokale politie te maken 
hebben. 
 

 
Samenstelling 
 

Elk politiekorps bestaat uit een operationeel kader van politieambtenaren en 
hulpagenten, en een administratief en logistiek kader dat bestaat uit 

burgerpersoneel. De getalsterkte van deze twee kaders wordt bepaald door de 
politieraad voor meer-gemeentenzones of door de gemeenteraad voor de 
ééngemeentezones, overeenkomstig de minimale normen die bij Koninklijk Besluit 

zijn vastgelegd. (KB 05.09.2001) 
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Filosofie van de lokale politie 

 
Deze filosofie heeft betrekking op een globale- en geïntegreerde benadering in het 
veiligheidsvraagstuk. Ze steunt op een maximale zichtbaarheid en voortgezette 

politieactiviteiten op een beperkt grondgebied wat een verbetering van het contact 
tussen politie en burgers toelaat. Men heeft het dan over community-policing of 
gemeenschappelijke politiezorg. 

 
 
Organisatie van het werk: algemeenheden 

 
Om een minimale dienstverlening aan de bevolking te kunnen verzekeren bepaalt het 
KB van 17.09.2001 zes functionaliteiten die voorzien moeten worden: 

 
 Wijkwerking 

Het verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht werken en de politionele 
zichtbaarheid. De politiedienst moet zichtbaar, aanspreekbaar en 
contacteerbaar zijn op het grondgebied van de zone rekening houdend met de 

lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. De minimale 
organisatienorm bedraagt 1 wijkagent per 4000 inwoners. 

 
 Onthaal 

Bestaat uit antwoorden geven aan burgers die zich fysiek, telefonisch of 

schriftelijk tot de politiedienst wenden. Zij worden verwezen naar interne of 
externe diensten die beter geschikt zijn. Elke zone moet een permanente 

beschikbaarheid van een politiedienst in alle gevallen verzekeren. In meer-
gemeentenzones, beschikt elke gemeente over één of meerdere politieposten 
die, indien ze niet de klok rond bereikbaar zijn, aan de inwoner de mogelijkheid 

geven, om met technische hulpmiddelen in contact te komen met een 
politieagent. 

 

 Interventie 
Bestaat erin binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke 

oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Dit 
antwoord kan, gezien het geval en de context (ernst, dringende noodzaak, 
aard van de feiten) onmiddellijk zijn, of uitgesteld worden. Indien het wordt 

uitgesteld moet de hulpvrager op de hoogte worden gebracht van de oorzaak 
en de tijdsduur van vertraging. Deze functie wordt de klok rond binnen elke 
politiezone georganiseerd. 

 
 Politionele slachtofferbejegening 

Bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, informatie en bijstand 
aan het slachtoffer. Elke politieambtenaar moet bekwaam zijn om deze taak 
goed te kunnen volbrengen. In geval van confrontatie met een zeer ernstig 

slachtofferschap mag het korps een beroep doen op een gespecialiseerd 
medewerker, personeelslid van de politiediensten, inzake minimale werkings- en 
organisatievorm. Verschillende zones kunnen een gezamenlijke pool 

deskundigen oprichten. 
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 Lokale opsporing en lokaal onderzoek 

Bestaat uit de uitvoering van de opdrachten die bij voorrang door de lokale 
politie worden vervuld overeenkomstig de wet op het politieambt, de wet van 

07/12/1998 en een richtlijn van 20/02/2002 van de minister van justitie. Het 
betreft opdrachten van opsporing en onderzoek die voortvloeien uit 
gebeurtenissen en criminaliteitsfenomenen op het grondgebied van de zone 

evenals enkele opdrachten van federale aard die door de lokale politie worden 
uitgevoerd omdat ze in de lijn liggen van de dagdagelijkse politietaken, en om 
deze reden, beter worden uitgevoerd door de politiedienst die belast is met de 

basispolitiezorg. In ieder lokaal politiekorps wordt 7 tot 10% van het effectief 
operationeel kader belast met recherchetaken. Die opdrachten kunnen gaan 
over: 

 
o optreden bij noodsituaties; 
o toezicht uitoefenen over geïnterneerden en geesteszieken; 

o opdrachten van federale aard die in het zonaal veiligheidsplan vermeld 
zijn; 

o het inwinnen van informatie, noodzakelijk voor de federale overheden. 

 
 Handhaving van de openbare orde 

Bestaat in het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van de 

openbare rust, openbare veiligheid en de openbare gezondheid. Dit begrip, 

ruim gemeten, omvat niet enkel de problemen van handhaving van de 

openbare orde tijdens evenementen van grote omvang maar ook de 

milieuproblematiek en het verkeer. 

 

 

BIN 

 

De BIN is ontstaan in 1995. Het doel is de bewoners van eenzelfde wijk aan te 

sporen om te werken aan een positieve omgeving. De behoefte moet niet vanuit de 
overheid komen, maar vanuit de buurt. Het is een gestructureerd 

samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie in een afgelijnde buurt. 
 
Doelstellingen: 

 verhogen van algemeen veiligheidsgevoel; 
 bevorderen sociale cohesie; 

 verspreiden preventiegedachte. 
 

Om deze doelstellingen te bereiken zal de BIN wederzijdse informatie uitwisselen 
tussen de BIN leden en de lokale politie in verband met misdrijven en verdachte 
gedragingen via een vooraf afgesproken communicatieplan. 

 
De drie belangrijkste basisprincipes van BIN. 

 Beheer informatie is verantwoordelijkheid van de politie. Burgers gaan nooit zelf 

informatie omtrent criminele feiten opstellen en in het BIN doorsturen. 
 Handhaven orde en veiligheid is opdracht van de politie. 

 BIN organiseert zich op vrijwillig initiatief en bereidheid van de bevolking. 
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Het BIN-netwerk wordt gecoördineerd door één BIN-medewerker die een vast 

aanspreekpunt en tussenpersoon is voor de opvolging van het BIN. En wordt 
begeleid door een politieambtenaar. 
 

 
BIN-Z 
 

Buurtinformatie netwerk voor zelfstandige ondernemers. Zelfde doelstelling BIN maar 
is georganiseerd binnen commerciële buurt. Zij beschikken vaak over talrijke 
informatie die niet alleen nuttig zijn voor de politie, maar ook voor hun collega‟s. 

 
 

SIN 
 
Sectorinformatienetwerk. Het gaat om leden die verspreid wonen in de stad maar tot 

dezelfde risicogroep behoren. 
 
 

Samenhang met sociale veiligheid 
 
De BIN, BIN-Z en SIN heeft betrekking tot sociale veiligheid, namelijk subjectieve 

veiligheid wat vooral gaat over de onveiligheidsgevoelens van de mensen. Doordat 
deze netwerken de sociale cohesie positief beïnvloeden werkt dit ook positief op de 
onveiligheidsgevoelens van de mensen. 

 
 
Gemeentelijke administratieve sanctie 

 
Het doel is om een handhavingsbeleid uit te stippelen om haar plaatselijke 
reglementen en vorderingen meer afdwingbaar te maken. Daarnaast heeft de 

gemeente ook de mogelijkheid om sneller te reageren op problemen van lokale aard 
zoals kleine criminaliteit. Het systeem heeft het gevoel dat straffeloosheid wordt 

tegengegaan. Het gebruik van een GAS is niet verplicht. 
 
Om op openbare overlast een adequaat antwoord te bieden, kunnen lokale besturen 

gedragingen opnemen in hun politiereglement die volgens hen niet door de beugel 
kunnen en moeten bestraft worden. 
 

De politieambtenaren en gemeenschapswachten kunnen vaststellingen van 
overtredingen doen. Een PV is een bepalend element in de behandeling van het 
dossier. Een afschrift wordt overgemaakt aan de persoon die er voorwerp van 

uitmaakt. De sanctionerend ambtenaar moet een sanctie kunnen opleggen.  
 
Er zijn vier mogelijke administratieve sancties. 

 
 Administratieve geldboete van maximum 250 euro (voor minderjarigen vanaf 16 

jaar maximum 125 euro). 
 Administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming 

of vergunning. 
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 Administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming 

of vergunning. 
 De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 

 
Naarmate de verstedelijking toeneemt wordt er meer gebruik gemaakt van een GAS. 
 

 
Community policing 

 
De basisfilosofie uit de WGP bestaat uit gemeenschapsgerichte politie en de 
basispolitiezorg. De politie moet dichter bij de burger staan en meer oog hebben 

voor wat de burger bezig houdt. Het concept „community policing‟ betreft een aanpak 
van de veiligheid en van de leefbaarheid. Het beoogt een meer in de samenleving 
geïntegreerde politie, die ter beschikking staat van de burger(s) en die samen met de 

gemeenschappen naar oplossingen zoekt, die de lokale omstandigheden van de 
oorzaken van onveiligheid voor ogen houden. Het is een concept die bestaat uit vijf 
pijlers die essentieel zijn voor gemeenschapsgerichte politiezorg. 

 
 De externe oriëntering 

De politie staat midden in de samenleving, ze is in de maatschappij 
geïntegreerd. Hierdoor is ze zich snel en volledig bewust van wat leeft en speelt 
qua veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. 

 
 Het probleemoplossend werken 

Hier wordt verwezen naar de identificatie en analyse van de mogelijke oorzaken 
van criminaliteit en van conflicten in de gemeenschap(pen). De politie probeert 
niet enkel te reageren op problemen nadat ze zich hebben voorgedaan maar 

probeert de veroorzakende factoren te identificeren en daarop tijdig in te 
werken. 

 

 Het partnerschap 
Hiermee toont men aan dat niet enkel de politie verantwoordelijk is en dit ook 

niet wil zijn, voor de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. De veiligheidszorg is 
gebaseerd op diverse partners in een globale en geïntegreerde benadering. 
 

 Het afleggen van verantwoording 
Hiermee bedoelt men dat er mechanismen worden opgezet waardoor de politie 

verantwoording kan afleggen over de antwoorden die ze formuleerde op de 
vragen en noden van de gemeenschappen die ze dient. 
 

 Bekwame betrokkenheid 
Er moeten zowel voor de politiediensten als voor de diverse bevolkingsgroepen 

mogelijkheden worden gecreëerd om gezamenlijk problemen van veiligheid en 
leefbaarheid aan te pakken, diensten te verlenen en veiligheid en zekerheid te 
creëren. 
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2.2 Sociale veiligheid 
2.2.1 Definitie 
 
Onder sociale veiligheid wordt verstaan: de materiële en/ of immateriële schade die 

ontstaat als gevolg van misdadige of asociale gedragingen of handelingen van 
mensen dan wel de mate waarin men voor zulke schade angst heeft. 
 

Het gaat hier over persoonsgerelateerde criminaliteit en overlast. 
Persoonsgerelateerde criminaliteit is de criminaliteit die rechtstreeks de persoon (en 
de integriteit van de persoon) of het eigendom schade toebrengt. Overlast gaat o.a. 

om: rondhangende groepen jongeren, geluidsoverlast, onbeleefdheden, wildplassen, 
rondslingerend vuil, bedreigingen en scheldpartijen. En dan heb je nog de 

onveiligheidsgevoelens waar de burgers mee te kampen hebben. 
 
Deze aspecten kun je van elkaar scheiden maar toch zijn er verbanden, zo zorgt een 

bepaalde vorm van criminaliteit voor een bepaalde vorm van overlast. En zorgen die 
twee aspecten dan voor onveiligheidsgevoelens bij de burgers. 
 

Sociale veiligheid bestaat uit twee componenten: de objectieve veiligheid en de 
subjectieve veiligheid. Deze verwijzen naar de grond waarop uitspraken over 
veiligheid zijn gefundeerd, zoals bij objectieve op feitelijkheden, het is aantoonbaar, 

het is cijfermatig. Bij subjectieve is het vooral op het gevoel, op hoe onveilig je je 
persoonlijk voelt, vanuit eigen ervaringen en gevoelens. 
 

 
Objectieve veiligheid 
 

Objectieve veiligheid bestaat uit persoonsgerelateerde criminaliteit en overlast. (bij 
overlast is het moeilijker te zeggen wanneer er sprake is van onveiligheid dan bij 

persoonsgerelateerde criminaliteit.)  
 
Het is gebaseerd op feitelijkheden. En het is gemeten op een vooraf vastgestelde 

schaal van veiligheid. Wat men meet zijn uiterlijk waarneembare maatschappelijke 
verschijnselen. Inbraak kunnen we bijvoorbeeld objectief vaststellen door het aantal 
inbraken in een bepaalde zone te gaan tellen. 

 
Het principe van objectieve veiligheid is het tellen en meten van uiterlijk 
waarneembare verschijnselen aan de hand van een vooraf omschreven methode. 

Industriële veiligheid kan men vaststellen door ongevallen te tellen en aantallen 
slachtoffers die daarvan het gevolg zijn, en door te kijken naar de omvang van de 
schade. Zo is voor elke vorm van veiligheid wel een manier (te bedenken) om het 

niveau van veiligheid te meten en daarmee een bepaalde maat te creëren voor de 
objectieve veiligheid. 
 

 
Subjectieve veiligheid 
 

Subjectieve veiligheid is de mate waarin mensen zich veilig voelen. Op een en 
dezelfde plaats kunnen verschillende mensen zich in verschillende mate veilig voelen. 
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Subjectieve veiligheid is een persoonlijke zaak. De een voelt zich onveilig in een bos, 

de ander in de binnenstad, bijvoorbeeld vanwege de rondhangende jeugd. De een 
voelt zich onveilig in het verkeer, de ander voelt zich daar onkwetsbaar en staat 
nooit stil bij de mogelijke gevaren. Soms gaan mensen niet naar bepaalde plaatsen 

omdat ze risico‟s willen mijden, of ze doen ‟s avonds de deur niet meer open. Zo 
heeft iedereen een eigen beleving van veiligheid en risico‟s.  
 

Objectieve en subjectieve veiligheid houden verband met elkaar, maar vaak minder 
strikt dan met in eerste instantie zou vermoeden. Ze verdienen apart aandacht. 
Wanneer in een bepaalde wijk steevast voorbijgangers worden lastiggevallen en 

beroofd, raakt dat al snel via de pers in bredere kring bekend en zullen mensen, nu 
zij weten van de situatie daar, zich in die wijk minder veilig voelen. De subjectieve 
veiligheid is dan gering als gevolg van de geringe objectieve veiligheid. Maar vaak 

sporen objectieve en subjectieve veiligheid niet zo mooi. Als er in de pers geregeld 
berichten verschijnen over geweld in de binnenstad tijdens de avonduren, is dat voor 

mensen van buiten wellicht een reden om de binnenstad te mijden vanwege de 
verwachte risico‟s. Echter, mensen die zelf in de binnenstad wonen, en die ter 
plaatse dus goed bekend zijn, zullen zich in hun eigen stad ondanks de berichten niet 

zo gauw onveilig voelen. Andersom kan het ook zijn dat mensen zich op een 
bepaalde plek onveilig voelen terwijl daar objectief gezien geen probleem is. Wie zo‟n 
probleem aanpakt, kan niet volstaan met te wijzen op de statistiek („geen zorgen, er 

zijn hier niet veel incidenten‟) maar dient het gevoel van onveiligheid serieus te 
nemen, de oorzaak ervan te achterhalen en daarmee aan de slag te gaan. 
 

 
2.2.2 De aanpak van sociale veiligheid 
 

Een integrale aanpak met een goede samenwerking waarbij het belangrijk is dat alle 
betrokkenen van elkaar weten wat men doet en wat men kan. 
 

De preventieketen 
 

 Proactie: wegnemen van structurele oorzaken van de onveiligheid  

(bijvoorbeeld bieden van arbeidsperspectief aan jongeren) 
 Preventie: voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en beperken van 

criminaliteit  
(bijvoorbeeld verlichting aanbrengen in brandgangen) 

 Preparatie: voorbereiding op bestrijding  
(bijvoorbeeld voldoende politie-inzet) 

 Repressie: daadwerkelijke bestrijding van criminaliteit en hulpverlening in acute 
situaties  

(bijvoorbeeld politieoptreden)  
 Nazorg: voorkomen dat daders recidiveren 

(bijvoorbeeld opvang en resocialisatie van ex-gedetineerden) 
 

Op al die onderdelen van de veiligheidsketen zijn veel verschillende organisaties en 

instellingen werkzaam, ieder vanuit een eigen taakstelling en intentie. 
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2.2.3 Onveiligheidsgevoelens in België 

 
Evolutie van het onveiligheidsgevoel doorheen de tijd, naar gewest 
 

De ontwikkeling die we op federaal niveau vaststellen, vinden we algemeen ook 
terug in de drie gewesten, die op vergelijkbare wijze evolueren in de tijd. Het 
onveiligheidsgevoel verschilt lichtjes naar gelang het gewest. Uit gegevens blijkt dat 

de Vlamingen zich iets veiliger voelen (69%) dan de Walen (55%) of de Brusselaars 
(47%). Deze verschillen vinden we ook terug binnen de gewesten. Bijvoorbeeld in de 
gerechtelijke arrondissementen: Charleroi (17,9%), Brussel (16,8%), Mons (12,8%) 

en Liège (11,3%) voelen de inwoners zich meer „altijd‟ en „vaak‟ onveilig. 
Daarentegen stellen we vast dat in de arrondissementen Turnhout (4,2%) en Veurne 
(4,7%) veel minder onveiligheidsgevoelens heersen. (Bijlage 3) 
 
 

Het onveiligheidsgevoel naargelang de persoonlijke karakteristieken 
 
De onveiligheidsgevoelens zijn nogal ongelijk verdeeld over de bevolking. Het 

onveiligheidsgevoel is het sterkst bij de ouderen, voornamelijk bij de 65-plussers. De 
leeftijdscategorie 25-49 jarigen daarentegen voelen zich veiliger dan het federaal 
gemiddelde. Wat betreft de overige leeftijdscategorieën zijn er geen duidelijke 

verschillen vast te stellen. Vrouwen voelen zich echter vlugger onveilig dan mannen. 
Verder valt nog op dat mensen die nog werken zich minder onveilig voelen dan de 
gepensioneerden en de andere niet-actieven. In dit geval kunnen we misschien 

stellen dat de objectieve veiligheid niet zozeer onveiligheid in strikte zin is, maar 
eerder een maatschappelijke onzekerheid die verbonden is met een sociale positie, 
bvb. werkzekerheid (cfr. analyserapport Veiligheidsmonitor 2000). Tenslotte voelen 

personen die beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs of hoger 
onderwijs zich minder onveilig dan personen die enkel beschikken over een diploma 
lager secundair onderwijs of lager. (Bijlage 4) 
 
 
Het verband tussen slachtofferschap en onveiligheidsgevoel 

 
Ook andere kenmerken van de ondervraagde personen, zoals bijvoorbeeld of dat 

men al dan niet slachtoffer werd de afgelopen vijf jaar, kunnen worden vergeleken 
met het onveiligheidsgevoel van de ondervraagden. De bevraagde burgers die de 
afgelopen vijf jaar slachtoffer werden van één of meerdere delicten, voelen zich 

statistisch duidelijk meer (altijd of vaak) onveilig dan de andere. Het percentage 
ondervraagden die zich onveilig voelt ligt dubbel zo hoog bij de slachtoffers dan bij 
de niet-slachtoffers. Zo voelt 15,9% van de mensen die slachtoffer werden de 

afgelopen vijf jaar zich altijd of vaak onveilig, tegenover 7% van de niet-slachtoffers. 
(Bijlage 5) 
 

 
Het onveiligheidsgevoel bij de jongeren (15-24 jarigen) 
 

Op 12 april 2006 werd Joe Vanholsbeeck vermoord in het station Brussel Centraal. 
Een bijkomende analyse werd uitgevoerd om een mogelijke invloed hiervan op het 
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onveiligheidsgevoel meer onder de loep te nemen. De analyses van het algemeen 

onveiligheidsgevoel tonen aan dat er geen opmerkelijk statistisch verschil is in het 
onveiligheidsgevoel vóór en na de gebeurtenis in Brussel Centraal. Er is echter wel 
een verschil waarneembaar bij de jongeren tussen 15 en 24 jaar. De jongeren voelen 

zich meer “altijd” en “vaak” onveilig gedurende de periode die volgde op de moord 
op Joe Vanholsbeeck. De invloed van deze gebeurtenis op het onveiligheidsgevoel bij 
jongeren is statistisch duidelijk het sterkst in de tweede en derde week die volgden 

op de tragische gebeurtenis. Een maand later (11-05-2006) vonden de moorden 
plaats in Antwerpen op een kind en haar oppas (Hans Van Themsche). Naar 
aanleiding hiervan zijn er geen verschillen waarneembaar in het onveiligheidsgevoel 

van de burgers. (Bijlage 6) 
 
 

2.3 Civiele veiligheid 
2.3.1 De brandweer 

 
Inleiding 
 

De Belgische brandweer vindt qua organisatie zijn vorm terug door de wetten van 
het Franse bewind van Napoleon. Die stelde reeds in 1790 dat het bestrijden van 
brand een gemeentelijke verplichting was. Dit werd later overgenomen in de nieuwe 

gemeentewet, waardoor de gemeentes moesten instaan voor het bestrijden en het 
voorkomen van rampen en plagen zoals brand en epidemieën. 
 

 
Algemeen 
 

De brandweerdiensten zijn in eerste instantie gemeentelijke diensten. Hiernaar wordt 
verwezen naar artikel 135.2 van de gemeentewet1. De federale overheid zorgt dan 

weer voor de regelgeving, organisatie, opdrachten, bevoegdheden, werking en 
personeel van de civiele veiligheidsdiensten. 
 

 
Soorten brandweerkorpsen 
 

De wet van 31 december 1963, bekend als de wet op de civiele bescherming, 
bepaalde de huidige organisatie van de brandweerkorpsen in ons land. Door deze 
wet vinden we vandaag vier verschillende soorten korpsen terug. De X,Y,Z en C 

korpsen. Dit is vooral nuttig om bij grote interventies sneller beroep te kunnen doen 
op andere korpsen. 
 

 X-korps 

Een X-korps is een beroepskorps. Dit wil zeggen dat het korps volledig uit 

professionele brandweerlieden bestaat die 24 op 24 uur beschikbaar staan. Alle leden 
ervan zijn ook werkzaam in vast dienstverband. Deze soort korpsen komen vooral 

                                       
1 135§2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare 
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 
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voor in grote teden. Voorbeelden van X-korpsen zijn Antwerpen, Brussel, Luik, 

Charleroi en Gent. 
 

 Y-korps 

Een Y-korps is een gemengd korps. Het bestaat uit ofwel beroeps, ofwel een deel 
beroepsbrandweermannen en een deel vrijwilligers. Y-korpsen zijn het centrumkorps 

van een zogenaamde gewestelijke groep. Zo zijn er 25 Y-korpsen in België, 
verspreidt over 25 steden. Voorbeelden hiervan zijn Roeselare, Veurne, Brugge, 
Oostende en Kortrijk. 

 
 Z-korps 

Een Z-korps is een gemengd korps of een zuiver vrijwillig korps dat buiten zijn 
gemeentegrenzen opereert. Zij bedienen dus een buurtgemeente die geen eigen 
korps heeft. Vaak vinden we in een Z-korps een beroepskorporaal terug die instaat 

voor het onderhoud van het materieel en/of de bediening van de seinkamer. Zo 
bestaan er 122 Z-korpsen in België. Voorbeelden hiervan zijn Diksmuide, Koksijde, 
Tielt, Zwevegem en Ieper. 

 
 C-korps 

Een C-korps is een gemeentelijk korps. Zij opereren nooit buiten hun grondgebied en 
bestaan enkel uit vrijwilligers. Er kan wel beroepspersoneel aangeworven worden, 

indien de gemeente dit wenst. Dit korps wordt ook volledig gefinancierd door de 
gemeente, in tegenstelling tot de andere drie soorten korpsen, die gefinancierd 
worden door de federale overheid. Voorbeelden van C-korpsen zijn Deerlijk, Staden 

en Wevelgem. 
 
 

Hulpverleningszones 
 
Verschillende gemeenten en hun brandweerdiensten worden gegroepeerd in 

hulpverleningszones, om zo de operationele werking te verbeteren. Elke zone moet 
uiteraard bestaan uit ten minste één brandweerdienst dit tot de X, Y of Z behoort. 
Dit heeft als doel de onderlinge versterking tussen diverse korpsen, het beschermen 

van gemeenten zonder brandweerkorps, uniformisering van preventiedossiers, 
afspraken maken met de civiele bescherming te verbeteren. Om deze doelstellingen 
te realiseren sluiten zij onderling een hulpverleningsovereenkomst. Een 

hulpverleningsovereenkomst is een contract tussen alle gemeenten onderling en 
betrokken brandweerdiensten binnen een hulpverleningszone. (Bijlage 7 en 8) 
 

 
Taken van de brandweer 

 
De belangrijkste taken van de brandweer zijn brandbestrijding en brandpreventie. 
Daarnaast helpt de brandweer mensen die in nood verkeren en grijpt ze in als er 

goederen worden bedreigd de dienstverleningen zijn uiteraard gratis, enkele 
voorbeelden: 
 

 hulpverlening aan personen in nood; 
 interventies bij materiële en fysieke schade; 
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 bestrijding van een brand; 

 onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of –zwermen die 
gevaar meebrengen. 

 
 
Brandbeveiliging 

 
Brandbeveiliging in installaties 
 
De laatste jaren zijn we ons meer bewust geworden van kwetsbaarheid van de 
samenleving, waarin de mens een zwakke schakel is. We leven en werken 

overwegend in gebouwen. Het is dus belangrijk dat deze gebouwen beveiligd worden 
tegen een mogelijke brand, zodat de veiligheid en het veiligheidsgevoel toeneemt. 
 

Installaties in een gebouw maken in het kader van veiligheid deel uit van een keten, 
die in zijn geheel sterk moet zijn om voldoende brandveiligheid te garanderen. Deze 
keten wordt op twee manieren weergegeven. De eerste gaat uit van de primaire 

taken van de brandweer. De tweede gaat meer uit van het ontwikkelingsproces van 
een object. 
 

 
2.3.2 Dringende geneeskundige hulpverlening 
 

Hulpcentrum 100 
 

We kunnen hier spreken over provincialisering. Dit wil zeggen dat alle oproepen van 
de gemeenten toekomen op de centrale van de provincie waarin de gemeente 
gelegen is. De provinciale centrale zorgt dan voor de verdere dispatching van de 

oproep. Telkens je dus belt naar het alarmnummer 100 of 112 kom je terecht op één 
van de provinciale meldkamers. 
 

De taak van het hulpcentrum 100 is het optimaal uitsturen en coördineren van 
ziekenwagens, zo nodig MUG‟s bij dringende medische problemen. Bij heel 
uitzonderlijke situaties kan ook een arts met wachtdienst ter plaatse gestuurd 

worden. 
 
 

Prehospitaalhulpverleners 
 
Er wordt in de meeste gevallen één ziekenwagen ter plaatse gestuurd met twee 

ambulanciers. Deze reguliere ambulanciers staan in voor de basisbehandelingen 
zoals hartmassage, beademing met een mondmasker, het stelpen van bloeden en 

immobilisatietechnieken. Ze zorgen ook voor het transport van de patiënt. Naast de 
reguliere ambulanciers heb je ook ambulanciers met een automatische externe 
defibrillator. Dit wil zeggen dat ze naast de basisbehandelingen ook 

defibrillatieschokken kunnen geven bij een hartstilstand. Als laatste heb je ook nog 
de verplegers. Deze kunnen de basisbehandelingen aanvullen met het geven van 
defibrillatieschokken, het aanleggen van een intravasculaire toegangsweg en ze 

kunnen ook geneesmiddelen toedienen. 
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Er bestaan ook verschillende ziekenwagendiensten. Je hebt de ambulanciers die 
afhankelijk zijn van een overheidsinstantie. Er zijn ook nog privé-
ziekenwagendiensten, rode kruis afdelingen of ambulances verbonden aan 

ziekenhuizen. 
 
 

De MUG 
 
MUG staat voor mobiele urgentiegroep. Deze wagen bevat minstens één opgeleide 

arts en één spoedgevallenverpleegkundige. De wagen zit volgeladen met medische 
apparatuur en kan dus geen patiënten vervoeren, zo is er toch nog steeds een 
ziekenwagen nodig. Pas na de stabilisatie van de patiënt door het MUG-team kan de 

patiënt vervoerd worden. 
 

Of een MUG bijstand al dan niet nodig is moet steeds een weloverwogen beslissing 
zijn, anders kan de MUG dienst niet meer mogelijk zijn bij gevallen waar een MUG 
dienst zeer sterk aangewezen is. De MUG bijstand wordt vooral gestuurd bij een (het 

vermoeden van) een levensbedreigende situatie zoals een hartstilstand, 
ademhalingsmoeilijkheden, coma, verdrinking, bevalling … . 
 

In Vlaanderen bevindt zich ook één MUG helikopter die zijn basis heeft in het A.Z. St. 
Jan te Brugge. Voor de reddingssituaties op zee of het transport van 
brandwondenpatiënten bij een ramp wordt vaak de Search and Rescue-Seaking 

helikopter van de Belgische luchtmacht gebruikt. Deze heeft zijn basis in Koksijde. 
 
 

De MUG-helikopter 
 
De MUG-helikopter heeft een permanente beschikbaarheid tussen zonsopgang en 

zonsondergang. Het is een klein toestel met een uitermate gunstige karakteristiek 
voor het landen in interventiezones. De starttijd ligt rond de 4 minuten na de oproep 
vanuit het hulpcentrum 100. Aan boord van de MUG-helikopter bevinden zich een 

ervaren professionele piloot, een anesthesist of een urgentiearts en een 
verpleegkundige van de spoedgevallendienst van het AZ St-Jan te Brugge. De MUG-

helikopter vervangt zeker de hulp langs de weg niet. Vooral in landelijke en 
verafgelegen locaties wordt de MUG-helikopter als primair beschouwd. In andere 
delen treedt de MUG-helikopter op als tweede MUG, dit gebeurt vooral als het 

plaatselijke MUG-voertuig reeds naar een andere plaats is, of als er een tweede MUG 
noodzakelijk is. In tegenstelling tot het MUG-voertuig kan de MUG-helikopter met 
dezelfde medische apparatuur toch één patiënt vervoeren. De patiënten worden 

steeds naar het meest dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, net als bij de MUG-
voertuigen. Het is niet noodzakelijk de bedoeling om de patiënt te vervoeren maar 
vooreerst om de patiënt in een stabiele toestand te brengen. Het vervoer kan dus 

ook nog met het MUG-voertuig gebeuren. De MUG-helikopter is ook opgenomen in 
het MIP of Medisch Interventie Plan. 
 

De opdrachten van een MUG-helikopter kunnen uiteenlopend zijn. Enkele 
voorbeelden zijn: 
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 evacuatie van een gewonde vanaf de plaats van het ongeval; 
 evacuatie van een ziek persoon; 

 snelle overbrenging van een medisch team; 
 transport tussen ziekenhuizen; 

 transport van premature baby‟s, organen, bloed, medische uitrusting en 

toestellen. 
 
 

De Seaking 
 
De crew bestaat uit 6 bemanningsleden: twee piloten (de boordcommandant en de 

co-piloot), een flight engineer, een sarso (=search and rescue system operator), een 
redder-duiker en een medic. 24 uur op 24 is een team stand-by. De seaking is 
hoofdzakelijk bedoeld om de redding te verzekeren bij luchtvaartongevallen. Dit komt 

gelukkig heel weinig voor en dus wordt de seaking voornamelijk ingezet voor 
reddingen op zee. Ook voor het dringend transport van organen kunnen ze worden 
gevraagd. 

 
 

Spoedgevallendienst 
 
In een spoedgevallendienst worden de nodige diagnostische en therapeutische 

handelingen gesteld. Als algemene regel geldt dan ook dat elk slachtoffer wordt 
overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een erkende 
spoedgevallendienst. (Hier kan een uitzondering op volgen na tussenkomst van een 

arts.) Om een erkende spoedgevallendienst of een ziekenhuis met een functie 
gespecialiseerde spoedgevallenzorg te worden zijn er strikte criteria op het vlak van 
personeel, organisatorische aspecten en infrastructuur. Als een spoedgevallendienst 

niet voldoet aan deze criteria worden in principe geen patiënten naar de 
spoedgevallendiensten gebracht. 
 

 
Dringende geneeskundige hulpverlening 
 

In eerste instantie was er enkel dringende medische hulp voorzien voor personen die 
zich op de openbare weg of in een openbare plaats bevonden. Pas sinds 1 januari 
1998 geldt het volgende: „het onmiddellijk verstrekken van aangepaste hulp aan alle 

personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een plotse 
aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst 

vereist na een oproep via het eenvormig oproepstelsel waardoor de hulpverlening 
kan worden verzekerd‟. De dringende geneeskundige hulpverlening wordt in de 
meeste gemeenten en steden verzorgd door de brandweerdiensten onder de vorm 

van ambulancediensten. Het kan ook op privaat initiatief of vanuit een ziekenhuis. 
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Het MIP of Medisch Interventie Plan 

 
Het medisch interventie plan maakt deel uit van het rampenplan en valt binnen het 
kader van de wet op de dringende medische hulp. Men spreekt van vier 

alarmniveaus naargelang de ernst van het incident en het aantal slachtoffers. De 
alarmniveaus zijn stand-by, a, b en c. Het aantal slachtoffers is de primaire factor om 
het MIP af te kondigen en om een niveau voor te stellen. (Bijlage 9) 
 
Naast de niveaus kan men de medische hulpverlening opdelen in een aantal zones. 
De zone uiterst links op de afbeelding (de eigenlijke gevarenzone) zal enkel worden 

betreden door discipline 1 (= de brandweer). Op de rode stippellijn gebeurt de 
overdracht van de gewonden van discipline 1 aan discipline 2 (= de medische 
diensten). (Bijlage 10) 
 
Daarna komen de slachtoffers bij de vooruitgeschoven medische dienst (of VMP), die 

te velde kan zijn of in tenten of opgevorderde lokalen. Bij de ingang tot de VMP is de 
eerste behandeling de triage, waar de patiënten naar de ernst van hun 
verwondingen worden geëvalueerd. Daarna worden de patiënten aan de hand van 

hun evaluatie onderverdeeld in een categorie. Er zijn vier mogelijke categorieën die 
elk voorgesteld worden door een kleur. (Bijlage 11) 
 

Zwart Hier gaat het over de overleden slachtoffers. De politie houdt 
hierop toezicht en ze worden geïsoleerd uit het VMP. 

Rood Dit zijn de slachtoffers met levensbedreigende verwondingen die 
onmiddellijk behandeld moeten worden. 

Geel Hier vindt je de slachtoffers met ernstige, maar niet 

levensbedreigende verwondingen, die ook behandeling ter plaatse 
nodig hebben. 

Groen In deze kleurzone bevinden zich de slachtoffers met lichte 

verwondingen die zonder problemen geëvacueerd kunnen worden 
naar een veilige zone. 

 
 
Rampenplanning 

 
3 fasen 
 

Gemeentelijke fase De interventie van de hulpdiensten gebeurt wanneer de 
omvang van de situatie het beheer van de burgemeester 
vereist. 

Provinciale fase De interventie van de verschillende hulpdiensten hangt af 
van twee factoren. Namelijk als de omvang van de situatie 

het beheer van de gouverneur vereist en wanneer de 
gevolgen van de noodsituatie de gemeente overschrijdt. 

Federale fase Als het beheer van de noodsituatie op nationaal niveau 

vereist is. 
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5 disciplines 
 

Discipline 1: hulpoperaties 

Verantwoordelijke: de brandweer. 

Taken: 
 beheersen ongeval, blussen brand; 

 zoeken en redden van personen en goederen; 

 versterken van dijken en installeren van hulpverlening; 

 verwittigen van de autoriteiten. 

 

Discipline 2: geneeskundige en sanitaire hulpverlening 

Verantwoordelijke: de DMH (ambulance, MUG, artsen …). 

Taken: 
 oproepen verzorgingspersoneel; 

 triage en evacuatie slachtoffers; 

 materiële en psychologische begeleiding; 

 oprichten hulpposten; 

 hulp bij identificatie slachtoffers. 

 

 

Discipline 3: politie 

Verantwoordelijke: de lokale politie en indien nodig ook de federale politie. 
Taken: 

 ordehandhaving; 

 ondersteunen andere disciplines; 

 gerechtelijke onderzoeken. 

 

Discipline 4: logistiek 

Verantwoordelijke: de civiele bescherming, openbare brandweerdiensten of 
gespecialiseerde openbare of private diensten. 

Taken: 
 vervoer; 

 versterking in personeel; 

 logistiek: bevoorrading levensmiddelen, speciaal reddingsmaterieel … ; 

 opsporing en bestrijding gevaarlijke stoffen. 

 

Discipline 5: communicatie 

Verantwoordelijke: de minister van binnenlandse zaken, de provinciegouverneur of 
de burgemeester. 
Taken: 

 informatieverstrekking aan de bevolking. 
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De veiligheidscel 

 
Noodsituaties op lokaal vlak moeten voldoende aandacht krijgen en hiervoor wordt 
door elk lokaal bestuur verplicht een veiligheidscel opgericht. In de veiligheidscel 

zitten mensen vanuit verschillende disciplines. Er worden ook verschillende nood- en 
interventieplannen opgesteld. 
 

Taken: 
 

 actualiseren van nood- en interventieplannen en de bestemmeling ervan op de 

hoogte brengen; 
 organiseren van oefeningen; 

 evalueren van noodsituaties en oefeningen; 

 opmaken van de risico-inventaris en –analyse; 
 organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning. 

 
De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de vertegenwoordiger van elke 
discipline en de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de noodplanning. 

 
 

Federale dienst openbare hulpverlening 
 
De gouverneur is, als hoofd van de provincie, bevoegd voor de veiligheid en het 

opstellen van rampenplannen. Hij is de aangewezen persoon voor het provinciaal 
noodplan, wanneer de ramp de provinciegrenzen overschrijdt. Toch, de 
burgemeester behoudt de verantwoordelijkheid om de veiligheid van de inwoners 

van zijn gemeente, hun bezittingen en hun omgeving te waarborgen. Als de 
provinciale fase wordt afgekondigd, waarbij de directe gevolgen het grondgebied van 
de gemeente overschrijden, wordt de noodsituatie beheerd door de gouverneur. 

 
 
Het crisiscentrum 

 
De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) helpt de federale regering bij de 
noodplanning, het interdepartementaal beheer van de crisissituaties en belangrijke 

gebeurtenissen. Het centrum is 24 uur per dag en 7 dagen op 7 stand-by voor de 
Belgische openbare instanties. De ADCC coördineert ook het crisisbeheer op 
nationaal niveau. Het steunt daarnaast ook het regionale en lokale niveau. Als er zich 

een crisis voordoet of een incident van internationale aard, dan is de ADCC het 
officiële Belgische contactpunt van de regering voor de andere betrokken landen. 

 
 
2.3.3 Civiele bescherming 

 
Historie 
 

Nadat de Spaanse bevolking van Guernica gebombardeerd werd in 1937, richtte 
België een gestructureerd organisme op.  Deze bestond voornamelijk uit vrijwilligers, 
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om de eerste zorgen toe te dienen, puin op te ruimen en de bevolking te 

beschermen. 
 
In 1942 kreeg de organisatie vorm en werd de „Passieve Luchtbescherming‟ (DAP) 

genoemd. Zij leverde prachtig werk tijdens de WO II, o.a. bij het redden en 
evacueren van oorlogsslachtoffers.  
 

Na de oorlog werd het nut van de organisatie zeer duidelijk. De organisatie werd 
hernoemt tot het „Nationaal Hulpkorps (N.H.K). Hierbij werden minder vrijwilligers 
gebruikt en meer professionelen. Het N.H.K. werd ondergebracht in het Jubelpark, 

waar nu het huidige legermuseum is gevestigd.  
 
Door het uitbreken van de oorlog in Korea in 1951 werd de naam van de organisatie 

veranderd naar Korps Burgerlijke Veiligheid (K.B). Dit onder invloed van generaal 
Plisnier. Daarbij werd ook een Nationale School van Civiele Bescherming opgericht in 

Florival. Daardoor was de K.B. uitgebouwd tot een volwaardige organisatie in 1954. 
 
In 1963 kregen de taken van de Civiele Bescherming, de coördinatie van haar 

opdrachten en het preventiebeleid een plaatsje in de wet.2 
 
 

Soorten noodsituaties 
 
We spreken van drie soorten situaties. Een ramp, een catastrofe en een schadegeval. 

 
Bij een ramp gaat het vooral over de natuurkrachten die een omvangrijk gebied 
treffen. Zoals een cycloon, zware overstroming, … . 

 
Bij een catastrofe ligt de oorzaak meestal bij de mens waarbij een omvangrijk gebied 
getroffen werd en veel mensen hulp nodig hebben. Hierbij kunnen we spreken van 

een spoorwegongeval, een neergestort vliegtuig, … . 
 
Bij een schadegeval kan de oorzaak gezocht worden bij de natuur en/of de mens. 

Maar de gevolgen blijven eerder beperkt. Voorbeelden hiervan zijn een brand, 
ontploffing, instorting, … . 

 
Sedert 16 februari 2006 spreekt men niet meer over rampen, maar wel over 
noodsituaties. Wanneer er een gebeurtenis is die schadelijke gevolgen heeft voor het 

maatschappelijke leven en het gevolg daarvan een bedreiging is voor het leven of de 
gezondheid van de mens, dan spreken we over een noodsituatie. De nieuwe 
wetgeving zal waarschijnlijk het begrip noodsituatie hanteren i.p.v. de begrippen 

rampen, catastrofen en schadegevallen. 
 
 

 

                                       
2  Alle civiele maatregelen en middelen omvat die moeten dienen om de bescherming en het 

voortbestaan van de bevolking te verzekeren, en om ‟s lands patrimonium te vrijwaren in geval van 
gewapend conflict en dat zij ook tot doel heeft bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en 
schadegevallen, te allen tijde personen bij te staan en goederen te beschermen. 
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Structuur en organisatie 

 
De civiele bescherming valt onder FOD Binnenlandse Zaken. Zij staat in voor het 
administratief-juridisch beheer en zijn verspreid over gans België. 

 
De operationele diensten van de civiele bescherming zijn georganiseerd in 
permanente eenheden en grote wachten. De permanente eenheden zijn gevestigd in 

Liedekerke, Ghlin, Crisnée en Brasschaat. Zij zijn 24 uur per dag en 7 dagen op 7 
operationeel. De operationele diensten zijn bemand met federale ambtenaren en 
provinciale vrijwilligers. 

 
De vrijwilligers zijn per provincie ondergebracht in drie voorposten. Iedere voorpost 
is een uitvalsbasis voor eventuele interventies en een opleidingscentrum. In totaal 

kan de eerste permanente eenheid ongeveer 220 vrijwilligers bevatten. 
 

De permanente eenheden zijn uitgerust met zwaar en gespecialiseerd materiaal. 
Deze gebruiken zij voor o.a. uitgebreide branden, ontploffingen, zware 
reddingswerken, … . 

 
De permanente eenheden en grote wachten hebben verschillende 
interventiegebieden: 

 
 Liedekerke staat in voor interventies in Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant; 

 Brasschaat staat in voor Antwerpen en Limburg; 
 Ghlin staat in voor Henegouwen en een gedeelte van Waals Brabant en Namen; 

 Crisnée staat in voor Luik en een gedeelte van Waals-Brabant en Namen; 
 Neufchâteau staat in voor Luxemburg en een gedeelte van Namen; 

 Jabbeke staat in voor West-Vlaanderen. 

 
 
Het vormingsinstituut voor noodplanning 
 
Het vormingsinstituut voor noodplanning vinden we terug in Florival, beter bekend 
als het Hoger Instituut voor de noodplanning. Zij hebben de opdracht om opleidingen 

te geven, informatieverstrekking en –uitwisseling van ideeën te onderzoeken en voor 
deze activiteiten ene programma op te stellen. 
 

 
Taken van de civiele bescherming 
 

De Civiele Bescherming gaat op interventie bij een ramp, een catastrofe of 
schadegevallen. Bij schadegevallen intervenieert de Civiele Bescherming enkel 
wanneer de plaatselijke overheden niet beschikken over voldoende hulpmiddelen. 

Meestal kun je de taken van de Civiele Bescherming vergelijken met de taken van de 
brandweer, maar dan op grotere schaal. 

 
De operaties die de Civiele Bescherming uitvoert is dus vooral gericht op 
hulpverlening aan personen en beschermen van goederen. Zij zijn dus zeer 

gespecialiseerd in het beschermen van de bevolking en van het milieu. 
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2.4 De nieuwe wet op de civiele bescherming 
 
Sinds 15 mei 2007 werd er een nieuwe wet op de civiele veiligheid ingevoerd. 
Vandaag de dag ontbreken er nog heel wat uitvoeringsbesluiten waardoor de vorige 

wet op de civiele veiligheid nog steeds van kracht is. 
 
 

Principe 
 
De nieuwe wet op de civiele veiligheid is gebaseerd op drie principes. 

 
 Iedere burger heeft recht op de snelste adequate hulp en de meest adequate 

middelen. In de vorige wet op de civiele veiligheid hield men rekening met de 
grenzen van de gemeenten. Het gebied van de civiele veiligheid werd dus 
territoriaal vastgelegd. Noch de gemeentelijke grenzen, noch de provinciale 

grenzen zouden de werking van de hulpdiensten mogen beperken. 
 

 De verdeling van de kosten van de brandweerdiensten moeten opnieuw grondig 
onderzocht worden. 

 

 Er moet een groepering komen van de beschikbare middelen van de 
brandweerdiensten. 

 
 
Structurele niveaus 

 
De diensten van de civiele veiligheid worden georganiseerd in twee administratief-

juridische niveaus en drie operationele niveaus. Het federale niveau is zowel 
administratief–juridisch als operationeel. Zij beschikt over de taken inzake 
reglementering, beschikt over het kenniscentrum en een inspectiedienst. Voor de 

operationele taken beschikt de federale overheid over de Civiele Bescherming. 
 
De operationele diensten van de civiele veiligheid zijn de brandweer- en 

reddingsposten van hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele 
Bescherming. Zij komen ter hulp en beschermen personen, hun goederen en hun 
leefomgeving. 

 
 
Eerste niveau 
 
Het eerste niveau wordt gevormd door het federale niveau, aangezien het gaat om 
een aangelegenheid die federaal is gebleven. De minister van Binnenlandse Zaken en 

zijn administratie staan als eerste garant voor de Civiele Veiligheid. Bij het uitvoeren 
van opdrachten inzake civiele veiligheid beschikt de federale staat over en federaal 

korps van de Civiele Bescherming. 
 
Het kenniscentrum voor de civiele veiligheid zal diverse opdrachten vervullen, die 

voornamelijk bestaan uit het voeren van studies, het uitbrengen van adviezen over 
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operationele kwesties, het ontwikkelen van een documentatiecentrum, het oprichten 

van een netwerk van deskundigen, het formuleren van voorstellen, … . 
 
 

Tweede niveau 
 
Het tweede niveau is van organisatorische aard en word gevormd door de 

hulpverleningszone. Deze zone heeft een administratief-juridisch niveau en ook een 
operationeel niveau. De zone beschikt ook over rechtspersoonlijkheid om haar taken 
inzake organisatie uit te voeren. Deze zone kan onder meer posten oprichten voor de 

uitvoering van haar operationele taken. Zij moet ook een risicoanalyse uitvoeren. 
 
 

Derde niveau 
 

Het derde niveau, ook wel het uitvoerende niveau genoemd, zal gevormd worden 
door een netwerk van brandweer- en reddingsposten afkomstig van de verschillende 
hulpverleningszones. Deze posten zijn operationeel niveau. De post wordt opgericht 

door de zone en heeft dus geen eigen rechtspersoonlijkheid. De posten staan in voor 
de uitvoering van de operationele opdrachten. Vanuit die posten, de huidige en de 
toekomstige kazernes, zullen de hulpverleningszones de opdrachten uitvoeren op 

basis van de snelste adequate hulp voor de burger. 
 
 

Bevoegdheden 
 
De post die het snelst op de plaats van de interventie kunnen zijn met de adequate 

middelen, komen tussen. Dit principe is één van de belangrijkste vernieuwingen van 
de hervorming. De adequate middelen worden omschreven als de middelen in 
termen van personeel en materieel vereist voor het uitvoeren van een kwalitatieve 

hulpverlening en het garanderen van een voldoende veiligheidsniveau voor het 
interventiepersoneel. 
 

De burgemeester blijft de eerste verantwoordelijke voor de veiligheid, gezondheid en 
openbare orde op het grondgebied van zijn gemeente. De hulpverleningszone zal 

voor hem een instrument zijn om zijn bevoegdheden en opdrachten te vervullen. In 
hetzelfde opzicht zal de burgemeester, wanneer de omstandigheden het vereisen, 
een beroep doen op de Civiele Bescherming. 

 
 
De zonecommandant 

 
Elke hulpverleningszone moet geleid worden door een zonecommandant. Die is 
verantwoordelijk voor de leiding, de organisatie, het beheer en de taakverdeling 

binnen de zone. De zonecommandant heeft een mandaatfunctie van zes jaar. 
 
 

 
 



41 
 

De toekomst 

 
Vooraleer de gemeentelijke brandweerdiensten overgaan in de hulpverleningszones, 
moeten er vier voorwaarden vervuld zijn. 

 
 De zones moeten territoriaal afgebakend zijn. 

 De minimale personeelsbezitting en het minimale materieel van de zone moeten 
vastgesteld zijn bij het koninklijk besluit. 

 De federale donatie van de zone moet bepaald zijn bij het Koninklijk Besluit. 
 De inschrijving van de gemeentelijke dotatie van elke gemeente van de zone 

moet in de gemeentebegroting zitten. 
 
 

2.5 Fysieke veiligheid 
2.5.1 Definities 

 
 „Beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door 

ongevallen van niet-menselijke oorsprong, zowel objectief als subjectief.‟3 
 

 „De veiligheid voor zover deze afhankelijk is van fysieke factoren die aanleiding 

kunnen geven tot het ontstaan van branden, ongevallen en rampen.‟4 
 

 „Fysieke veiligheid is het gevrijwaard zijn (en het gevrijwaard voelen) van 
gevaar dat voortvloeit uit ongevallen van diverse aard. Dit gevaar bedreigt 
materiële en immateriële zaken die de maatschappij waardevol acht, zoals 

leven en gezondheid van mens en dier, goederen, het milieu en het ongestoord 
functioneren van de maatschappij.‟5 

 
 „Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van 

inbreuken op de veiligheid van de mens en zijn omgeving op het gebied van 

(geneeskundige) hulpverlening, brand, explosie, gevaarlijke stoffen, 
natuurgeweld en infrastructuur. Anders gezegd kunnen we stellen dat de 

fysieke veiligheid kan worden omschreven als “de veiligheid voor zover deze 
afhankelijk is van fysieke factoren die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan 
van branden, ongevallen en rampen.”‟6 

 
We merken dus dat er geen eenvoudige definitie is. Wel wordt duidelijk dat bij 
fysieke (on)veiligheid de oorzaak niet bij de mens ligt, maar bij een natuurfenomeen 

of een technische oorzaak heeft. 
 

                                       
3
VANDENBOGHAERDE E. PowerPoint les 1 Actualiteit en Veiligheid, TOLEDO, 

https://cygnus.cc.kuleuven.be/@@4BADF6F8604350193BFEFB6A0A95B8AD/courses/1/h-5-264-4-
4897-0809/content/_3613146_1/1BaMV0809_AV_Les%201%20TOLEDO.ppt, 2008. 
4
DUYVIS M. 'PowerPoint Meetbaar maken van fysieke veiligheid', NIBRA, 

http://www.nifv.nlwebshowfileid=138002filename=Martina_Duyvis, 2008-09-16. 
5
'Fysieke Veiligheid', Gemeente Dortrecht, 

http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=aelcoDsHaKnPvBJwErDiEjF, 2008-11-13. 
6
'Fysieke Veiligheid', Gemeente Dortrecht, 

http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=aelcoDsHaKnPvBJwErDiEjF, 2008-11-13. 

https://cygnus.cc.kuleuven.be/@@4BADF6F8604350193BFEFB6A0A95B8AD/courses/1/h-5-264-4-4897-0809/content/_3613146_1/1BaMV0809_AV_Les%201%20TOLEDO.ppt
https://cygnus.cc.kuleuven.be/@@4BADF6F8604350193BFEFB6A0A95B8AD/courses/1/h-5-264-4-4897-0809/content/_3613146_1/1BaMV0809_AV_Les%201%20TOLEDO.ppt
http://www.nifv.nlwebshowfileid=138002filename=martina_duyvis/
http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=aelcoDsHaKnPvBJwErDiEjF
http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=aelcoDsHaKnPvBJwErDiEjF
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2.5.2 Het meten van fysieke veiligheid 

 
„Fysieke veiligheid en fysieke onveiligheid kan gemeten worden door volgende 
indicatoren‟: 

 
 materiële schade; 

 aantal slachtoffers; 
 mate van lichamelijk letsel; 

 mate van geestelijk letsel; 
 gevoel van onveiligheid; 

 schade aan milieu. 

 
Deze zijn enkele indicatoren voor fysieke veiligheid, toch blijft het moeilijk om fysieke 
veiligheid in cijfers uit te drukken en er een beleid voor te maken. Doordat het zo 

moeilijk is om fysieke veiligheid te meten zijn er nog maar weinige bronnen om 
informatie uit te halen. Toch is in Nederland een dienst opgericht die onderzoek doet 
naar fysieke veiligheid (nl. Nederlands instituut fysieke veiligheid Nibra). In België 

wordt de informatie bijgehouden door de federale overheidsdienst binnenlandse 
zaken afdeling preventie en beleid. 
 

 
2.5.3 Algemeen overzicht 
 

In de volgende tabel tonen we enkele voorbeelden van fysieke onveiligheid in 
verschillende onderdelen van de maatschappij. 

 

Verkeer en vervoer:  luchtvaartongevallen; 

 ongevallen op water; 
 verkeersongevallen op land. 

Gevaarlijke stoffen:  ongevallen met brandbare/explosieve stoffen in 
open lucht; 

 ongevallen met giftige stoffen in open lucht; 
 kernongevallen. 

Volksgezondheid:  bedreiging van de volksgezondheid; 

 ziektegolf. 

Infrastructuur:  ongevallen in tunnels; 

 branden in grote gebouwen; 
 instortingen van (grote) gebouwen; 

 uitval nutsvoorzieningen. 

Bevolking:  paniek in menigten; 
 verstoring openbare orde. 

Natuurrampen:  overstromingen; 

 natuurbranden; 
 extreme weersomstandigheden. 

Tabel overgenomen van: hulpverleningsdienst regio Twente7  

                                       
7
'GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure', Hulpverleningsdienst regio Twente, 

http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/86683/gripworkshopprotocolleren.pd
f, 2008. 

http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/86683/gripworkshopprotocolleren.pdf
http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/86683/gripworkshopprotocolleren.pdf
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Het voorkomen, reduceren en beheersen van fysieke veiligheidsrisico‟s is dan 

ook niet alleen een taak van de overheid, integendeel. Het is belangrijk dat ook 
burgers en ondernemers zich risicobewust en veiligheidsbevorderend dienen te 
gedragen.8 

 
 
2.5.4 Raakvlakken met de sociale veiligheid 

 
Bij sociale (on)veiligheid komt het gevaar van binnen (tussen groepen onderling, 
door de mens zelf …). Bij fysieke (on)veiligheid komt het gevaar van buiten 

(natuurrampen, door technologie …). Deze scheiding is in de werkelijkheid echter 
niet zo makkelijk te trekken. Er kan sprake zijn van overlapping bij terrorisme, 
aanslagen, brandstichtingen … . 

 

                                       
8
'Fysieke Veiligheid', Gemeente Dortrecht, 

http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=aelcoDsHaKnPvBJwErDiEjF, 2008-11-13. 

http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=aelcoDsHaKnPvBJwErDiEjF


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2: Criminaliteit 
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1 Definitie9 
 
Criminaliteit of misdadigheid is een begrip dat in verschillende betekenissen wordt 
gebruikt. Officieel valt onder criminaliteit al wat als strafbaar feit in enige wet is 

omschreven. Het meeste daarvan is te vinden in het strafwetboek, maar vele andere 
wetten, zoals het verkeersreglement, bevatten eveneens strafbepalingen. 
 

Criminaliteit omvat een geheel van zeer uiteenlopende gedragingen. Moord, 
doodslag, verkrachting en inbraak behoren ertoe, maar ook het onder invloed van 

alcohol aan het verkeer deelnemen, het ingooien van een ruit of het ontduiken van 
belastingen. 
 

In het algemeen onderscheiden wij vier categorieën van criminaliteit: 
 

 vermogenscriminaliteit; 

 agressieve criminaliteit; 
 seksuele criminaliteit; 

 verkeerscriminaliteit. 

 
Dit onderscheid moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Elke categorie omvat 
gedragingen die niet zonder meer met andere mogen worden vergeleken. Een 

winkeldiefstal in een warenhuis is iets anders dan verduistering door een boekhouder 
bij hetzelfde warenhuis, maar beide vallen onder het hoofd vermogenscriminaliteit. 
Verkrachting is iets anders dan openbare schennis van de eerbaarheid, maar beide 

vallen onder de seksuele criminaliteit. 
 
 

1.1 Vermogenscriminaliteit 
 

 Diefstal 
Spullen van andere mensen afnemen die niet aan jou toebehoren. Dit zijn meestal 

goederen met een grote waarde. 
 

 Heling 
Het doorverkopen van gestolen goederen. 
 

 Fraude 
Fraude is een verzamelbegrip waarmee meestal vermogensdelicten zoals oplichting 
en verduistering mee worden aangeduid. 

 
 

1.2 Agressieve criminaliteit 
 

 Moord/doodslag 

Doodslag plegen betekent iemand opzettelijk doden zonder voorbedachte rade. Een 
moord plegen is iemand opzettelijk doden met voorbedachten rade. 

                                       
9 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=80&lang=dutch en  

www.vub.ac.be/CLEA/groups/criminaliteit.html 

http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=80&lang=dutch
http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/criminaliteit.html
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 Lichamelijk geestelijk geweld 

Vormen van lichamelijk geweld kunnen zijn: slaan, schoppen, de trap afduwen, 
brandwonden veroorzaken … . Vormen van geestelijk geweld kunnen zijn: 

vernederen, kleineren, bedreigen van het slachtoffer, niet alleen over straat mogen 
gaan, geen eigen leven mogen leiden … . 
 

 Vandalisme 

Dit is het opzettelijk vernielen van andermans eigendom zoals het beschadigen van 

auto‟s, vernielen van bushokjes, stukgooien van ruien … . 
 
 

1.3 Seksuele criminaliteit 
 

 Verkrachting 

Bij verkrachting gaat het meestal om ongewenste geslachtsgemeenschap, maar met 
een voorwerp de vagina of anus binnendringen is ook verkrachting. 

 
 Aanranding 

Dit is iedere andere ongewenste aanraking met een seksuele bedoeling. Het kan zijn 
dat het slachtoffer wordt gedwongen om seksuele handelingen te ondergaan, maar 

ook dat zij wordt gedwongen om zelf seksuele handelingen te verrichten. De 
omstandigheden waaronder een vrouw aangerand of verkracht wordt, kunnen heel 
verschillend zijn. 

 
 

1.4 Verkeerscriminaliteit 
 

 Agressief rijgedrag 

Dit is een verzamelnaam voor: grove snelheidsovertredingen, snijden, rechts inhalen, 
bumperkleven10 … . De politie pakt agressief rijgedrag o.a. aan met surveillances met 
onopvallende videoauto‟s/motoren. 

 
 Door het rood rijden 

Door het rood rijden kan dramatische gevolgen hebben. Verkeerslichten staan op 
gevaarlijke of drukke kruisingen en zijn strak ingeregeld om het verkeer zo vlot 
mogelijk door te laten stromen. Mensen die dan het gaspedaal nog even iets verder 

intrappen, lopen het risico om andere verkeersdeelnemers te raken. 
 

 Bellen in de auto 
Sinds maart 2002 is er een wettelijk verbod op bellen in de auto. het is verboden om 
een telefoon vast te houden of onder je schouder te klemmen. Wie toch wil bellen 

kan dat hands-free doen. 
 
 

 
 

                                       
10

 Het onvoldoende afstand houden tussen het voertuig van jou voorligger en jou voertuig. 
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1.5 Overige criminaliteit 
 

 Verboden wapenbezit 

Het in bezit hebben van een wapen waarvoor geen vergunning is verstrekt. 
 

 Drugshandel 

Het inkopen van grote hoeveelheden drugs voor een lagere prijs dan de 
verkoopprijs. Daarna wordt de drugs in grote hoeveelheden doorverkocht. 

 
 

2 Oorzaken 
 
Criminaliteit is er in alle soorten en maten. Dit laat ook zien dat niet alle soorten 

criminaliteit even ernstig zijn. Bij minder ernstige vormen spreken we van kleine 
criminaliteit. Bij het zich herhaaldelijk schuldig maken aan kleine criminaliteit valt 
iemand wel in zwaardere straffen. Kenmerkend voor kleine criminaliteit is dat: de 

strafbare feiten meer voorkomen; ze minder ernstig zijn; en de straffen beperkt zijn. 
Kleine criminaliteit is bijvoorbeeld winkeldiefstal en vandalisme. Kleine criminaliteit 
mag dan niet zo zwaar gezien worden, het is wel vaak heel hinderlijk. Vooral 

ouderen mensen raken hierdoor angstig en durven niet meer de straat op. 
 
Naast kleine criminaliteit bestaat ook de grote of zware criminaliteit. Deze ernstige 

vorm bestaat uit plegen van zware misdrijven zoals roofovervallen, verkrachting of 
moord. De criminaliteit is sterk in beweging. Bij zware en georganiseerde criminaliteit 
worden steeds verfijndere „technieken‟ toegepast. Daardoor laten organisaties zich 

moeilijker vangen. Er zijn verschillende vormen van criminaliteit te onderscheiden 
volgens de politiestatistieken. Deze bespreken we uitgebreid. 

 
 

2.1 Het gezin 
 
In het gezin wordt de basis voor het maatschappelijk functioneren voor mensen 
gelegd. Vooral het socialisatieproces is voor het latere gedrag erg belangrijk. In deze 

periode krijgt het kind bepaalde waarden en normen mee. Het leert ook hoe het zich 
moet aanpassen aan de samenleving en op welke manier het met mensen kan 
omgaan. In het algemeen wordt verondersteld dat als dit proces goed verloopt je 

later makkelijker sociale contacten maakt en minder kans hebt om met justitie in 
aanraking te komen. Het gebrek aan sociale controle binnen het gezin wordt steeds 
vaker genoemd als oorzaak voor asociaal en crimineel gedrag. Het hangt samen met 

de stijging van het aantal echtscheidingen en probleemgezinnen en met de minder 
strenge gedragsnormen. Jongeren gaan in het algemeen sneller hun eigen weg dan 
vroeger en kiezen eerder hun eigen levensstijl. Als gevolg hiervan kunnen er meer of 

minder ernstige gedragsstoornissen optreden. 
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2.2 Buurt/school/leeftijdsgenoten 
 
De invloed van deze drie factoren bepaalt mede de kans op asociaal gedrag. 
Jongeren die op school mislukken, lopen een grotere kans het verkeerde pad op te 

gaan en asociaal te worden. Kijken we naar het contact met leeftijdsgenoten, dan is 
veel asociaal gedrag en jeugdcriminaliteit zoals agressie en vernielingen het gevolg 
van groepsgedrag en stoer doen. In jongerengroepen kunnen normen en waarden 

zijn die tegen de algemene gedragsregels in gaan. In de buurt is de sociale controle, 
net als binnen het gezin, veel minder geworden: de mensen letten minder op elkaar. 
Dat de sociale controle in de buurt veel minder is geworden komt doordat we in 

steeds grotere woonwijken en flats zijn gaan wonen. 
 

 

2.3 Verslechterde buurten 
 

Als buurten steeds groter en onoverzichtelijker worden, is er meer gelegenheid voor 
criminaliteit. Of je nou in een rustige woonwijk woont met tien rijtjeshuizen, of in een 
grote stad met een hoop flats en gigantische woonwijken. Het is dan ook wel logisch 

dat daar meer criminaliteit plaatsvindt. Daar zijn zo veel mensen, niemand let meer 
goed op elkaar, er is minder sociale controle. 
 

 

2.4 De media 
 
Dagelijks worden er thrillers of horrors op de tv uitgezonden waar weer eens iemand 
in word vermoord. Er worden veel spelletjes gemaakt waarin kinderen non-stop 

onschuldige mensen kunnen neerschieten of -steken. Vooral kinderen worden hier 
agressief, ongevoelig en bang van. Voor sommige kinderen heeft dit schadelijke 
effecten voor hun ontwikkelingen. Ze worden ongevoelig voor het gebruiken van 

geweld, het hoort erbij, ze zien het dagelijks en horen er dagelijks iets van in het 
nieuws of in de krant. Maar soms vind criminaliteit ook bij mensen plaats die niet 
beïnvloed zijn door de bovenstaande groepen, ze doen het om andere reden. Hierbij 

willen we ook vermelden dat er hiervoor geen sluitende wetenschappelijke conclusies 
zijn. Onderzoek op lange termijn over kwalijke invloed van games op jongeren zijn er 
nog niet geweest. Dit is slechts één kant van het verhaal en zegt dat het een 

schadelijke effect kan hebben. Niet dat dit al daadwerkelijk bewezen is. Wat wel al 
bewezen is, is dat het een invloed op korte termijn heeft. 
 

 

2.5 Incidentele gebeurtenis 
 
Dit komt het meest voor. Het gebeurt als iemand met een hoop irritaties en/of 
tegenslagen te maken heeft gehad en dan door vaak iets kleins op tilt slaat. De 

spreekwoordelijke druppel is dan over de emmer gelopen en de dader is zijn 
zelfbeheersing volledig kwijtgeraakt. Zulke situaties spelen zie je vaak terug in het 
verkeer. (Meestal hebben we hier te maken met volwassenen.) 
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2.6 Voor de „kick‟ 
 
Deze categorie vorm een goede tweede plaats. Over het algemeen hebben we te 
maken met jonge mannelijke daders. Vaak onder invloed van alcohol, of ze proberen 

zich tegenover de rest van de groep waar te maken, gewoon voor de lol („kick‟). Ze 
zoeken een ruzie of vechtpartij gewoon op of lokken het uit. Meestal lopen dit soort 
situaties goed af, maar soms loopt het volledig uit de hand. Als deze jongeren ouder 

worden, houdt dit gedrag meestal op. 
 
 

2.7 Gestoord gedrag 
 

Dan heeft men te maken met daders die psychologische en/of psychiatrische 
problemen hebben. Vaak heb je dan ook te maken met uit de hand gelopen alcohol 
en drugsgebruik. Deze daders worden bij rechtspraak regelmatig 

ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ze krijgen dan meestal geen gevangenisstraf maar 
een alternatieve straf, een internering.  
 

 

3 Overlast 
3.1 Definitie 
 
In onze huidige maatschappij is er veel sprake van overlast. Nochtans was dit 

tientallen jaren geleden niet zo. Hoe komt dit, en welke invloed heeft het op de 
veiligheid, leefbaarheid en tolerantie in de samenleving? 
 

 

3.2 Benadering van overlast m.b.t. veiligheid 
 

Het veiligheidsprobleem wordt steeds meer gezien als een complex probleem. Dit 
probleem ontstaat vooral uit sociologische ontwikkelingen en psychische belevingen 
van de samenleving. Hieruit halen we enkele vaststellingen. 

Vandaag de dag is het woord „veiligheid‟ doorgedrongen op het terrein van de 
criminaliteit, voedsel, gezondheid, verkeer, seksualiteit, ecologische risico‟s, 

bedrijfsrisico‟s, terrorisme, … 
 
Er is een onderscheid tussen objectieve onveiligheid en subjectieve onveiligheid.  

Wanneer we over objectieve onveiligheid spreken dan gaat het over reële risico‟s, 
meetbare fenomenen. 
 

Bij subjectieve onveiligheid spreken we over de onveiligheidbeleving. Belangrijk is dat 
wanneer je objectieve veiligheid preventief aanpakt, dat dit niet noodzakelijk iets 
verandert aan de subjectieve veiligheid. Omgekeerd hetzelfde.  

Samenlevingen die vroeger stabiliteit kenden op politiek, economisch, sociaal vlak, 
verkeren nu in een staat van onrust. Dit gaat gepaard met een gevoel van 
controleverlies en onzekerheid. 
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De veiligheidsproblematiek is dus terug te vinden in concrete problemen in het 

alledaagse leven, de buurt, de werkplek, de school, organisaties en instituties, … Het 
is het resultaat van complexe maatschappelijke ontwikkelingen. Deze zorgen ervoor 
dat bepaalde gebeurtenissen en situaties onder de veiligheidsproblematiek vallen.  

 
Veiligheid kunnen we niet enkel creëren door een veiligheidsprobleem 
technopreventief of organisatorisch aan te pakken. 

 
Een benadering om overlast aan te pakken brengt heel wat met zich mee: 
 

 er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen subjectieve en objectieve 
onveiligheid; 

 de concrete problemen worden geduid vanuit hun filosofische, ethische, 
sociologische, psychologische, juridische, ecologische, economische en politieke 

aspecten; 
 de veiligheidsproblemen moet op verschillende niveaus verklaard en aangepakt 

kunnen worden. 
 
Een benadering op de veiligheid betekent een meerwaarde, om zo een hoger 

concreet, technisch, situationeel en organisatorisch niveau te bereiken. Zo kunnen 
we op een bredere basis informatie verzamelen en kunnen we meer fundamentele 
antwoorden bieden bij een onderzoek naar veiligheidsproblemen. 

 
Werken aan veiligheid betekent dat er zowel gewerkt moet worden aan structurele 
maatregelen en sensibilisering. Daarnaast is het werken aan veiligheid een complex 

en de verschillende lagen/niveaus gebeuren, dat geduid kan worden binnen het 
model van de „preventiepiramide‟. (Bijlage 12) 
De preventiepiramide is een model van integrale benadering en aanpak van 

veiligheidsproblemen. De verschillende lagen zijn terug te vinden in de verschillende 
niveaus van dit model. Dit model is zeer handig om een analyse te maken, bij het 

ontwikkelen van voorstellen en deze leidt dan tot een aanpak van het 
veiligheidsprobleem. 
 

 

3.3 Feiten over overlast 
 

Het begrip „overlast‟ is moeilijk te achterhalen. Dit heeft waarschijnlijk te maken 
doordat het begrip subjectief is van aard. Een vraag die we ons alvast kunnen stellen 
is, wat de eigenschappen zijn van overlast? 

 
 Er zijn meerdere definities van het begrip „overlast‟. Deze komen tot stand door 

een bepaalde sociale context. Wie definieert het begrip? (politie, overheid, 

burgers) en met welke bedoeling? 

 

 Gedrag dat als overlast wordt aangezien, is niet altijd strafbaar of juridisch fout. 

Daardoor heeft de overheid een zwakkere machtspositie om in te grijpen. 
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 Overlast wordt ervaren als een subjectief gegeven. De subjectieve beleving 

hangt samen met de beleving van overlast, want deze beïnvloed de onrust en 

de verstoring van de leefomgeving. 

 

 Overlast houdt verband met het ervaren van hinder of schade ten gevolge van 

bepaalde gedragingen. 

 

 In de nieuwe gemeentewet komt het begrip „overlast‟ voor. Daarvoor werd er 
geen sluitende definitie bedacht. 

 
 De mate waarin mensen bepaalde gedragingen als overlast ervaren, hangt af 

van de graad van tolerantie die zij hanteren. Hoe lager de tolerantiedrempel 

van mensen, hoe groter de kans dat bepaalde gedragingen als overlast worden 
beleefd. 

 
 

3.4 Overlast: een moeilijk begrip 
 
Het is moeilijk om te weten wat wel of niet onder de wettelijke noemer van „overlast‟ 
wordt begrepen. Wanneer het werkveld of het beleid „overlast‟ op een bepaalde 

manier definieert, dan heeft dit directe consequenties voor de eigen werking. Door 
het begrip „openbare overlast‟ in te voegen in de nieuwe gemeentewet, heeft de 
wetgever de bevoegdheid van de gemeenten op dat gebied willen uitbreiden. 

Onderzoekers ontwikkelen definities om fenomenen af te bakenen, met het oog op 
het analyseren en meten van verschijnselen. De concrete invulling en omschrijving 
van begrippen zal getekend worden door de wetenschappelijke methode, de 

beschikbare gegevens, de haalbaarheid en de grootschaligheid van de 
onderzoeksopzet. Toch kunnen zij een meer onafhankelijke en objectieve houding 
aannemen tegenover de fenomenen die ze bestuderen, omdat hun activiteiten 

gericht zijn op kennisverzameling zonder meer. 
 

Conclusie: elke definitie claimt een deel van de werkelijkheid op en moet vooral 
begrepen worden tegen de achtergrond van wat er precies mee gedaan wordt. Er 
wordt in het onderzoek geen „alles zaligmakende‟ definitie naar voren geschoven, of 

standpunten in genomen ten aanzien van bepaalde omschrijvingen van overlast. 
Vanuit Wetenschappelijke hoek is het vooral zinvol om gangbare feiten de 
definiëringen van overlast in kaart te brengen en te wijzen op bepaalde evoluties en 

consequenties, en zoeken naar een werkdefinitie die een brede analyse/aanpak van 
het overlast fenomenen niet in de weg staat. 
 

Rekening houdend met de specifieke sociale en landelijke context waarbinnen 
definities ontstaan, kan een overzicht worden gemaakt van bestaande definities van 
overlast (zie Groenen & Goethals,2005). Er wordt hieronder verwezen naar het 

rapport „LIVA I, Lokale Integrale Veiligheidsanalyse Antwerpen (Ysabie & Van Poppel, 
2004), waarin ooit een inventaris is opgemaakt van bestaande definities van overlast. 
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 „Ongenoegen dat bij de bevolking ontstaat wanneer een bepaald storend 

gedrag te vaak voorkomt of wanneer een omgevingsfactor die de ergernis 

veroorzaakt blijft aanslepen waardoor er een onveiligheidsgevoel wordt 

veroorzaakt.‟ (Bestuursakkoord Antwerpen, 2001-2006) 

 

 „De aantasting van de leefbaarheid en het leefbaarheidgevoel door 

omgevingsfactoren van materiële of persoonlijke aard.‟ (Federaal veiligheid- 

en detentieplan) 

 

 „De openbare overlast heeft betrekking op voornamelijk individuele materiële 

gedragingen die het harmonieuze verloop van menselijke activiteiten kunnen 

verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, wijk, 

straat kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale 

leven overschrijdt. Men kan de openbare overlast beschouwen als lichte 

vormen van verstoringen van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en 

zindelijkheid.‟ (Omzendbrief OOP van 2mei 2001) 

 

 Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten overlast: 

criminele overlast, overlast voor de openbare orde en audiovisuele overlast. 

Criminele overlast is de meest objectieve vorm van overlast. Het gaat om 

misdrijven, inbreuken op de strafwet. Voorbeelden: diefstal, beroving, heling, 

drugshandel. Overlast voor openbare orde kan in bepaalde gevallen juridisch 

omschreven worden. Maar het kan soms gaan om louter subjectief aanvoelen 

voorbeeld: lawaaioverlast, vechtpartijen, ruzies. Audiovisuele overlast bestaat 

enkel uit subjectief aanvoelen. 

 

De recente Omzendbrief stelt dat de wetgever geen definitie van „openbare overlast‟ 
geeft, en bevestigd de invulling van het begrip zoals hierboven geciteerd in een 
vorige Omzendbrief. Verder staat dat het begrip van het systeem van de 

administratieve sancties en de nieuwe bevoegdheden vervolledigt die toegekend zijn 
aan de burgemeester om gedragingen te beteugelen die niet als zeer ernstig 
beschouwd worden maar die in het dagelijks leven als bijzonder hinderlijk worden 

ervaren. 
Een eenduidige definiëring van overlast bestaat niet. Overlast wordt persoonlijk 

ervaren als een inbreuk op de privésfeer (Breeuwsma, 2001; Deklerck,2005). De 
definitie overlast is sterk afhankelijk van de burger, omdat het in grote mate als 
subjectief wordt ervaren. Overlast is dus voor iedereen anders. Het is een eenduidig 

gegeven dat heel moeilijk objectief te omschrijven valt. De invulling hangt samen 
met de tolerantiedrempel van mensen die sterk verschillen (Mulleners, 2003; 
Breeuwsma, 2001; Raaymakers e.a., 2001). 
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3.5 Overlast, een werkdefinitie 
 
We kunnen een aantal omschrijvingen van overlast herleiden tot variaties die 
opgebouwd zijn uit een viertal elementen. Dit basisstramien omsluit de kern van wat 

doorgaans onder „overlast‟ wordt begrepen. Overlast is een verzamelnaam die 
verwijst naar gevallen van geringe hinder of schade die mensen ervaren als gevolg 
van bepaalde menselijke handelingen. Deze definitie omvat minstens 4 componenten 

en die kunnen nader worden omschreven. 
 

 “Gevallen van geringe hinder/schade”: overlast vertrekt steeds van een 

bepaalde schade of hinder die mensen ervaren in hun leven. Naargelang 

het doelwit (bijv. eigendom, lichaam, leefomgeving,…), het karakter en de 

ernst van de schade kan overlast subjectief/objectief worden vastgesteld. 

 

 “Die mensen ervaren”: De schade of hinder wordt ervaren door bepaalde 

individuen of groepen in de samenleving. Wanneer verscheidene 

individuen gezamenlijk schade of hinder ervaren (bijv. bij geluidsoverlast) 

kan men spreken van collectieve overlastbeleving. 

 

 “Als gevolg van”: er is een aantoonbaar oorzakelijk verband tussen 

bepaalde handelingen en ondervonden hinder of schade. 

 

 “Bepaalde menselijke gedragingen”: de schade of hinder gaat uit van het 

gedrag van mensen; dikwijls maakt men onderscheid tussen fysieke en 

sociale overlast. 

 

De handelingen van individuen of groepen vormen de directe oorzaak van de 

overlastbeleving. Het gaat niet noodzakelijk om strafbare gedragingen. 
 
Deze definitie is breed genoeg om de veelheid van overlastfenomenen te omsluiten. 

De concrete invulling kan verschillen van data tot data en van methode tot methode. 
Het subjectieve karakter van „overlast‟ maakt het moeilijk om het in kant- en klare 
definities te vatten. 

 
 

3.6 Overlast: subjectief of objectief 
 
Het kan gevaarlijk zijn om het begrip te willen „objectiveren‟. De handelingen die 

kunnen zorgen voor hinder of schade kan verschillen van burger tot burger. Naast de 
concrete gedragingen moet er ook rekening gehouden worden met de frequentie van 
de ernst van de inbreuk, de zwaarte van de straf en de ernst van de gevolgen van de 

overlast. Objectivering is dus delicaat, omdat overlast door iedereen anders wordt 
ervaren. Door de subjectieve ondergrond is het heel moeilijk om een overlastbeleid 
te voeren naar schade of hinder die burgers ondervinden ten gevolge van 

handelingen. In het verleden werd door de wetgever en het beleid al een poging 
gedaan om het vage begrip „overlast‟ concreter te omschrijven en voor te stellen. 
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Hieraan zijn natuurlijk gevaren verbonden in verband met de aanpak van dit 

maatschappelijk probleem.  
 
 

3.7 Definiëringen 
3.7.1 Een limitatieve definiëring 
 

Het begrip „openbare overlast‟ wordt geïntegreerd in de nieuwe gemeentewet en 
opgenomen in de bevoegdheden van de administratieve politie. Het heeft toch 
enkele concrete voorbeelden zoals de reglementering inzake geluidsoverlast, 

dancings, hondenpoep, het gebruiken van een grasmaaier of zaagmachine op een 
zondag, het buitenzetten van de vuilnisbak voor een bepaald uur … . Later werd 

deze lijst uitgebreid met bijvoorbeeld urineren op openbare plaatsen, bedekken van 
straatborden en huisnummers, het vervoeren van wilde of verwilderde dieren en nog 
veel meer. 

 
Naast de voordelen van rechtszekerheid en verduidelijking zijn er ook potentiële 
gevaren. Men moet hier dan vooral rekening houden met de consequenties. 

 
 De juridische omschrijving van het begrip „overlast‟ kan sneller aanleiding geven 

tot probleemherkenning en –afhandeling. Dit kan als gevolg hebben dat 

samenlevingsproblemen tussen burgers onderling niet meer gelden en er een 

beroep gedaan wordt op een overheid of een andere hulpverlening. 

 

 Bepaalde fenomenen in de samenleving kunnen nu meer eenzijdig worden 

aangepakt. Het gevaar is dat respons van andere actoren op het terrein van 

welzijn uitblijft en alternatieve afhandelingmethoden worden uitgesloten. 

 

 Overlast wordt gereduceerd tot een bepaalde handeling. Wanneer burgers 

hinder of schade ondervinden ten gevolge van handelingen die niet omschreven 

staan als „overlast‟, gaan deze burgers zich in de steek gelaten voelen. 

 

 Als men „overlast‟ teveel synoniem maakt aan „bepaalde gedragingen‟, is er het 

gevaar dat er minder wordt gekeken in welke mate deze gedragingen ook 

effectief schade of hinder veroorzaken bij de burger of de samenleving. 

 

3.7.2 Een centrale definiëring 
 
Iedereen kan iets anders verstaan onder overlast. De overheid kan geen eenduidige 

definitie hanteren in haar antwoord op de overlast die de burger ervaart. Momenteel 
kunnen de lokale overheden vrij kiezen wat zij verstaan onder „openbare overlast‟ en 

hoe zij wensen te reageren op dit overlastfenomeen binnen de grenzen van hun 
territoriale en materiële bevoegdheid. Dit vormt een groot nadeel voor de burger 
want het leidt tot verhoogde rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid want in de ene 

gemeente wordt men voor bepaalde gedragingen administratief beboet en in de 
andere gemeente wordt dan weer een proces verbaal opgesteld door de politie en 
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opgestuurd naar het parket en in nog een andere gemeente wordt men helemaal 

niet gestraft voor dezelfde handeling. 
 
 

3.7.3 Een collectieve definiëring 
 
Er wordt gekeken hoe een leefgemeenschap van burgers bepaalde fenomenen als 

overlast ervaart en definieert. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens kan de overheid buurt per buurt vaststellen wat de belangrijkste 
overlastfenomenen zijn. Op basis van een collectieve omschrijving van overlast kan 

de overheid dan bepalen hoe en wanneer ze moet omgaan met individuele 
ervaringen en meldingen van overlast in een leefgemeenschap. De collectieve 
omschrijving kan dus gebruikt worden als basis voor het overlastbeleid en het houdt 

rekening met de gemeentelijke context. Een individueel beleefde overlast wordt pas 
bestempeld als problematisch, indien blijkt dat de gangbare en gebruikelijke normen 

van een buurt zijn overschreden. Anders kan de overheid kiezen om de overlast te 
tolereren. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3: De kust 
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1 Inleiding 
 
De Belgische kust is de landstreek die in het Belgische deel van Vlaanderen als 
kuststrook grenst aan de Noordzee. De lengte bedraagt ongeveer 67 kilometer. 

 
In het noorden vormt „Het Zwin‟ de grens met Nederland, waarna het strand van de 
Vlaamse kust verder noordwaarts in Zeeuws-Vlaanderen doorloopt. In het zuiden 

gaat de kustlijn over in de Franse opaalkust die in Frans-Vlaanderen, in het Franse 
Duinkerke en oostelijk ervan ook wel de Franse „Côte Flamande‟ (Vlaamse kust) 

wordt genoemd. Achter de kuststrook, meer landinwaarts, liggen de Polders. Deze 
polders en de kust vormen samen Maritiem Vlaanderen. 
 

Langsheen de kust komen zandstranden voor. De kuststrook is sterk verstedelijkt, 
vormt één van de belangrijkste toeristische regio‟s van het land en telt verscheidene 
badplaatsen. 

 
De kuststrook in België wordt getypeerd door zijn lineaire stedelijke ontwikkeling. 
Langs de kust liggen verschillende steden, die door infrastructuur sterk met elkaar 

verbonden zijn. Sterke verstedelijking, met soms hoogbouw, concentreert zich 
langsheen de kustlijn, en de Koninklijke baan, de kusttram en de snelweg A18 die 
langsheen de kust lopen. Daartussenin komen nog op enkele plaatsen open 

duingebieden of slikke- en schorregebieden voor. 
 
 

1.1 Kustzones 
 

Langs de kust vormt Oostende, als “Koningin der badsteden”, als goed uitgeruste 
regionale stad, het zwaartepunt. Knokke-Heist, Blankenberge en ook Nieuwpoort zijn 
kleinere lokale steden. 

 
Hier zijn de gemeenten langs de Belgische kust in Vlaanderen van noord naar zuid 
opgesomd. 

 
De oostkust: 
 

Knokke-Heist 
Zeebrugge 
Blankenberge 

 
 
De middenkust: 

 
De Haan 

Bredene 
Oostende 
Middelkerke 
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De westkust: 

 
Nieuwpoort 
Koksijde 

De Panne 
 
 

 

1.2 Gebruik naamgeving „Vlaamse kust‟ 
 

Er is in België geen consensus rond het gebruik van de term Vlaamse Kust in plaats 
van Belgische Kust. Zeker Franstalige Belgen verkiezen te refereren naar La Côte 
Belge. Maar het is ook niet duidelijk welke naamgeving geprefereerd wordt door de 
Vlaamse bevolking. De kuststreek is een onderdeel van het Vlaamse Gewest. Het 
Vlaams Gewest loopt evenwel slechts tot de zogenaamde "basislijn", de laagwaterlijn 

van de kust. In die context zou men kunnen stellen dat de gebouwen (behalve 
staketsels- op de Vlaamse Kust staan, maar dat een zwemmer zich buiten die kust in 
de Belgische (en niet Vlaamse) territoriale wateren van de Noordzee bevindt  

 
Toerisme-Vlaanderen is reeds in 1999 consequent de Vlaamse Kust aan het 
promoten, maar het is vooral Minister Geert Bourgeois (N-VA), sinds 2004 Vlaams 

minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme die datzelfde jaar 
het doorgedreven gebruik van de term Vlaamse kust ook in het buitenland oplegt 
aan de Vlaamse overheid en zijn agentschappen In praktijk worden beide termen 

door elkaar gebruikt. 
 
Daarnaast kan het begrip "Vlaamse kust" ook slaan op een strook die meer omvat 

dan enkel de Belgische kust, maar ook de Frans-Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse kust. 
Met Belgische kust wordt dan expliciet enkel het Belgische deel van deze Vlaamse 

kust bedoeld. 
 
 

2 Toerisme 
 
Het toerisme aan de kust is geëvolueerd van het elitaire kuurtoerisme voor de rijken 

vroeger, naar massatoerisme nu. Samen met deze evolutie zijn ook de logies vormen 
sterk uitgebreid en gediversifieerd. En er is een ruim aanbod ontstaan aan attracties 
zoals minigolf- en pretparken. 

 
De laatste jaren is het basisaanbod van de kust (strand, zee, havens, wandeldijken, 
polders …) gemoderniseerd met weersonafhankelijke attracties. Deze beantwoorden 

meer aan de eisen van het moderne toerisme. Deze zorgen dan ook voor toerisme 
bij slecht weer enkel voorbeelden van deze attracties zijn de vlindertuin, traincity, 

fitnesscentra, Sea Life Center, Seafront, Earth Explorer … . 
 
De grootste trekpleisters blijven wel het basisaanbod van de kust. Toerisme is voor 

de kust de belangrijkste economische activiteit, er is een grote diversiteit in het 
aanbod van logiesvormen aan de kust. Niet alleen is er een groot aanbod van 
logiesvormen, er zijn ook zeer veel tweede verblijven aan de kust. De totale 
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beddencapaciteit aan de kust bedraagt zo‟n 500.000 bedden dit weerspiegelt het 

belang van toerisme in deze regio. 
 
Voorbeelden van logies zijn hotels, vakantiewoningen, campings, vakantiedorpen, 

gastenkamers met bed & breakfast … . 
 
“De toeristisch-recreatieve sector is van vitaal belang voor de economie en de 

werkgelegenheid in de kuststreek. Sinds 1995 groeide de werkgelegenheid in de 
toeristische sector in de kustzone met 13,8 % of ongeveer 2.200 arbeidsplaatsen. In 
diezelfde periode was er in de kustgemeenten een relatieve stijging van de 

werkgelegenheid met 4,5 %. “11 
 
 

Strandtoerisme en dagtoerisme 
 

Het strand is de belangrijkste toeristische trekpleister aan de kust, ze zijn goed 
uitgerust met recreatie en veiligheidsvoorzieningen (redders, verdwaalbandjes en 
oriëntatiepalen).  

Bij strandtoerisme hoort ook dagtoerisme, als het mooi weer is trekken de mensen 
naar de kust om er een dagje te ontspannen. Er zijn aan de kust per jaar 17 à 18 
miljoen dagtoeristen per jaar, en in de zomer zijn er pieken van 240.000 toeristen 

per dag. Dagtoeristen kunnen in één dag gemakkelijk heen en weer reizen naar de 
kust dit kan voor veel overlast zorgen in het verkeer. Uit statistisch onderzoek blijkt 
dat tussen 1997 en 2006 het aandeel van het openbaarvervoer bij de dagtoeristen 

naar de kust is toegenomen met 5,4% . Dit wordt beïnvloed door de 
promotietarieven van de NMBS, dus het beleid van de NMBS kan dus een positieve 
invloed hebben op het aandeel van de treinreizigers onder de dagtoeristen. Het 

aandeel van het openbaar vervoer voor de dagtoeristen is belangrijk want dit zorgt 
voor een hogere verkeersveiligheid, betere leefbaarheid, minder parkeerdrukte en 
minder luchtverontreiniging. (Bijlage 13) 
 
 
Verblijftoerisme 

 
Het aandeel van het verblijftoerisme is kleiner dan het aantal dagtoeristen, er is 

namelijk in de loop der tijd (van 1997 tot 2006) een stijging van het aantal bezoekers 
aan de kust, maar een daling van de overnachtingen aan de kust. De gemiddelde 
verblijfsduur is dus gedaald. Er is ook een verschuiving bij de Belgen van het huren 

van een vakantiewoning naar een tweede verblijf (geschat op 14,8 miljoen 
overnachtingen).  
 

“Een groot aantal tweede verblijven ten opzichte van het totale aantal permanente 
woningen kan een maat voor sociale cohesie zijn: hoe groter de verhouding tweede 
verblijven/permanente woningen, des te groter de kans dat de inwoners eerder 

geïsoleerd geraken en niet participeren aan het gemeenschapsleven. Omgekeerd 

                                       
11 

Monballyu B. het kustkompas, werkgelegenheid in toerisme, Coördinatiepunt voor Geïntegreerd 
Beheer van Kustgebieden, Oostende, 2007, 92p. 
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mogen we er evenwel niet van uit gaan dat een groot aantal permanente woningen 

per definitie op een goed sociaal woonklimaat wijst. Daarnaast heeft een groot 
aantal tweede verblijven eveneens een invloed op de woningduurte en de sociale 
mix.”12 

 
Het verblijfstoerisme in logiesvormen en het tweede verblijf zorgen voor een zware 
ecologische druk van de kustregio, zoals de productie van huishoudelijk afval en het 

waterverbruik.  
 
 

3 Wonen aan de kust 
 

Bewoning 
 
De kust heeft een positief migratiesaldo, dit komt vooral door de pensioenmigratie. 

Dus er is een sterke inwijking van de oudere bevolking aan de zee. Daarom dat de 
oudere bevolking een overwicht heeft in de bevolkingsstructuur van de kust. Dit 
heeft invloed op huisvesting, economie, zorg, werkgelegenheid of vrije tijd.  

 
Er zijn veel tweede verblijven aan de kust, door de sterke vraag naar die tweede 
verblijven stijgen de prijzen sterk op de lokale woningmarkt, en dit heeft een invloed 

op de sociale structuur van de kustbevolking.  
De kust is erg goed uitgerust in vergelijking met de gewone behoeften van de 
bevolking dit komt door het toerisme. Aan de kust is er ook een goede 

verkeersinfrastructuur, de kusttram en de kustbaan zorgen voor een goede 
verbinding tussen de kustgemeenten. En de autosnelwegen en de treinverbinding 

zorgen voor een goede verbinding met de rest van het land. Ook is er een 
luchthaven in Oostende, en een militaire in Koksijde.  
 

 
Architectuur aan de kust 
 

Aan de kust heb je een uitgebreid architecturaal patrimonium, dit komt doordat bij 
het ontstaan van het kusttoerisme er zich een kuur- en recreatiegebonden 
submaatschappij heeft ontwikkeld. En daardoor de gebouwen aan de kust specifiek 

ontworpen werden voor recreatie- en toerismedoeleinden. 
 
 

Enkele voorbeelden van architectuur. 
 

 Anno 1900 (Leopold 2) 

De periode van de eeuwwisseling, toen werden er prachtige villa‟s, luxueuze hotels 
en prestigieuze openbare gebouwen gerealiseerd. (typische belle epoque 

bouwwerken) 
 
 

                                       
12 RAMMELAERE S. Het kustkompas, tweede verblijven, Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van 

Kustgebieden, Oostende, 2007, 24. 
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 Het interbellum 

De tijd tussen de twee wereldoorlogen, gaf opmerkelijke bouwwerken. En door de 
opkomst van sociaal toerisme werden er veel homes en vakantiehuizen gebouwd in 

hun eigentijdse stijl. 
 
Na de tweede wereldoorlog werd de Belgische kust overspoeld met massatoerisme. 

Meestal denkt men bij massatoerisme aan karakterloze architectuur, maar in die 
waren er kwalitatief hoogstaande projecten zoals het casino in Oostende.  
 

 

4 Veiligheid in het verkeer en het openbaar vervoer 
4.1 Verkeer 
 
In België zijn er drie soort wegen13: 

 
 provinciewegen: beheerd door de provincie, maar zullen in de periode 2008-

2010 worden overgenomen door de gewesten; 
 gewestwegen: beheerd door het gewest, bevat ondermeer autosnelwegen; 

 gemeentewegen: beheerd door de 589 gemeenten, ook de buurtwegen (smalle 
wandel- en fietspaden) vallen hieronder. 

 

Elke wijziging wordt goedgekeurd door de provincie. Wie de weg beheerd staat ook 
in voor de veiligheid door middel van signalisatie, veiligheidsmaatregelen en in de 

winter het verzorgen van de winterdienst. 
 
 

4.2 Openbaar vervoer 
 
In de kuststations van „de NMBS‟ staat de spoorwegpolitie in voor de veiligheid. Op 

de bussen en trams van „de lijn‟ kan er een samenwerking zijn met de lokale politie, 
al dan niet met de hulp van de plaatselijke politieschool. Een voorbeeld is de 
kusttram14. Door de wet op de camerabewaking van juni 2007 worden beelden van 

de voertuigen van „de lijn‟ doorgezonden naar de dispatching van „de lijn‟. 
 
 

5 De redders aan de Belgische kust 
 

In België zijn de gemeentebesturen (aan de kust) verplicht om de hulp- en 
reddingsdiensten te organiseren door maatregelingen te treffen die de veiligheid 
waarborgen. Elke kustgemeente staat dus in voor zijn redders, ook op financieel 

vlak. ''Vandaag is de "I.K.W.V." (Intercommunale Kustreddingsdienst West-
Vlaanderen) het overkoepelend orgaan voor alle kustgemeenten wat de organisatie 
van de kustreddingsdienst betreft. Hierdoor wordt er gestreefd naar een zo groot 

                                       
13 „Weg‟, WIKIPEDIA, http://nl.wikipedia.org/wiki/Weg#Belgi.C3.AB, 2008. 
14 'Politieschool zet studenten in op kusttram' In: Het laatste nieuws, 
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/361448/2008/07/28/Politieschool-zet-studenten-in-
op-kusttram.dhtml, 2008-07-28. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weg#Belgi.C3.AB
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/361448/2008/07/28/Politieschool-zet-studenten-in-op-kusttram.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/361448/2008/07/28/Politieschool-zet-studenten-in-op-kusttram.dhtml
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mogelijke uniformiteit, zowel op het gebied van kleding en materiaal als op het 

gebied van optreden, praktische organisatie... ''15.  
 
Er zijn vier gradaties bij de redders. Als eerste hebben we de 'Plaatselijke 

hoofdverantwoordelijkencoördinator, deze functie wordt meestal waargenomen door 
een vastbenoemde ambtenaar. Het gaat meestal om iemand met een leidinggevende 
functie bij het gemeentebestuur.16 De taak kan worden volbracht door de 

brandweerbevelhebber, de sportdienst, de  zwembadbeheerder of de hoofdredder. 
 
Per gemeente is er ook een hoofdredder. Zijn taak bestaat onder meer uit de 

verdeling van de redders over de verschillende reddingsposten, hij controleert ook de 
aanwezigheid van de redders op de reddingsposten, ook controleert hij als de regels 
worden nageleefd. 

 
Bij elke reddingspost zijn er meerdere redders (drie tot zes) en één 

redderpostoverste aanwezig. Zij staan in voor de veiligheid van baders, zwemmers 
en watersporters. De redder-postoverste is hoger in rang en brengt elke dag verslag 
uit aan de hoofdredder. Hij begeleid ook de overige redders. 

 
Alle redders worden in staat geacht de eerste hulp te kunnen toepassen en 
beschikken hiervoor over volgend reddingsmateriaal, zoals een reddingsvest, 

koorden, een torpedoboei, een reddingsboot; reanimatie- en EHBO-materiaal zoals 
een draagberrie, pocketmask … .  
 

In totaal beveiligen de redders 27 593 meter kust. 

                                       
15'Kustreddingsdienst', Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Kustreddingsdienst, p,7,2008. 
16„Hfk 1:organisatie, structuur kustreddingsdienst‟, 
www.redderaanzee.wobra.be/HF%201%20cursusversie%202004%20-%202005.pdf, 2008. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kustreddingsdienst
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Besluit fase 1 

 
Bij onveiligheidsproblemen komt heel wat kijken. Er zijn zeer veel actoren die zich 
dan ook bezig houden met veiligheid en het waarborgen van deze veiligheid. Als het 

om onveiligheidsproblemen gaat, dan gaat het hier vooral over criminaliteit en 
overlast (in zijn vele vormen). De kust zelf is een druk bevolkt gebied die veel 
toerisme aantrekt. Dit alles heeft dan ook zijn weerslag op de (on)veiligheid. 

 
 
 

 



 

64 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fase 2



 

 

Inleiding fase 2 

 
Ons werd de politiezone Blankenberge/Zuienkerke toegewezen. Na enkele 
tegenslagen in de groep en tijdens onze zoektocht naar actoren zijn we toch tot een 

goed einde kunnen komen. Met een heleboel aan informatie over problemen in de 
politiezone begonnen we vol goede moed en in een spoedtempo aan onze 
verwerking. Dit is het resultaat. 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1: Politiezone 
Blankenberge/Zuienkerke
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De politiezone Blankenberge/Zuienkerke17 bestaat uit de twee gemeentes, de stad 

Blankenberge en de gemeente Zuienkerke. 
 
De kuststad Blankenberge bestaat uit twee woonkernen, Blankenberge en Uitkerke, 

die geconcentreerd zijn rond twee verkeersassen (de kustbaan N34 en de 
gewestweg naar Brugge N371) en waarbij de kernen naar elkaar zijn gegroeid. De 
stad Blankenberge beslaat een oppervlakte van 17,42 km² en had eind 2007 18.329 

inwoners wat een bevolkingsdichtheid van 1.053 inwoners per km². De 
leeftijdsklasse die het meest is vertegenwoordigd in Blankenberge in deze van de 40-
70 jarigen (Bijlage 14). 

 
Blankenberge bezit een kuststrook van 3,3 km, een jachthaven voor 1000 
plezierjachten en een NMBS-station waardoor er tijdens de weekends en de 

vakantieperiode een sterke bevolkingsaangroei is aan (dagjes)toeristen. 
 

Blankenberge kamt met een werkloosheidsgraad van 9,57% (Bijlage 15) dat één van 
de hoogste is in de wijde omgeving. Toch is er een daling te zien tijdens de 
zomermaanden door een grotere werkgelegenheid in de horeca en toeristensector. 

 
De gemeente Zuienkerke heeft een oppervlakte van 48,86 km² en had in 2007 2760 
inwoners. Dit geeft een bevolkingsdichtheid van 56 inwoners per km², wat in fel 

contrast staat met de 1.053 inwoners per km² van de stad Blankenberge. In 
Zuienkerke is de grootste groep mensen uit de leeftijdsklasse 35-60 jarigen (Bijlage 
16). 

 
De gemeente Zuienkerke wordt doorkruist door drie verbindingswegen (N371 
Brugge-Blankenberge, N9 Brugge-Oostende en N307 Brugge-Wenduine) waardoor er 

vele verkeersongevallen gebeuren op het grondgebied van Zuienkerke, wat hen de 
titel van meest verkeersonveilige gemeente opleverde (Hoofdstuk 3: Problemen in 
Blankenberge/Zuienkerke punt 4 Verkeer). 
 
Zuienkerke heeft, zeker in tegenstelling tot de stad Blankenberge, een heel laag 
werkloosheidscijfer van 4,26% (Bijlage 15). 

 
We merken dus dat deze twee gemeentes in de politiezone sterk verschillend zijn, 

zowel naar aantal inwoners, oppervlakte en werkloosheidscijfers. Dit zullen we zeker 
in acht moeten nemen als we de politiezone verder bestuderen. 
 

 
 
 

 

                                       
17 Bron van de cijfergegevens: Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Politiezone Blankenberge/Zuienkerke 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2: Actoren inzake 
veiligheid in Blankenberge
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1 Lokale politie 
 
De lokale politie in Blankenberge heeft vijf diensten: recherche, verkeersdienst, 
wijkpolitie, interventie, zorgteam en slachtofferhulp. Bij de politie bevindt zich ook 

een strategisch-analist. Deze strategisch-analist is eveneens de intern evaluator bij 
de preventiedienst. Hij helpt de politie bij het opstellen van de zonale 
veiligheidsplannen. Naast een samenwerking met de preventiedienst is er ook een 

samenwerking met privépartners om strategische doelstellingen te bereiken.  
 

Om politieke redenen kozen ze er in Blankenberge voor om niet met GAS te werken, 
in plaats hiervan hanteert men het retributiereglement met beëdigde ambtenaren en 
politieagenten. Het is de heer Monset (burgemeester van Blankenberge) die een 

retributiesysteem verkiest boven GAS, volgens zijn mening wordt de gemeente door 
GAS verplicht een stedelijke rechtbank op te richten. GAS zou wel handig zijn in het 
Brusselse gewest, om te vermijden dat overlast door de mazen van het net zouden 

glippen. Maar Blankenberge en Zuienkerke zouden over voldoende tools beschikken 
om deze problemen aan te pakken.18 
 

Om zaken als wildplassen, hondenpoep, graffiti, opschriften en aanplakkingen (op 
publiek domein) te bestraffen kan een retributie gevraagd worden. De basis van een 
retributie is een proces verbaal en als de retributie geïnd werd moet dit vermeld 

worden in het proces verbaal zodat het parket kan overgaan tot een sepot. 
 
Voorbeelden van retributie 

 
 Voor wildplassen wordt 62 euro en 93 euro op zon- en feestdagen 

aangerekend. 
 

 Voor hondenpoep wordt 62 euro en 93 euro op zon- en feestdagen 

aangerekend. 
 

In 2007 werden er 37 retributies uitgeschreven voor hondenpoep en in totaal 287 
retributies in het kader van openbare netheid.19 
 

Hierin staan ook regels die bestraft kunnen worden. Vaststellingen kunnen gebeuren 
door politiepersoneel en door opgeleide ambtenaren die in burgerkledij controleren. 

Hierbij gaat het vooral om kleine criminaliteit, zoals zwerfvuil, hondenpoep … 
 
 

 
 
 

                                       
18 DENOYETTE P. Zonaal Veiligheidsplan, bijlage 7, Notulen van de zonale Veiligheidsraad van 20 
juni 2005 om 10.30 uur, 2009-2012, Blankenberge 8370, 2009. p.120 
 

19 MINNE N. Stad wil af van hondenpoep, Na sensibilisatie volgen repressieve controles 
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=8s1jur6g, 12/11/2007, geraadpleegd op 
22/03/2009 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=8s1jur6g
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2 Preventiedienst 
 
De preventiedienst van Blankenberge bestaat uit twee preventiemedewerkers, vier 
veiligheidsbeambten, vijf stadswachten en één startbaner verkeersveiligheid. Naast 

het preventieteam heb je de preventieambtenaar die tevens diensthoofd is en een 
interne evaluator. Zoals eerder aangehaald is de interne evaluator van de 
preventiedienst ook de strategisch analist bij de politie. Dit wijst erop dat politie en 

preventiedienst nauw samenwerken, dit zorgt er ook voor dat er gemakkelijker 
cijfergegevens kunnen worden opgevraagd bij de politie om een preventieplan op te 

stellen. De preventiedienst wil bijdragen tot een veilige en leefbare omgeving waarbij 
men aandacht heeft voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Om dit te 
verwezenlijken heeft de preventiedienst vijf pijlers: 

 
 versterking van het gemeentelijk beleid; 

 een betere integratie van de specifieke doelgroepen; 

 functioneel toezicht, technopreventie en aanpak van het onveiligheidsgevoel; 

 aanpak van het drugprobleem; 

 aanpak van specifieke criminaliteitsproblemen. 

 
 

3 Private bewakingsdienst 
 
Naast preventiedienst en politie, schakelt men ook iemand in van een private 
bewakingsdienst om te patrouilleren tijdens de maanden juli en augustus. Men 

patrouilleert vooral langs de strook die in concessie is gegeven aan badkarhouders. „s 
Nachts wordt er gepatrouilleerd om problemen van vandalisme tegen te gaan. Maar 

omdat het hier gaat om private veiligheidsmensen kunnen ze enkel staande houden 
en de politie verwittigen.  
 

 

4 BIN, BIN-Z, SIN 
 

Na kennisname en tijdens het interview met hoofdinspecteur Denoyette hebben we 
vernomen dat er in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke vanuit de bevolking geen 
belangstelling is voor een BIN, een BIN-Z en een SIN. Indien de vraag zou rijzen is 

men vanuit de politiezone bereid om een BIN(-Z)- en/of SIN-medewerker aanstellen. 
 

 

5 Sociale actoren 
 

Tijdens het interview met de lokale politie is duidelijk geworden dat de sociale 
actoren in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke zich veelal verschuilen achter het 
beroepsgeheim. We hadden ons handen al vol met de bovenvermelde actoren. Mede 

hierdoor is ons aanbevolen ons niet toe te spitsen op deze actoren. Uiteindelijk 
hebben we ons toegespitst op de kernactoren. Omdat deze te specifiek leken, om te 
bespreken. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3: Problemen in 
Blankenberge/Zuienkerke
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1 Overlast 
1.1 Milieuoverlast 
 
In Blankenberge vindt 37.22% van de respondenten in het kader van de 

veiligheidsmonitor aan dat rommel op straat als buurtprobleem wordt ervaren. Dit is 
lager dan het Belgische gemiddelde. 49.52% van de respondenten vindt dat hun 

buurt er “heel verzorgd” uitziet. Hondenpoep en sluikstorten zijn respectievelijk de 
tweede en derde belangrijkste fenomeen van milieuoverlast. 
 

Hoewel er geen officiële cijfers beschikbaar zijn over de hoeveelheid milieuoverlast, 
kon Sandra Demeulenaere, hoofd van de preventiedienst Blankenberge, ons mede 
delen dat over dit feit het meeste klachten worden gemaakt. 

 
Hun plan om deze problematiek aan te pakken is door de stadswachten de mensen 
in de straat te sensibiliseren hierover. 

 
Dit doen ze echter niet enkel met folders, maar ook met gadgets. Dit omdat ze bij de 
preventiedienst denken dat hun folders hoogstwaarschijnlijk ook op de straat zullen 

belanden. Indien met gadgets werkt neemt de kans toe dat men de gadgets niet 
direct weggooit. 
 

De oplossing vermeld in het ZVP is dat de politiezone Blankenberge de inzet van haar 
agentes van de politie zullen blijven oriënteren naar de aanpak van 

milieugerelateerde fenomenen. De andere leden van deze politiezone zullen ook 
geresponsabiliseerd  worden om tijdens hun dagdagelijkse taken aandacht te hebben 
voor deze problematiek.  

Verder nog zal de PZ ook meewerken aan de uitvoering van acties die in het kader 
van het strategisch veiligheids- en preventieplan van de preventiedienst komen 
omtrent sociale overlast worden ontwikkeld. 

 
 

1.2 Jeugdproblematiek: hangjongeren 
 
De veiligheidsmonitor 2006 geeft weer dat (in 2006) 22.8% van de respondenten 
overlast van groepen jongeren als buurtprobleem omschrijft.  

 
Sleutelfiguren schuiven de „jeugdproblematiek: opvoeding‟ als achtste probleem naar 
voren, „jeugdproblematiek: mishandeling‟ komt op de twaalfde plaats terwijl ze 

„overlast- & hangjongeren‟ op de zeventiende plaats vermelden.  Eigen medewerkers 
plaatsen deze laatste problematiek op de vijfde plaats. 

 
Binnen de PZ zouden ze geconfronteerd worden met een stijgend aantal klachten (en 
ook heel wat burgers doen geen aangifte, wat zorgt voor een Dark Number) omtrent 

hangjongeren op plaatsen als het LeopoldIII-plein, rond het station, tramhaltes, de 
bowling, de Floreal en allerlei pleintjes.  
 

Op deze plaatsen wordt men geconfronteerd met vandalisme, lawaai, lastig vallen 
van voorbijgangers, drug- en alcoholgebruik.  
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Volgens het zorgteam zouden drugscontroles op de tram Oostende-Blankenberge-

Knokke en op de trein Brugge-Blankenberge heel wat soelaas opleveren. 
Andere actoren/partners inzake jeugdoverlast zijn: 
 

Parket – jeugd OCMW 

Jeugdrechtbank CBJ 

Scholen Technische Dienst 

Jeugddienst Jeugdverenigingen 

Preventiedienst @4us 

CLB Seniorenraad 

 

 
POS of problematische opvoedingssituaties 
 

De afkorting POS staat voor problematische opvoedingssituaties. De onbuigzamen 
met andere woorden. Ze hebben weinig toezicht door de ouders en vaak betreft het 
ook werkelijk hulpbehoevenden (bijv. verwaarloosden, mishandelden). Het probleem 

is dan ook vaak terug te brengen tot het gedrag van de ouders20. 
 
Het nieuwe ZVP leert ons dat de PZ echter meer en meer wordt geconfronteerd met 

dergelijke jongeren. Voor dit probleem werkt de politie samen met de scholen in 
kader van de PLP 4121.  Deze samenwerking heeft ook aangetoond dat het 

spijbelgedrag veel groter is dan werd aangenomen (cfr. Hangjongeren). De komende 
vier jaar zal de politie zich prioritair inzetten voor de verdere ontwikkeling van de 
samenwerking met de scholen. 

 
Via een reeks socio-preventieve maatregelen willen ze de sociale cohesie in onze 
maatschappij verzekeren en versterken, dit om ervoor zorgen dat jongeren over één 

of meerdere sociale vangnetten beschikken en zó niet afglijden naar de criminaliteit. 
 
 

1.3 Uitgaansleven 
 
Zoals in het ZVP vermeld zal er specifiek aandacht worden gehouden op het 

uitgaansleven op vlak van drugs, overlast, geweld en verkeer. Dit dan vooral in 
verband met jongerencriminaliteit. 

 
In Blankenberge worden er al sinds 2005 door de politie in samenwerking met de 
preventiedienst acties gevoerd die vooral de overlast in uitgaansbuurten verminderd. 

Deze 3 buurten zijn rond de Leopoldstraat, de Weststraat en de Casinostraat (Bijlage 
17). De overlast, het geweld en de drugs die hier aanwezig zijn, zijn vooral aanwezig 
in het hoogseizoen of wanneer er evenementen zijn. 

 
 

                                       
20 QUAGHEBEUR H. Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012, Blankenberge 8370, 2009, p 196. 
21  Ministeriële omzendbrief. 
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1.4 Geluidsoverlast 
 
De veiligheidsmonitor 2006 leert ons dat 24.4% van de respondenten “andere 
vormen van geluidsoverlast” als een buurtprobleem ervaart. Hier maken we geen 

verschillen met de andere niveaus.  
De sleutelfiguren vermelden „nachtlawaai: personen‟ op de tiende plaats, 
„nachtlawaai: muziek‟ op de achtentwintigste plaats terwijl andere medewerkers 

nachtlawaai door muziek op de twaalfde plaats en nachtlawaai door personen slecht 
op de veertiende plaats zet. Dit komt vooral voor bij de populaire uitgaansbuurten 
(zie Hoofdstuk 3, 1.3. Uitgaansleven). 

 
Hun oplossing:  

Binnen de PZ volgden twee operationele leden de opleiding “milieu-geluidsmeting”. 
Zij zullen worden ingezet om meldingen in verband met geluidsoverlast af te 
handelen. Hierbij willen zij een objectieve en preventieve procedure uitwerken en de 

genomen maatregelen in kader van het project “aanpak maatschappelijk overlast” te 
borgen. 
 

Overlast in zijn totaliteit en vooral dan geluidsoverlast staan dan ook hoog 
aangeschreven bij de strategische doelstellingen van de politie Blankenberge. 
 

 

2 Criminaliteit 
 
Als kustgemeente wordt Blankenberge ook geconfronteerd met verschillende vormen 
van criminaliteit. Uit de cijfers van het PCS 200722 (Bijlage 18) halen we vijf 

verschillende vormen van criminaliteit waarmee Blankenberge te maken krijgt: 
diefstal en afpersing, gewelddadige misdrijven tegen de eigendom, misdrijven tegen 
de lichamelijke integriteit, dronkenschap en drugs. 

 
 

2.1 Diefstal 
 
De feiten 
 

Bijna een derde van de feiten (32,85%) die plaats vinden in Blankenberge behoren 
tot de categorie diefstal en afpersing. 80% daarvan is diefstal zonder verzwarende 
omstandigheden, dus geen inbraken in woningen of gewapende en gewelddadige 

diefstalen. Als we kijken naar het percentage van het aandeel diefstal en afpersing 
zien we dat het cijfer beduidend lager ligt dan op zowel nationaal, gewestelijk, 

provinciaal en arrondissementeel niveau. (Bijlage 18) 
 
 

 
 
 

 

                                       
22 FPF/CGOP/Beleidsgegevens-Politiële Criminaliteitsstatistieken 2000-2007, afsluitingsdatum 03/06/2008 
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De plaatsen 

 
 Openbare weg 48% 

 Winkel 9% 

 Horeca 7% (denken we aan café‟s, danscafé‟s …) 

 Woning/appartement 5% 

 
 
De onveiligheidsgevoelens 

 
31,8 procent van de ondervraagden ervaren inbraak in hun woningen als een 
probleem in hun buurt. Hierdoor komt inbraak op de derde plaats te staan op de lijst 

van buurtproblemen in Blankenberge. Bij fietsdiefstallen zien we 31,5% en bij 
diefstal uit auto‟s 22,9% (Bijlage 19) 
 

Diefstal en afpersing (32,85% van alle feiten) 
 

 Gauwdiefstal: 14% van de categorie „diefstal en afpersing‟ (PCS 2006) 

 Fietsdiefstal: meer dan de helft van „diefstal en afpersing‟ is fietsdiefstal (PCS 

2006) 

 Inbraak: 10% van „diefstal en afpersing‟ zowel poging als voltooid (PCS 2006) 

 Winkeldiefstal: poging en voltooid: 10,63% van „diefstal en afpersing‟ 

 

 
2.1.1 Gauwdiefstal 
 

Algemeen 
 

Blankenberge is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters aan de Vlaamse 
kust. De drukte en de vele toeristen brengen ook een negatief fenomeen met zich 
mee, de gauwdiefstallen. Opmerkelijk is dat dit fenomeen seizoensgebonden is 

(Bijlage 20). In het winterseizoen komt het minder voor. Niet alle meldingen van 
gauwdiefstal die de politiezone Blankenberge/Zuienkerke, vinden in Blankenberge 
zelf plaats, ook tijdens de reis van en naar Blankenberge met het openbaar vervoer 

blijven mensen ook niet gespaard van de gauwdiefstallen. De kans dat de daders 
gevat worden is klein, omdat slechts een klein aantal gauwdiefstallen kunnen 
bewezen worden. Belangrijk om weten is dat het fenomeen een prioriteit is voor het 

parket Brugge. Zowel politie als preventiedienst beschouwen een goede 
samenwerking als de succesfactor bij het bestrijden van gauwdiefstallen. Preventieve 
en proactieve acties tijdens de gevoelige periodes door beide partijen zijn 

noodzakelijk om het fenomeen tegen te gaan.  
 
 

 
 
 

 
 



 

76 
 

De slachtoffers 

 
Opmerkelijk is dat er duidelijk een risicogroep is, namelijk vrouwen van middelbare 
leeftijd. Deze vrouwen zijn ongeveer dubbel zoveel keer slachtoffer. Ook kunnen we 

aan de categorie leeftijd zien dat de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers rond de 
61 jaar ligt. Rekening houdend met een hoger aantal oudere personen aan de kust 
en de aangiftebereidheid van de personen. (Bijlage 21) 

 
Preventiediensten spelen hier op in speelt door een voorlichtingsnamiddag te 
organiseren voor senioren. 

 
Uit verdere analyse blijkt dat 70% van de slachtoffers toeristen zijn. Opmerkelijk is 
ook dat het vooral een seizoensgebonden fenomeen is. Aangezien er meer toeristen 

zijn in de zomermaanden is het dan ook vanzelfsprekend dat de preventiedienst zijn 
preventiecampagne voor gauwdiefstal vooral in deze maanden zal organiseren. 

Hierbij zien we ook een verband tussen het aantal misdrijven in de zomermaanden 
en in het weekend, en de aanwezigheid van toeristen. 
 

De toeristen in Blankenberge vertoeven in een vakantiesfeer, en dragen meestal 
meer geld met zich mee dan een gewone inwoner. Dit kunnen mogelijke 
verklaringen zijn van waarom net de toerist het meeste slachtoffer worden van een 

gauwdiefstal. 
 
In het nationaal politieel veiligheidsbeeld van 2006 staat vermeld dat de kusttram 

heel gevoelig is voor gauwdiefstallen. 39,41% van de door de politiezone 
geregistreerde feiten vond plaats op de tram of aan de tramhaltes. De politie werkt 
dan ook nauw samen met de lijn. Deze samenwerking leidde al tot een arrestatie van 

een gauwdief. Naast de samenwerking met De Lijn is er ook een samenwerking met 
de NMBS, omdat het ook wel eens gebeurt dat gauwdieven al op de trein onderweg 
naar Blankenberge aanwezig zijn. Vervolgens slaan ze hun slag in Blankenberge en 

keren ze terug. (Bijlage 22) 
 
 

De daders  
 

Politie stelt vast dat heel wat minderjarige zigeunermeisjes naar Blankenberge 
komen om dergelijke diefstallen te plegen. Het volgen van daders leerde hen dat de 
daders allen in grote steden in België wonen en van daaruit opereren. Het kan in 

feite bekeken worden binnen het fenomeen „rondtrekkende dadergroepen‟. Meestal 
staan er achter minderjarigen meerderjarigen die dan ook moeten opgepakt worden. 
Vaak worden de grenzen van het arrondissement voor dit fenomeen overschreden. 

 
Rond het winnen van informatie van de daders wordt er samengewerkt met het AIK, 
en tussen de politiezones Blankenberge/Zuienkerke en Oostende worden er foto‟s 

van daders uitgewisseld. Ze spreken ook over een fototheek die intern binnen de 
politie zal worden gebruikt. (bron zvp blz 112 verslag zonale Veiligheidsraad 20 juni 
2005) 
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2.1.2 Inbraak 

 
De politie van onze politiezone deelde ons mee dat ze gespaard blijven van inbraken 
of andere vormen van zware criminaliteit. Het fenomeen inbraak wordt in het nieuwe 

zonaal veiligheidsplan niet meer als prioritair beschouwd omdat het in het vorige 
zonale veiligheidsplan als prioriteit de gewenste resultaten heeft bereikt. Als we de 
vergelijking maken met andere zones aan de kust of in het arrondissement zien we 

dat het cijfer lager ligt. Voor de preventiedienst is inbraak wel een aandachtspunt 
(geen prioriteit), zij gaan preventieve maatregelen nemen om het fenomeen in te 
dijken. In het Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012 staat dat de politie de 

preventiedienst zal ondersteunen betreffende preventieve acties omtrent inbraak. 
Aan de kant van de preventiedienst zien we ook dat zij als sterkte punt in hun 
aanpak de goede samenwerking met de politie vermelden. Zoals het in kennis stellen 

van gepleegde feiten. 
 

In de Zone wordt technopreventief advies geleverd door preventiemedewerkers, de 
politie zal kijken of ze deze adviezen kunnen integreren in de functionaliteiten van de 
wijkdienst. Er bestaat ook een premiestelsel en een systeem van fiscale 

aftrekbaarheid. Het premiestelsel is wel afhankelijk van het beschikbare budget. De 
preventiedienst zorgt ook voor het informeren en het sensibiliseren van mensen en 
het verlenen van afwezigheidstoezicht. Maar door het grote takenpakket van het 

gemeenschapswachten in de zomer kunnen ze niet instaan voor afwezigheidstoezicht 
Ook merken ze bij het informeren dat ze enkel de mensen bereiken die zich bewust 
zijn van het probleem. Verder zal de politie aandacht hebben voor rondtrekkende 

daders en zal ze meewerken aan maatregelen die hier omtrent worden ontwikkeld op 
arrondissementeel niveau. 
 

Als we het begrip inbraak ruim zien dan hoort ook inbraak in strandcabines hierbij. 
En dit is toch ook wel een probleem aan de kust, hiervoor zijn er private 
veiligheidsmensen „s nachts op het strand. Deze hebben wel de beperking dat ze 

enkel op de strook die in concessie gegeven is patrouilleren.  
 
Uit de veiligheidsmonitor 2006 zien we dat de bewoners de kans om slachtoffer te 

worden van een inbraak schatten op 12,8%.23 We zien dat 31,76% van de 
respondenten inbraak als een buurtprobleem ervaart, dit is significant lager dan het 

federaal niveau en het provinciaal niveau. In de veiligheidsmonitor werd er ook 
gepeild naar het slachtofferschap deze kwam op 4,59%. 
 

De preventiedienst organiseert één keer per jaar een beurs rond inbraakpreventie. 
Op die beurs krijgt men de gelegenheid om waardevolle voorwerpen te merken. 
 

Opm. Cijfers van 2007 (Bijlage 23) werden beïnvloed door een serie inbraken in 
appartementen door een Algerijnse bende, deze bende werd opgerold24  
 

 
 
 

                                       
23 Zonaal Veiligheidsplan PZ Blankenberge/Zuienkerke 2009-2012, Bijlage nr.10, p. 174 
24 Zonaal Veiligheidsplan PZ Blankenberge/Zuienkerke 2009-2012, Bijlage nr.7, p. 146 
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2.1.3 Diefstal uit auto‟s 

 
De categorie „ diefstal van en in auto‟s „ wordt zowel door de preventiedienst als door 
de lokale politie van Blankenberg-Zuienkerke niet als prioritair gezien. 

 
De strategisch analist vermeldde ons dat GPS‟en een graag geziene buit zijn. omtrent 
GPS-diefstal kunnen we spreken van een nationale trend. Compacte GPS-systemen 

kunnen meestal op eenvoudige wijze op de vooruit of dashboard aangebracht 
worden en dus ook verwijderd. In het jaar 2007 werden op één van de drie gevallen 
bij diefstal uit een auto, een GPS gestolen. 

 
Uit de veiligheidsmonitor 2006 blijkt dat 22,9% van de respondenten diefstal uit 
auto‟s als een buurtprobleem ervaren. Dit ligt beduidend lager in vergelijking met het 

federaal niveau en het niveau van gelijkaardige zones. 
 

Preventiedienst tracht bestuurders duidelijk te maken dat ze hun wagen veilig dienen 
achter te laten. Gerichte acties om autobestuurders te sensibiliseren vinden vooral 
plaats in juli en augustus. In de zomermaanden worden ook jobstudenten ingezet, 

dit is wel afhankelijk van budgettaire middelen. De preventiedienst haalt aan dat er 
een gebrek is aan grote bewaakte parkings te Blankenberge. 
 

 
2.1.4 Fietsdiefstallen 
 

Fietsdiefstallen maken het grootste deel uit van de categorie diefstal en afpersing. 
Daarin zien we dat meer dan de helft van de feiten fietsdiefstallen zijn. 
 

Opm: Ook alle onbegeerde achtergelaten fietsen die gevonden zijn door de politie 
worden in de cijfers opgenomen. 
 

We moeten goed voor ogen houden dat veel van de fietsdiefstallen niet worden 
gemeld bij de politie, we hebben hier een hoog dark number. 
 

Uit verklaringen van slachtoffers blijkt dat bij ongeveer 70% van de gevallen de fiets 
gesloten achtergelaten werd. Hieruit leidt de preventiedienst af dat fietsers verder 

dienen gesensibiliseerd te worden over het veilig stallen van hun fiets en het gebruik 
van een goed fietsslot. In de veiligheidsmonitor 2006 ervaren 31,53% van de 
ondervraagden fietsdiefstal als een buurtprobleem (Bijlage 19). Bij de peiling naar 

slachtofferschap bleek dat 28,63% getroffen was door een fietsdiefstal (hierbij gaat 
het ook om fietsdiefstallen buiten de zone). De waarde van het slachtofferschap ligt 
significant hoger dan het federaal niveau en het provinciaal niveau. 

 
In het vorig Zonaal Veiligheidsplan (2005-2008) waren fietsdiefstallen een prioriteit, 
de maatregelen die toen genomen werden waren van preventieve aard. 

De politie beschikt over een online fotoboek van teruggevonden fietsen. De politie en 
de preventiedienst werken ook rond dit thema sterk samen. Er werden graveeracties 
ondernomen, en de preventiedienst zorgt voor het sensibiliseren van het publiek, om 

zo het risico gedrag te verminderen. 
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In Blankenberge werd er een werkgroep „fietsveiligheid - fietsdiefstal opgericht. In de 

afgelopen jaren werden al veel acties op initiatief van deze werkgroep 
georganiseerd. Voorbeelden van hun realisaties zijn: het in kaart brengen van 
fietsenstallingen, het herschikken en uitbreiden van de fietsenstalling aan het 

Floraplein, er werd een fotoboek ontwikkeld voor gevonden fietsen en die werd dan 
online gezet, samen met de preventiedienst markeren van fietsen. Op hun advies 
werd de retributie die men moest betalen en de administratieve afhandeling 

geschrapt wanneer men zijn teruggevonden fiets kwam ophalen. Vroeger, als de stad 
een onbegeerde achtergelaten fiets vond op de openbare weg. Werd deze 
weggehaald en als de eigenaar zijn fiets zag op het online fotoboek kon hij die 

komen terughalen maar wel niet zonder kosten. Door de aanpassing kan dit nu wel 
zonder kosten gebeuren voor fietseigenaars. 
 

 
Uit ons gesprek met de politie wees de strategische analist erop dat ze ook in de 

zomermaanden veel te maken hadden met gebruiksdiefstal, personen die uitgaan in 
de uitgaansbuurt „gebruiken‟ dan een fiets om terug te keren naar hun camping. Het 
bewijs hiervan is het jaarlijks terugkerend fenomeen van teruggevonden fietsen op 

campings of in de onmiddellijke omgeving van een camping. Ze stellen ook vast dat 
het niet alleen over de waarde van een oude of nieuwe fiets gaat, maar dat de 
gestolen fiets ook vaak het verplaatsingsmiddel is de dader.  

 
 

2.2 Vandalisme 
 
Dit is een fenomeen waar we kunnen stellen dat we een hoog dark number hebben. 
Uit de politionele criminaliteitsstatistieken 2006 zien we dat de geweldmisdrijven 

tegen de eigendom zo‟n 13;92% van de feiten uitmaken (Bijlage 18). Van de 
categorie „geweldmisdrijven tegen de eigendom‟ spreken we over 82% vandalisme. 

Als we de cijfers vergelijken zien we dat het aandeel hoger ligt dan het nationaal en 
gewestelijk niveau, maar wel lager dan het provinciaal en arrondissementeel niveau. 
Uit onderzoek van de Veiligheidsmonitor blijkt dat vijf procent van de bevolking 

slachtoffer werd van „vernieling‟ in de laatste 12 maand voor hun bevraging. 
 
In de Zonale Veiligheidsraad van 22 mei 2007 werd er bevestigd dat er een piek is in 

de zomer maanden.  
 
 

2.3 Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 
2.3.1 Slagen en verwondingen25 
 

Het aandeel van de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit is in vergelijking met 
de andere niveaus iets groter maar het verschil is weinig uitgesproken. In 61,70% 
van de feiten gaat het over slagen en verwondingen. De misdrijven tegen de 

lichamelijke integriteit worden voornamelijk op de openbare weg (38,60%), in een 
woning (35,67%) of in een horecazaak (15,50%) gepleegd. Dit kan gelinkt worden 

aan intrafamiliaal geweld, iets waar Blankenberge geregeld mee te maken krijgt.  

                                       
25 Lokale Veiligheidsdiagnostiek Blankenberge (Actualisatie 2008), p. 21-22 
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2.3.2 Gezinsgerelateerde problemen 

 
Binnen de familiale sfeer komen in onze maatschappij problemen voor zoals 
kindermishandeling, kinderverwaarlozing, partnergeweld …  

 
Volgens de politiële statistieken is er een stijging gedurende de afgelopen jaren bij 
de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit. In 2005 was het aandeel 10,51% en 

volgens de politiële statistieken van 2006 is het aandeel van de misdrijven tegen de 
lichamelijke integriteit zo‟n 9,80%. Blijkbaar komen misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit meer voor in Blankenberge. Slagen binnen de familie vallen meestal tussen 

partners of ex-partners (Bijlage 24). Het aantal feiten binnen de familiale kring 
neemt in 2005 zo‟n 13,49% van de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit voor 
zijn rekening. In 2006 was dit zo‟n 19,42%. Hier willen we benadrukken dat het 

aantal gekende feiten zeker niet in overeenstemming zal zijn met het reële aantal 
feiten. We hebben hier dus een groot „dark number‟. Dagdagelijkse interventies 

tonen aan dat we hier wel degelijk te maken hebben met een problematiek. 
 
 

Oorzaak problematiek 
 
Een mogelijke oorzaak die aangegeven wordt door de preventiedienst is de 

werkloosheidsgraad in Blankenberge. Deze is relatief hoger dan bij andere 
kustgemeenten, maar wel gelijklopend met de stad Oostende (Bijlage 15). Volgens 
de preventiedienst is er in Blankenberge één sociale woonwijk in de vorm van een 

getto. De wijk ligt rond een pleintje en hier zijn veel generatieconflicten en 
samenlevingsproblemen. Als oplossing koos men ervoor om de sociale woonhuizen 
nu te situeren tussen gewone woonhuizen. Cijfers die een verbetering aantonen van 

deze oplossing zijn nog niet gekend. 
 
 

De dienst „Jeugd en gezin‟ van de lokale recherche 
 
Gezinsgerelateerde problemen en intrafamiliaal geweld is volgens het zonaal 

veiligheidsplan de tweede strategische doelstelling voor de politiezone 
Blankenberge/Zuienkerke. Daarom heeft de lokale politie een zorgteam dat deel 

uitmaakt van het „samenwerkingsverband preventieve aanpak van gezinsgeweld‟, 
opgericht vanuit de preventiedienst Blankenberge. Deze dienst „Jeugd en gezin‟ van 
de lokale recherche volgt de zaken van intrafamiliaal geweld binnen de politiezone 

Blankenberge/Zuienkerke op. In het kader van de aanpak van het intrafamiliaal 
geweld dienen de betrokken partners een blijvende medewerking te verlenen zodat 
het doel van het team gezinsgeweld niet verloren gaat. Daarom rekenen we op het 

engagement van Kind en gezin, centra leerlingenbegeleiding, huisartsenkring, sociale 
dienst jeugdrechtbank, comité bijzondere jeugdzorg … 
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Operationeel overleg 

 
Voor intrafamiliaal geweld is er een hele goeie samenwerking tussen de lokale politie, 
de preventiedienst en andere belangrijke actoren. Er wordt minimum tien maal per 

jaar een overleg georganiseerd tussen de plaatselijke actoren. Dit heeft als 
doelstelling intrafamiliaal geweld en/of de hieruit vloeiende onveiligheidsgevoelens te 
voorkomen, aan het licht te brengen en te verminderen. De actoren die meezitten in 

het operationeel overleg zijn het zorgteam van de lokale politie, kind en gezin, 
sociale dienst jeugdrechtbank, comité bijzondere jeugdzorg, huisartsenkring, CLB van 
het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs en ten slotte nog het OCMW. De 

preventiedienst zorgt hierbij voor de coördinatie en de verslaggeving. Tijdens de 
overlegmomenten bekijkt men de stand van zaken gegeven in lopende dossiers, 
worden dossiers afgesloten of worden nieuwe dossiers opgestart. Er is echter wel 

een nadeel, door het beroepsgeheim kunnen sommige problemen niet goed genoeg 
worden aangepakt. 

 
 

2.4 Dronkenschap 
 
Openbare dronkenschap en alcoholmisbruik maakt voor een kleine 10% uit van de 
geregistreerde criminaliteit in Blankenberge. Opmerkelijk is het grote verschil tussen 

het nationaal niveau (1,65%) en het cijfer van Blankenberge (9.37%). Verrassend is 
dit niet echt te noemen, mede omwille van het feit dat Blankenberge een toeristische 
stad is waarin het uitgaansleven floreert, vooral tijdens de zomermaanden. De lokale 

politie en preventiedienst remmen dit fenomeen af door maatregelen te nemen in 
het uitgaansleven. Zo is er een muziekstop vanaf 3u in de lokale cafés en 
discotheken. Ook is er een verbod op het verkopen van sterke drank in nachtwinkels 

vanaf middernacht. Ook mag er dan geen alcohol meer genuttigd worden op de 
openbare weg. Dit lijken pasklare en simpele oplossingen met een groot effect, maar 

het is een niet mis te verstane evenwichtsoefening voor het gemeentebestuur. 
Blankenberge is een toeristische stad dat leeft van het toerisme, dus moet er wat 
soepel omgegaan worden met de toeristen. Anderzijds mogen ze de inwoners niet 

voor de borst stoten. 
 
 

2.5 Drugs 
 
Drugsgerelateerde criminaliteit maakte in 2007 voor 3,70% deel uit van de 

geregistreerde criminaliteit in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke en zit daarmee 
onder de gemiddeldes op nationaal en regionaal niveau.26 Het is bijgevolg ook 
criminaliteit die het minst voorkomt in de politiezone van al de soorten die we 

hiervoor al besproken hebben. Toch wil men de drugsproblematiek blijven 
terugdringen en is het één van de strategische doelstellingen van de politiezone uit 
het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012, mede omdat dit ook één van de doelstellingen 

is uit het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011.27 Maar, er is nog een reden waarom 
men hier één van de doelstellingen heeft van gemaakt. Uit een bevraging van 

                                       
26 Cijfers uit het PCS 2007, uit: Zonaal Veiligheidsplan PZ Blankenberge/Zuienkerke 2009-2012, p. 16 
27 Lokale Veiligheidsdiagnostiek Blankenberge (Actualisatie 2008), p. 17 
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sleutelfiguren in verband met subjectieve onveiligheidsgevoelens werd drugshandel 

met stipt op nummer één geconstateerd, vóór overlastfenomenen als hondenpoep en 
sluikstorten. Druggebruik werd op plaats zes waargenomen. Ook de normvervaging 
op de weg heeft met drugs te maken. Er is een algemene normvervaging in verband 

met alcohol, drugs, snelheid, agressie, .. In het stuk „Verkeer‟ wordt hier ook op 
teruggekomen.  
 

Verder weten we dat de ministeriële omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of 
bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de 
jeugdcriminaliteit via een reeks socio-preventieve maatregelen de sociale cohesie in 

onze maatschappij wil verzekeren en versterken. Bij de aanpak van dit fenomeen 
zullen we ons op de schoolgaande jeugd richten. De samenwerking met de scholen 
staat hier voorop. 

 
Hierbij verwijzen we ook nog naar de SWOT-analyse28 van druggerelateerde 

maatschappelijke overlast. De sterktes waarmee de preventiedienst kan uitpakken 
voor de aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit is de ervaring die ze al hebben 
opgedaan, het bestaan van overleg met de scholen, het bestaan van overleg en 

goede samenwerking met de lokale politie en de goede samenwerking en verkregen 
steun via VZW Middelpunt. De zwaktes en bedreigingen bestaan vooral uit het 
gebrek aan onderlinge overeenstemming en het dalen van het engagement van de 

scholen. Jongeren komen ook alsmaar jonger in aanraking met verdovende middelen 
en er is een te beperkt aanbod van geschikte preventieprogramma‟s en/of workshops 
vanuit de preventiedienst.  

 
Het is dus geen toeval te noemen dat de aanpak van de drugproblematiek is 
opgenomen in het beleidsplan 2007-2012 van de stad Blankenberge. De aanpak van 

drugproblematiek werd als strategische doelstelling opgenomen in het zonaal 
veiligheidsplan 2009-2012. 
 

In dat zonaal veiligheidsplan is de bestrijding van drugproductie, -handel en 
druggerelateerde criminaliteit een prioriteit. Het is tevens een bijdrage aan het NVP 
2008-2011 waarin druggerelateerde criminaliteit een strategisch thema is. Het 

werken rond het fenomeen en het in kaart brengen ervan, heeft aangetoond dat er 
zich wel degelijk een probleem stelt die prioritair aangepakt moet worden. De zone 

kiest voor een integrale aanpak waarbij de bestrijding van productie, verkoop en 
smokkel onderdeel van uitmaakt. 
 

 

2.6 Besluit 
 

Na nader onderzoek van de criminaliteit in Blankenberge zien we dat er veel factoren 
mee spelen. De criminaliteit aan de kust is wel degelijk anders dan in het binnenland. 
We zien dat we in het seizoen een verhoging hebben van het aantal misdrijven 

(Bijlage 25)29 denken we aan vandalisme, gauwdiefstallen, diefstal uit auto‟s.  

                                       
28 Lokale Veiligheidsdiagnostiek Blankenberge (Actualisatie 2008), p. 29, tabel 36 
29 QUAGHEBEUR H. Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012, Blankenberge 8370, 2009, 
blz. 93 
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Enkele opmerkelijke verschillen ten aanzien van andere zones zien we in de 

categorie: 
„dronkenschap‟ en „bevolkingsregister‟ (Bijlage 26) 
Het misdrijf „bevolkingsregister‟ wil zeggen dat als men van adres veranderd, en dit 

niet aangeeft dan kan de wijkagent daar een PV van opstellen, ook bij een 
vermoeden kan een PV worden opgesteld. De verklaring volgens de politiezone: 
“Blankenberge kent een marginale bevolking waarbij verschillende mensen dikwijls 
van kamer, adres veranderen waardoor dit fenomeen regelmatig opgenomen wordt 
in de statistieken.”30 
Het misdrijf „dronkenschap‟ ligt waarschijnlijk aan het populaire uitgaansleven tijdens 

de zomermaanden. 
 
Als we kijken naar de actoren zien we dat de politie en de preventiedienst nauw 

samenwerken om de fenomenen in te dijken. Het voorbeeld daarvan is Wouter 
Lappeire die zowel werkzaam is in de preventiedienst als intern evaluator als bij de 

politie met de functie strategisch analist. 
 
 

3 Toerisme 
3.1 Strand 
 

Op het strand van de badstad Blankenberge is heel wat te doen. Zowel voor de 
inwoners als de toeristen. 

 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd op en rond het strand. Zo heb je 
de Offshore surfclub, waar je allerlei surfsporten kan uitproberen en de amfibieboot, 

waar je een boottochtje mee maakt op de Noordzee. Voor de allerkleinsten is er het 
„Kingbeach speelstrange‟. Een openlucht speelparadijs voor de kinderen. Voor wie 
zich nog kind voelt is er de “ lustige velodroom”. Daar kan je hilarische fietsrondjes 

racen met de zotste fietsen. 
 
Op het strand zijn er tal van badkarhouders. Zij verhuren ligzetels en parasols. In de 

zomermaanden is het noodzakelijk voor de verhuurders dat zij strandcabines kunnen 
gebruiken als opslagplaats. ‟s Nachts wordt hen verhuurmateriaal opgeslagen in deze 
cabines.  

 
Doordat het strand een plaats is waar veel toeristen vertoeven zijn 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Zo patrouilleert er tijdens de zomermaanden 

een ambtenaar van de politie, die een oogje in het zeil houdt op het strand en op de 
dijk. Dit doet hij/zij samen met de wijkagent die altijd ter beschikking staat.  
 

De politie schakelt ook veiligheidsmensen in om te patrouilleren in de maanden juli 
en augustus. Zij waken over de strandcabines die worden gebruikt door de  

badkarhouders. Hun taak bestaat erin ‟s nachts te patrouilleren om zo problemen van 
vandalisme tegen te gaan. Het gaat hier vooral over jongeren die na het uitgaan 

                                       
30DE CONINCK S. stagiair 2de jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid bij PZ Blankenberge - Zuienkerke  
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naar het strand gaan. Dit is een groot probleem in Blankenberge, die om een 

dringende aanpak vraagt.31 
 
De strandreddingsdienst helpt ook de veiligheid waarborgen op het strand. 

 

3.2 Trekpleisters 
 

Blankenberge heeft verschillende trekpleisters, zowel evenementen als natuurschoon.  
 
Aan natuurschoon is geen gebrek in Blankenberge. Een heel populaire trekpleister is 

het „Sea Life Marine Park‟, waar je kennis kan maken met de onderwaterwereld. Het 
is een trekpleister zowel voor jong als oud. Een andere populaire plaats is „het 

Serpentarium‟, met zijn vele reptielen, en het mineraalmuseum Livingstone.  Voor de 
echte natuurmens is er een mooi natuurgebied “de fonteintjes”, dat in de duinen ligt. 
 

Blankenberge heeft ook een Casino, dat zich bevind op de dijk. Er worden regelmatig 
shows georganiseerd die ook toeristen aantrekken. Er is ook het „toeristische 
treintje‟, dat de toeristen een rondleiding geven door de badstad. Voor een mooie 

zonsondergang moet je op de Pier van Blankenberge zijn. 
 
Blankenberge beschikt ook over enkele musea. De uniekste is het zuivelmuseum. In 

het zuivelmuseum wordt meer dan 350 jaar geschiedenis en cultuur van boter en 
kaas op een eigentijdse wijze gepresenteerd.  
 

Blankenberge is ook een echte “VTM- stad”.32 Zo is er de jaarlijkse „tien om te zien 
show‟. In 2008 zijn ze zelfs met hun kerstparade naar Blankenberge gekomen.  
 

Een ander evenement is de bloemencorso. Dit is een parade waarbij verschillende 
verenigingen een bloemenwagen maken en samen door de straten van Blankenberge 

trekken. 
 
 

3.3 Sociaal toerisme 
 
Als we denken aan sociaal toerisme dan denken we aan dagjestoeristen die met hun 

frigobox33 naar Blankenberge komen. Dit betreft vooral mensen uit de lagere sociale 
klasse34 die worden aangetrokken door de evenementen. Het probleem komt de 
laatste jaren minder voor. Dit komt doordat de liberalen aan de macht zijn in 

Blankenberge. Zij willen dat Blankenberge in de lift komt te zitten om meer ogend 
volk aan te trekken. Een vermindering van het aantal campings, waar je effectief 
kampeerde, zorgt ook voor minder sociaal toerisme. Er zijn momenteel nog vijf 

campings over in Blankenberge en één daarvan is nog om te kamperen. De rest zijn 
stacaravancampings. 
 

 

                                       
31Meer informatie in hoofdstuk 2: actoren inzake veiligheid in Blankenberge punt 3 Private Bewakingsdienst  
32 Citering  zie Louis  interview politie (Bijlage B32) 
33 Verwijzing naar de toeristen die met hun koelbox naar de kust afkomen 
34 DENOYETTE F. Interview met de lokale politie. (Bijlage 32) 
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3.4 Bevolkingsaangroei door toeristen 
 
Vroeger was er een toeloop van toeristen tijdens de zomermaanden, in de winter 
was er geen sprake van. Nu zijn er heel het jaar door toeristen in Blankenberge. 

 
Een mogelijke oorzaak van dit fenomeen kan een stijging van gepensioneerden zijn.  
De pensioenmigratie zorgt ook voor een stijging van tweedeverblijfplaatsen. In 

Blankenberge is net niet de helft van de woningen een tweedeverblijfplaats (Bijlage 
27). Een bijkomend gevolg van de pensioenmigratie is een vergrijzing van de 
bevolking van Blankenberge.  Hierdoor trekken de jongeren weg uit de stad. Dit kan 

dan weer gevolgen hebben voor instituties (onderwijs, kinderopvang, …), de 
werkgelegenheid, … in Blankenberge. 

 
We kunnen ook een onderscheid maken tussen dagjestoeristen en verblijfstoeristen. 
Het spreekt voor zichzelf dat dagjestoeristen naar de kust komen voor één dag, 

zonder dat er een overnachting plaatsvindt. Verblijfstoeristen blijven ten minste één 
nacht. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de vele faciliteiten om te overnachten 
in Blankenberge. Er zijn overnachtingplaatsen zoals hotels, kampeerterreinen, 

jeugdverblijfcentra, vakantieparken, huurvakantiewoningen, … 
 
De Vlaamse kust bevat 2/3 van de hotelcapaciteit van heel Vlaanderen en 20% 

daarvan behoort tot Blankenberge. 
 
 

3.5 Besluit 
 

Uit het bovenstaande kunnen we besluiten dat Blankenberge een toeristische 
badstad is. Er zijn veel voorzieningen voor zowel de inwoners als de toeristen.  
Hoewel toeristen een bron van inkomsten zijn, kunnen ze ook veel problemen 

veroorzaken. 
 
 

4 Verkeer35 
4.1 Blankenberge versus Zuienkerke 
 

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke bevat meerdere belangrijke, drukke 
verbindingswegen (Hoofdstuk 1). Op deze wegen en de andere gewone wegen 

gebeuren er vele ongevallen. De politie besteedt dan ook veel aandacht aan dit punt.  
 
In het zonaal veiligheidsplan 2004-2008 had men de doelstelling om tegen 2006 het 

aantal slachtoffers met 33% te verminderen en tegen 2010 met 50%. De doelstelling 
tegen 2006 heeft men niet gehaald. Er was slechts een kleine daling te meten in het 
aantal ongevallen met een letsel tot gevolg. In 2007 waren het er dan weer meer 

ongevallen (128 ongevallen met een gewonde/dode) (Bijlage 28).  
 
Op het grondgebied van Blankenberge gebeuren er meer ongevallen met enkel 

blikschade dan ongevallen met een letsel tot gevolg (Bijlage 29). Op het grondgebied 

                                       
35 Bron: Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 bijlage 5 
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van Zuienkerke daarentegen zijn er meer letselongevallen dan ongevallen met enkel 

blikschade (Bijlage 30).  
 
Een politiezone wordt afhankelijk van het aantal ongevallen in de zone in vergelijking 

met het aantal inwoners gefinancierd. Dit werkt in het nadeel van de gehele 
politiezone Blankenberge/Zuienkerke aangezien er in  de gemeente Zuienkerke heel 
wat ongevallen gebeuren op de gewestwegen en een klein inwonersaantal bezit. 

 
Bij de lokale politie kon hoofdinspecteur beleid, de heer Denoyette, ons mededelen 
dat de politiezone wel degelijk controles houdt maar dat deze niet bij alle 

weggebruikers afschrikken. Ook botst men op het probleem dat bijvoorbeeld het 
plaatsen van onbemande camera‟s geen politionele bevoegdheid is en kan men niet 
alle leerlingen verplichten om over een fluo-verkeershesje en een fietshelm te 

beschikken. Dit laatste is wel in enkele Blankenbergse scholen verplicht. 
 

Ondanks de vele ongevallen in de politiezone bezit de politiezone geen zogenaamde 
“zwarte kruispunten”. Zwarte kruispunten worden als gedefinieerd als: een zwart 
punt is een plaats, kruispunt of wegvak met een lengte van 100 meter op een 

gewestweg, waar er zich gedurende een periode van 12 maanden minstens 3 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel voordeden36

. 

 

 

4.2 Openbaar vervoer 
 

Het openbaar vervoer op zich zorgt voor weinig problemen in de politiezone. Wel 
gebeuren er gauwdiefstallen op en aan de voertuigen van De Lijn (Hoofdstuk 3: 
Problemen in Blankenberge/Zuienkerke punt 2.1.1). 

 
 

4.3 Besluit 
 
Het is moeilijk om het aantal ongevallen in de politiezone te verminderen. Dit zowel 

omdat de weggebruikers hardleers zijn als mede dat de lokale politie niet altijd over 
de nodige bevoegdheid beschikt om veranderingen door te voeren. Door echter op 
regelmatige tijdstippen controles uit te voeren (preventief als reactief) maakt dit dat 

de weggebruiker alert blijft. 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                       
36 Antwoord door Vlaams minister van verkeer (1999-2003) op de vraag van deheer Jos De Meyer in het Vlaams 

Parlement op 12 oktober 1999: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/bva/atomiseringen/ato1999-

2000/nr5/stevaert/028.pdf 



 

 
 

Besluit fase 2 

 
Na de contactname met onze actoren zijn we tot de vaststelling gekomen dat 
Blankenberge gespaard blijft van zware criminele feiten. Ook de fenomenen met een 

typisch kustgehalte lopen niet de spuigaten uit. 
 
Er zijn niet zoveel actoren aanwezig in Blankenberge. De werking van de lokale 

politie en de preventiedienst is echter aanvullend op elkaar. Door deze samenwerking 
kunnen ze de criminaliteit en de overlast die toch een probleem vormen heel 
accuraat aanpakken. 

 
Daarnaast zorgt de preventiedienst ook voor gerichte acties tegen overlast en 
criminaliteit. 

 
In de politiezone Blankenberge/Zuienkerke heb je het grootste risico om slachtoffer 

te worden van een verkeersmisdrijf en het kleinste risico om slachtoffer te worden 
van lichamelijk geweld.  
 

Ook naar onveiligheidsgevoelens scoort de politiezone goed want iets minder dan de 
helft van de bevolking voelt zich nooit onveilig. 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fase 3



 

 
 

Inleiding fase 3 

 
Na het onderzoek in fase 2 dat luidde: „Met welke veiligheids- en 
overlastgerelateerde problemen wordt onze specifieke casus geconfronteerd?, gingen 

we deze informatie nog eens kritisch bekijken en onze eigen bedenkingen stellen. In 
fase 3 schreven we enkele aanbevelingen voor problemen in de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke. Wij denken dat deze aanbevelingen voor een betere en 

meer veilige samenleving kan zorgen. De problemen die worden aangepakt zijn 
onderwerpen die we in fase 2 hebben besproken en waar er volgens ons nog kan 
aan gesleuteld worden in de aanpak ervan. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1: De 
preventiepiramide 
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1 De preventiepiramide 
 
De preventiepiramide (Bijlage 12) is een preventiemodel dat instaat voor een 
integrale en positieve preventie. Dit model is opgesteld door professor Johan 

Deklerck („Johan Dekleck is als professor jeugdcriminologie verbonden [aan] het 
Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC, Katholieke Universiteit Leuven), het 
Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO-IPSOC, Kortrijk) en het 

Institut Universitaire K. Boesch, Sion, Zwitserland.'37 Voorts is Johan Deklerck ook 
nog redacteur van het 'Tijdschrift voor Veiligheid'). 

De preventiepiramide bestaat uit vijf niveaus. Deze niveaus hangen samen en zijn op 
elkaar betrokken. Ze gaan van heel algemeen (onderaan) tot heel specifiek 
(bovenaan). Alle niveaus hebben een plaats binnen het preventieveld maar de 

betrokkenheid op, en de aanwezigheid van niveau 0 is essentieel. Het model houdt 
een hiërarchie in, waarbij de onderliggende niveaus de hoger liggende voorafgaan en 
ondersteunen. 

De onderste niveaus staan in voor een positieve preventie. Maar alle niveaus tellen 
mee: niet 'of-of', maar 'en-en'. Daarom spreken we van 'integrale en positieve 
preventie'.38 

 
 

1.1 Niveau 4: Het curatieve niveau 
 
Op dit niveau situeren de maatregelen die genomen worden eens het onheil al is 

geschied. 'Dit niveau is volledig probleemgeoriënteerd.'39 Zowel de analyse als de 
aanpak van de situatie is probleemgericht. Deze maatregelen kunnen in de toekomst 
preventief aanvaard worden, dit is echter niet het doel op zich. vb. veroordeling, 

boetes, … 
 
 

1.2 Niveau 3: Specifieke preventie 
 
Dit is het niveau waar zich de meeste al bestaande preventiemiddelen zich bevinden. 

Net als niveau 4 is ook dit niveau de analyse als de aanpak van het probleem 
probleemgericht. Preventie op dit niveau alleen is symptomatisch en kan 'dweilen 
met de kraan open' zijn als er niets gebeurt op niveau 1 en 2.40 Vele van deze 

maatregelen worden negatief ervaart door mensen, de antwoorden zijn dus negatief 
georiënteerd. vb. specifieke projecten rond de preventie van drugs, vandalisme, 
spijbelen, pesten,…; bewakingscamera's; … 

 

                                       
37 DEKLERCK J. Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide’ In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 

5, nr.3, 2006.  

38 DEPUYDT A. De preventiepiramide. Katholieke Universiteit Leuven, 
http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide, 23-12-2008, geraadpleegd op 30 december 

2008.  

39 DEPUYDT A. De preventiepiramide. Katholieke Universiteit Leuven, 

http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide, 23-12-2008, geraadpleegd op 30 december 

2008.  

40 DEPUYDT A. De preventiepiramide. Katholieke Universiteit Leuven, 

http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide, 23-12-2008, geraadpleegd op 30 december 

2008.  

http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide
http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide
http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide
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1.3 Niveau 2: Algemene preventie 
 
Dit niveau vertrekt van de vaststelling van een probleem zoals de hogere niveaus. 
Maar in tegenstelling tot de hogere niveaus wordt hier een antwoord gezocht dat niet 

probleemgericht is. De maatregelen zijn positief georiënteerd. Vb. sociale 
vaardigheidstraining waarbij met de doelgroep rond sociale vorming wordt gewerkt, 
campagnes rond veiligheid in het verkeer, ... 

 
 

1.4 Niveau 1: Fundamentele preventie 
 
Centraal staat hier de bevordering van de leefkwaliteit door middel van een 

algemeen leefkwaliteitsbevorderend beleid. Maatregelen die getroffen worden op dit 
niveau zijn positief georiënteerd. 
 

 

1.5 Niveau 0: De maatschappelijke context in zijn sociale, politieke 
en ecologische dimensie 

 
Niveau 0 is de bedding waarop de vier andere niveaus staan. Dit is dus van cruciaal 

belang. Bij een preventiebeleid kan best op de verschillende niveaus tezelfdertijd 
gewerkt worden. Toch blijft dit niveau het fundament, en als hier niet in de eerste 
plaats werk van wordt gemaakt, hebben de initiatieven vanuit de overige niveaus 

geen basis om vanuit te vertrekken of om terug te vallen.41 
Dit niveau nul is dus de basis die ook in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke 
moet gelden. En dat in alle onderstaande problemen ook de basis zal zijn. 

Niveau 3 en 4 zijn probleemgerichter en zoeken antwoorden op een curatieve wijze. 
Niveau 1 en 2 zijn dan eerder gericht op het welzijn. 
 

In alle niveaus zijn er twee manieren voor het zoeken naar antwoorden op de 
problemen. Je kunt zoeken naar 'structurele maatregelen'42 maar je kan ook werken 
aan de attitudevorming43. 

 
 
 

 
 
 

 

                                       
41 DEPUYDT A. De preventiepiramide. Katholieke Universiteit Leuven, 

http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide, 23-12-2008, geraadpleegd op 30 december 

2008.  
42 Structurele maatregelen grijpen in in de omgeving van de betrokkenen, en maken bepaalde zaken mogelijk of 

onmogelijk. (Deklerck 2006)  
43 Attitudevorming is het beïnvloeden van de houding, de mentaliteit van de betrokken (Deklerck 2006)  

http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide
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We hebben samen met de groep enkele prioriteiten opgesteld. We kozen er bewust 

voor om ze niet over te nemen uit het zonaal veiligheidsplan 2009-2012. Dit komt 
omdat we geen rekening hebben gehouden met eerdere acties van de politie. We 
hebben met een eigen invalshoek gewerkt. 

 
Als prioriteiten hebben wij gekozen voor 
 

1. Intrafamiliaal geweld 
2. Diefstal 
3. Uitgaansleven 

4. Genotsmiddelen 
5. Milieuoverlast 
6. Verkeer 

 
We kozen in de eerste plaats voor intrafamiliaal geweld omdat er volgens de 

preventiedienst en de lokale politie veel familiaal geweld voorkomt in 
Blankenberge/Zuienkerke. Bovendien is er ook een sociale woonbuurt waar veel 
familiale problemen voorkomen (Zie fase 2 hoofdstuk 2. Criminaliteit, 2.6 
gezinsgerelateerde problemen.). 
 
Als tweede prioriteit hebben we gekozen voor diefstal. Hieronder bespreken we 

verschillende vormen. In Blankenberge/Zuienkerke hebben ze veel last van 
gauwdiefstal aan tramhaltes. Daarom voeren ze ook veel acties tegen deze 
problematiek. Ook is dit een specifieke kustproblematiek, denken we aan het 

toeristische karakter en de nationale trends. 
 
Het uitgaansleven zorgt in Blankenberge ook voor enige problemen. Denk maar aan 

geluidsoverlast door de muziek of door de uitgaande mensen. Blankenberge is ook 
verdeeld in drie uitgaansbuurten en dit zorgt voor een verspreiding van het 
probleem. 

 
De problematiek rond genotsmiddelen vormt een specifiek probleem door de 
uitgaansbuurten in Blankenberge. Volgens de statistieken vormt het niet altijd een 

groot probleem, maar door informele contacten zijn we te weten gekomen dat dit 
toch een groot stuk van de criminaliteit in beslag neemt. Je kan deze problematiek 

ook koppelen aan het intrafamiliaal geweld. 
 
Ook de problematiek rond milieuoverlast heeft veel te maken met het uitgaansleven 

in Blankenberge. Door een combinatie van toeristen, uitgaande mensen en 
plaatselijke bevolking is er veel overlast in de vorm van wildplassen en zwerfvuil. 
 

Verkeer vormt overal een probleem en dit wilden we zeker opnemen in onze 
prioriteiten. Ook lopen er meerdere gewestwegen doorheen de beide gemeentes 
waardoor het aantal ongevallen hoger is in vergelijking met het aantal inwoners. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3: Aanbevelingen in 
verband met problemen in de 

politiezone 
Blankenberge/Zuienkerke 

(Besluit)
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1 Intrafamiliaal geweld 
 
Het blijkt dat misdrijven tegen de lichamelijke integriteit binnen familiale kring veel 
voorkomen in Blankenberge. Bovendien worden niet alle feiten aangegeven. Door de 

preventiedienst werd opgemerkt dat een mogelijke oorzaak hiervan de hoge 
werkloosheidsgraad kan zijn. Daarom willen we in de eerste plaats dit aanpakken. 
Maar daarnaast willen we ook voor bescherming en begeleiding zorgen voor 

slachtoffers. 
 

 

1.1 Niveau 1 
 

Jobkracht 10 
 
Het OCMW van Blankenberge richtte in 1997 de organisatie jobkracht 10 op om de 

werkloosheidsgraad in Blankenberge tegen te gaan. Ze richten zich vooral op 
mensen met een leefloon en allochtonen. Sinds 2003 integreerde de werkwinkel 
Jobkracht 10. Er zijn ook nog andere partners zoals VDAB en het PWA. In de 

werkwinkel kunnen werkzoekenden gratis op een computer of op internet, ze kunnen 
ook gratis kranten inkijken enz. Ze kunnen in de werkwinkel via cd-roms ook hun 
examen voor een rijbewijs voorbereiden, de Nederlandse taal oefenen en vertrouwd 

raken met tekstverwerking. Jobkracht 10 wordt mogelijk gemaakt door de Vlaamse 
en de Federale overheid. Mensen kunnen terecht bij Jobkracht 10 voor:  

 
- trajectbegeleiding: intensieve begeleiding naar werk of opleiding; 
- de klussenschool: een opleiding voor onderhoudsarbeider; 

- de taalschool: Nederlands voor anderstaligen; 
- een tewerkstelling bij het O.C.M.W.; 
- toeleiding naar tewerkstelling of opleiding en bemiddeling bij werkgevers; 

- begeleiding op de werkvloer en nazorg. 
 
 

Een website voor werkaanbiedingen 
 
Animo Blankenberge is de links progressieve politieke jongerenvereniging van 

Blankenberge. Eén van hun voorstellen bestaat erin een algemene website op te 
richten waar alle werkaanbiedingen voor de regio Blankenberge op te vinden zijn. Dit 
om de werkloosheidsgraad te doen dalen. Wij steunen dit initiatief ten volle. 

 
 

1.2 Niveau 2 
 
Steunpunt 

 
Het Steunpunt te Berchem organiseert in samenwerking met de CAW‟s in Vlaanderen 
en Nederlandstalig Brussel acties tegen intrafamiliaal geweld. Dit doen ze aan de 

hand van infoavonden, brochures, folders, affiches en uitgaven van boeken en 
dossiers. Via het CAW van Blankenberge kunnen de slachtoffers en/of de 
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hulpverleners geïnformeerd worden over de infomomenten, de uitgaven van boeken 

en dossiers.  
 
 

1.3 Niveau 3 
 
Opvang en begeleiding 

 
Slachtoffers van intrafamiliaal geweld kunnen terecht in het CAW “De Viersprong” te 
Blankenberge voor algemeen onthaal. Je kunt er al je vragen stellen die met welzijn 

te maken hebben. Daarnaast heb je het specifiek onthaal te Brugge die zich speciaal 
toelegt op het onthaal van vier groepen, waaronder dus slachtofferhulp. 

In CAW “De Poort-De Brug” te Brugge kunnen vrouwen (met hun kinderen) worden 
opgevangen die het slachtoffer zijn geweest van intrafamiliaal geweld. Hier kan je tot 
rust komen en allerlei dingen regelen om terug op eigen benen te staan. Hiervoor 

wordt ondersteuning en begeleiding gegeven. Men kan er maximum zes maanden 
verblijven. In West-Vlaanderen kan men ook terecht in het vluchthuis te Roeselare. 
Verder zijn er geen andere vluchthuizen meer in West-Vlaanderen. Ze kunnen ook 

terecht in het vluchthuis van Oost-Vlaanderen, nl. te Gent. Als het CAW niet bereikt 
kan worden, kan er dag en nacht contact opgenomen worden met Tele-onthaal op 
het telefoonnummer 106. Er kan ook iedere avond (behalve de zondagavond) een 

online gesprek gevoerd worden op http://www.tele-onthaal.be. Qua opvang en 
begeleiding zien we dus dat er veel mogelijkheden zijn voor slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld. Maar we stelden dus vast dat er nog altijd veel intrafamiliaal 

geweld aanwezig is in Blankenberge. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat 
slachtoffers niet genoeg op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Daarom is het 
belangrijk dat men op niveau 2 veel initiatieven neemt, met betrekking tot het 

verlenen van informatie aan de burgers. 
 

 

1.4 Niveau 4 
 

Telealarm 
 
In Gent is er sinds 2002 een project op poten gezet om de veiligheid van slachtoffers 

van partnergeweld of stalking door ex-partners te waarborgen. Het project kreeg de 
naam “Telealarm” en bestaat eruit om aan slachtoffers een personenalarm ter 
beschikking te stellen. Iedereen die zeer ernstig en levensbedreigend gestalkt wordt, 

kan een alarm aanvragen.  
 
Hiervoor moeten enkele stappen ondernomen worden:  

 
- eerst moet u langs de huisarts, politiedienst, justitiehuis, centrum voor hulp 

aan slachtoffers… voor een verkennend gesprek.  

- Daarna contacteren de diensten de projectcoördinator, die een dossier 
opmaakt aan de hand van een intakegesprek met het slachtoffer.  

- Een commissie neemt dan de uiteindelijke beslissing.  
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Om in aanmerking te komen voor een personenalarm, moet men aan volgende 

voorwaarden voldoen: 
 

- slachtoffer zijn van stalking door ex-partner; 

- beschikken over een telefoonaansluiting; 
- wonen of verblijven in politiezone gent; 
- geen vrijwillige omgang meer hebben met ex-partner; 

- na elke alarmering klacht neerleggen bij de politie.  
 
 

2 Diefstal 
 

In hoofdstuk twee van ons rapport viel al te merken dat diefstal en afpersing de 
hoofdbrok vormen van de geregistreerde criminaliteit in de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke. Het merendeel van deze diefstallen zijn er zonder verzwarende 

omstandigheden. Er wordt vooral diefstal gepleegd op de openbare weg, winkels, 
horeca-aangelegenheden en in woningen of appartementen. De meest voorkomende 
vormen van diefstal zijn de gauwdiefstallen, fietsdiefstallen en inbraak. Wij hebben 

na het analyseren van deze cijfers besloten om vooral voor deze drie fenomenen 
aanbevelingen te schrijven. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de 
maatregelen die wij voorstellen om te nemen tegen gauwdiefstal, fietsdiefstal en 

diefstal met inbraak, dit aan de hand van de preventiepiramide. 
 
 

2.1 Gauwdiefstal 
 

Dit fenomeen is seizoensgebonden en komt dan ook voornamelijk voor in de 
zomermaanden. Door de grote drukte van de toeristen en de vakantiesfeer is dit 
fenomeen zeker aanwezig in Blankenberge. Op deze omstandigheden moet dan ook 

worden gewerkt om het probleem te verminderen. 
 
 

2.1.1 Niveau 1 
 
Geen relevante aanbevelingen op dit niveau. 

 
 
2.1.2 Niveau 2 

 
Voorlichtingsnamiddag voor senioren of andere risicogroepen 
 

Dit is een bestaande maatregel die door de preventiedienst wordt georganiseerd. 
Hierbij werken ze goed in op de groep die het meest risico loopt om slachtoffer te 

worden. (zie fase 2, slachtoffers gauwdiefstal) Ook vrouwen behoren tot de 
risicogroep, misschien kunnen ze ook een voorlichtingsnamiddag organiseren rond 
deze risicogroep. 
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2.1.3 Niveau 3 

 
Maatregelen om het fenomeen beter te kunnen bewijzen 
 

Een probleem bij dit fenomeen is dat het vaak niet kan bewezen worden, in fase 
twee hebben we al aangetoond dat de grootste risicoplaatsen de tram en tramhaltes 
waren en de openbare weg (drukke plaatsen). Door op deze plaatsen camera‟s te 

zetten raad je de dieven af, maar hierdoor kun je ook de ophelderingsgraad 
verhogen. Men kan ook op deze plaatsen stadswachten van de preventiedienst 
inschakelen (dit gebeurd al op evenementen). 

 
 
Controleacties langs de kustlijn in samenwerking met de lijn 

 
Een samenwerking tussen de politiezones langs de kustlijn zou een goede maatregel 

kunnen zijn om dit fenomeen te bestrijden. De acties zouden wel de grenzen 
overschrijden van de arrondissementen maar concentreren zich op de meest 
risicovolle plaatsen namelijk de tram langs de kust lijn.  

 
 
Samenwerking op evenementen 

 
Samenwerken rond dit fenomeen met private mensen van evenementen de 
preventiedienst en de lokale politie. Preventief aanwezig zijn is belangrijk om 

mogelijke daders af te raden en mensen aanspreken bij risicogedrag. 
 
 

Wijzen op risicogedrag 
 
Op drukke plaatsen kan men mensen die nonchalant omspringen met hun 

waardevolle spullen zoals handtas duidelijk maken van hun risicogedrag door een 
“gauwdiefstal” te plegen. Na het stelen ervan geven ze de mensen hun spullen terug 
en wijzen ze op hun risicogedrag, ze kunnen ook nog een folder meegeven. Deze 

acties vinden best plaats op drukke plaatsen en in de zomermaanden, want dan is er 
een zekere vakantiesfeer bij de mensen, en lopen ze het meeste risico. 

 
 
Folder met tips 

 
Een folder waarin de meeste trucs staan van gauwdieven, en hoe je risicogedrag 
kunt vermijden. Wat er ook nog kan instaan is: wat je moet doen als je slachtoffer 

bent geworden van een gauwdiefstal en wat je moet doen als je bankkaart gestolen 
is. 
 

 
Acties met affiches gericht naar toeristen 
 

Men zou kunnen een affiche ontwerpen die mensen het risico van gauwdiefstal 
duidelijk maakt en aanspoort tot een betere houding. Omdat uit cijfers blijkt dat 70 
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procent van de slachtoffers toeristen zijn, zou men omtrent deze affiches kunnen 

samenwerken met hotels en campings. Deze affiches zouden dan op een 
strategische plaats kunnen gehangen worden in die hotels en campings zodat als 
men het hotel of de camping verlaat de boodschap duidelijk wordt. 

 
 
Veiligheidsbeambten in het openbaar vervoer 

 
Aangezien de tram een veel gebruikt openbaar vervoer is aan de kust en het voor 40 
procent van de gauwdiefstallen verantwoordelijk is in Blankenberge is het belangrijk 

dat hier preventieve aanwezigheid is door veiligheidsbeambten. Zo wordt er een 
nauwe samenwerking tussen de Lijn en de Lokale politie gecreëerd. Deze maatregel 
is niet enkel van toepassing voor gauwdiefstallen, maar ook voor geweld in het 

openbaar vervoer en vandalisme aan tramhaltes. 
 

 
Betere samenwerking met externe actoren 
 

Een samenwerking tussen externe actoren (marktkramers, handelaars, 
badkarhouders…) en de gemeenschapswachten (preventiedienst) en de lokale 
politie, is belangrijk om de preventieboodschap te verbeteren. De wijkdienst of de 

gemeenschapswachten zouden deze externe partners kunnen warm maken om mee 
te werken voor preventieve acties. 
 

 
2.1.4 Niveau 4 
 

De daders van gauwdiefstal in kaart brengen 
 
Onderzoek door lokale recherche naar rondtrekkende dadergroepen, dit onderzoek 

wordt best bovenlokaal uitgevoerd in samenwerking met andere zones aan de kust. 
Ze kunnen hun traject in kaart brengen en de hotspots waar ze meest toeslaan. 
 

 
Wie staat er achter minderjarigen? 

 
Als er minderjarigen worden opgepakt kan men nagaan of er geen volwassenen 
achter die minderjarigen staan. Zo kunnen netwerken worden opgespoord.  

 
 
Foto‟s van daders 

 
Deze maatregel wordt al uitgevoerd, er worden foto‟s uitgewisseld tussen Oostende 
en Blankenberge van gauwdieven. Beter zou zijn dat er een systeem bestaat dat alle 

zones aan de kust deze foto‟s kunnen uitwisselen van daders actief aan de kust. 
Hierbij is de samenwerking met de Lijn en de NMBS zeer belangrijk want zij kunnen 
veel beeldmateriaal hebben van daders via hun bewakingscamera‟s. 
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2.2 Inbraak 
 
Dit fenomeen is niet seizoensgebonden maar permanent, de politie melde ons dat ze 
echter gespaard bleven van inbraak vooral als ze gingen kijken naar omliggende 

zones.  
 
 

2.2.1 Niveau 1 
 
Geen relevante aanbevelingen op dit niveau. 

 
2.2.2 Niveau 2 

 
Voorlichtingsnamiddag over BIN 
 

In Blankenberge bestaan er geen BIN‟s er is gewoon geen vraag naar dit systeem. 
Wat de lokale politie wel kan doen is de burgers informeren over wat een BIN is, 
maar niet opleggen want dan werkt dit systeem toch niet. Door de voorlichting kan 

de bevolking warm worden gemaakt voor dit project door al zijn voordelen.  
 
De functies van een BIN zijn: 

 
 het verhogen van een algemeen veiligheidsgevoel; 

 het bevorderen van de sociale cohesie; 

 het verspreiden van de preventiegedachte. 

 
 

Projecten om sociale cohesie te verbeteren 
 
Sociale cohesie in een buurt is belangrijk, de mensen voelen zich niet alleen beter in 

hun buurt ze gaan zich ook veiliger voelen. De stad Blankenberge kan de sociale 
cohesie stimuleren door bijvoorbeeld een deel van de kosten van een buurtfeest 

terug te betalen, bij zo‟n buurtfeest kan de stad subtiel reclame maken voor BIN 
door folders te leggen. 
 

 
Dienst wijk- en dorpszaken 
 

Dit is een dienst (bestaat al in Mechelen) bedoeld om de leefbaarheid/sociale cohesie 
in de stad te bevorderen. Voor de sociale cohesie kan dit door ontmoetingen te 
stimuleren, sociale netwerken te ontwikkelen en actief burgerschap te bevorderen. 

De dienst heeft een beleidsondersteunende- en regiefunctie, maar ze kan ook zelf 
leefbaarheidacties uitvoeren. Hierbij denken we aan: Opkuisacties, Burendag, straat- 
buurt- en wijkfeesten, buurtopbouwwerk, … 
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Premiestelsel voor technopreventie 

 
Dit systeem bestaat al in Blankenberge, het is wel afhankelijk van het beschikbare 
budget. Als de financiële mogelijkheden er zouden zijn zouden ze dit systeem kunnen 

opvoeren. Het gaat hier om premies die worden gegeven als men zijn huis beveiligd 
tegen inbraak. 
 

 
2.2.3 Niveau 3 
 

Technopreventief advies 
 
Wordt al gedaan door de preventiemedewerkers (van de preventiedienst), in de 

toekomst zal de politie kijken of ze dit kunnen integreren in de functies van de 
wijkdienst. Dit kan ook toegepast worden op inbraak in auto‟s.  

 
 
SelectaDNA 

 
“SelectaDNA bestaat uit een voor het blote oog onzichtbare vloeistof, waarmee 
waardevolle spullen, zoals computers, schilderijen, tv‟s en laptops, eenvoudig kunnen 

worden gemarkeerd. Behandelde goederen worden voorzien van een unieke, bijna 
niet te verwijderen en vrijwel onzichtbare DNA-code. Hierdoor worden de spullen 
onaantrekkelijk voor criminelen. SelectaDNA licht op onder violetlicht. Zo kan de code 

eenvoudig en snel door de politie worden vastgesteld. De politie kan dan in een 
database (die moet dan worden aangemaakt) terugvinden van wie de gestolen 
goederen afkomstig zijn.”44 Men kan met dit middel een preventieproject starten om 

zo daders af te raden, door kenbaar te maken dat een zone gebruik maakt van dit 
middel. Door bijvoorbeeld borden te hangen, of een sticker op de voordeur te 
plakken. Een goede samenwerking tussen politie en de wijk is hier noodzakelijk, een 

wijkagent zou een tussenfiguur kunnen zijn. Het gebruik van SelectaDNA is komt ook 
ten goede bij het curatieve niveau  
 

 
Afwezigheid melden aan de politie 

 
Een systeem dat bewoners hun afwezigheid kunnen melden aan de politie en de 
preventiedienst. Dit wordt al gedaan door de preventiedienst maar die kunnen niet 

voldoende instaan door een te groot takenpakket van de gemeenschapswachten.  
 
 

Merken van voorwerpen 
 
Wordt al toegepast via een beurs georganiseerd door de preventie rond inbraak. 

Merken van goederen is belangrijk als men de kans wil verhogen om toch je gestolen 
voorwerpen terug te krijgen  

                                       
44 Gemeente Bergen,SelectaDNA bij basisscholen 

http://www.bergen.nl/index.asp?brwsrdt=1&nmoduleid=2&wgid=6&sc=0&spagetype=21
&nPageID=2062&nCMSPageType=1, geraadpleegd op 22.03.2009 

http://www.bergen.nl/index.asp?brwsrdt=1&nmoduleid=2&wgid=6&sc=0&spagetype=21&nPageID=2062&nCMSPageType=1
http://www.bergen.nl/index.asp?brwsrdt=1&nmoduleid=2&wgid=6&sc=0&spagetype=21&nPageID=2062&nCMSPageType=1
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Preventieboodschap verspreiden via allerlei media 

 
Bewoners, bedrijven en toeristen informeren over de preventiegedachte en het 
technopreventief advies door dit mee te delen in streekkranten, infobladen en 

reclamepanelen. Ook het voordeel van premies en fiscale aftrekbaarheid die in de 
zone bestaat meedelen via deze media. 
 

 
2.2.4 Niveau 4 
 

Onderzoek naar rondtrekkende dadergroepen 
 
Onderzoek door de lokale recherche naar dadergroepen, hierbij werken ze goed 

samen met het AIK. Bovenlokale controleacties bijvoorbeeld op de meest gebruikte 
vluchtwegen door daders (de vluchtwegen moeten wel gekend zijn, en onderzocht). 

Hierbij kan ook gezocht worden naar drugs en mensensmokkel. 
 
 

2.3 Fietsdiefstal 
 
In Blankenberge is er een groot probleem in verband met fietsdiefstal. Een 

merendeel van de totale diefstalcijfers heeft een verband met fietsdiefstal. Overigens 
is er een groot dark number met betrekking tot deze feiten. Daardoor is het 
noodzakelijk dat er maatregelen worden getroffen om het aantal fietsdiefstallen in te 

dijken.  
 
Fietsdiefstal is een van de belangrijkste vormen van criminaliteit in de publieke 

ruimte van Blankenberge.  Ook zijn er bij fietsdiefstal veel (jeugdige) veelplegers 
actief (bron: politie-interview). Deze krijgen absolute prioriteit bij opsporing en 

handhaving. 
 
Fietsdiefstal is een omvangrijk, divers en daardoor ingewikkeld probleem. De aanpak 

van fietsdiefstal kan dan ook slechts succesvol worden opgepakt met een 
samenhangende en gecoördineerde aanpak van alle relevante partijen; de 
zogenaamde integrale aanpak. Hiermee wordt bedoeld dat alle aspecten van het 

probleem aan de orde moeten komen en in de tijd op elkaar moeten worden 
afgestemd. „Integraal‟ verwijst naar de verschillende stadia in de veiligheidsketen 
waarin maatregelen ter bestrijding van fietsdiefstal toegepast kunnen worden: 

proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Dit doen we aan de hand van de 
preventiepiramide. 
 

 
2.3.1 Niveau 1 
 

Geen relevante aanbevelingen op dit niveau. 
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2.3.2 Niveau 2 

 
Workshops en informatieverstrekking in samenwerking met de scholen 
 

Dit niveau vertrekt van de vaststelling van een probleem zoals de hogere niveaus. 
Maar in tegenstelling tot de hogere niveaus wordt hier een antwoord gezocht dat niet 
probleemgericht is. De maatregelen zijn positief georiënteerd. In verband met 

fietsdiefstal zouden we hier het probleem kunnen aanpakken met workshops en 
informatie naar jongeren toe over welke problemen en overlast fietsdiefstal 
(waaronder ook het „lenen‟ van fietsen voor één avond valt) kunnen veroorzaken bij 

de slachtoffers hiervan. Hier zou ook kunnen samengewerkt worden met de scholen 
van Blankenberge om jongeren ervan bewust te maken dat fietsen niet zomaar een 
„gebruiksvoorwerp‟ zijn. Ook moet er voldoende geïnformeerd worden bij de jeugd 

van hoe belangrijk het is om een degelijk fietsslot te plaatsen op hun fiets. 
 

 
Extra verlichting bij fietsenstallingen 
 

Extra verlichting bij fietsenstallingen hebben een preventief karakter. Slecht verlichte 
plaatsen zijn meer uitnodigend om fietsen te stelen dan beter verlichte plaatsen. 
Daarom opteren we voor een herziening van de verlichting bij fietsenstallingen. 

Betere verlichting bij fietsenstallingen verhoogt de sociale veiligheid.  Meer info over 
die fietsenstallingen wordt gegeven bij niveau 3. 
 

 
2.3.3 Niveau 3 
 

Fietsenstallingen met camerabewaking 
 
Bij dit niveau is zowel de analyse als de aanpak probleemgericht. Op dit niveau 

stellen wij voor om in de buurten waar fietsdiefstal het frequentst voorkomt grote 
fietsenstallingen te plaatsen, waar er ook met camerabeveiliging wordt gewerkt. Als 
dit op een juiste manier wordt gebruikt zou een groot deel van de fietsdiefstallen 

voorkomen kunnen worden. Het is een eerder negatief gerichte aanpak maar 
evenzeer een heel efficiënte manier van voorkomen van diefstal. Hierbij verwijzen we 

ook graag naar het voorstel dat we ook aanbevelen bij het stukje „overlast‟ (zie: 
camera‟s op straat). Door een afschrikkend karakter te creëren hopen we ook het 
aantal gepleegde feiten te reduceren. Een project dat werd gestart in de Nederlandse 

gemeente Apeldoorn is hier een mooi voorbeeld van.  
 
 

Fietsenstallingen bij evenementen 
 
Voor de reguliere uitgaanssituatie en bij evenementen zouden de betrokken partijen 

en/of de organisator moeten zorgen voor bewaakte garderobes en bewaakte 
fietsenstallingen, eventueel door een erkend beveiligingsbedrijf. Omdat veel fietsen 
worden gestolen om te „gebruiken‟ in de uitgaansbuurt zou dit een goede oplossing 

kunnen zijn. 
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Verhoogd toezicht op straat 

 
Tijdens drukke periodes en de periodes waarin het meeste fietsen worden gestolen, 
kunnen gemeenschapswachten en/of agenten van de lokale politie worden ingezet 

om een toezicht te houden op verdachte handelingen in verband met fietsendiefstal. 
Zo kan er bijvoorbeeld op heterdaad betrapt worden. Dit verhoogd toezicht zou 
uiteraard ook van pas kunnen komen in verband met overlast van groepen jongeren 

in het uitgaansleven en hun taken kunnen dus zo gecombineerd worden. 
 
 

2.3.4 Niveau 4 
 
Fotoboek uitbreiden naar meerdere politiezones 

 
Er is momenteel al een fotoboek dat wordt gebruikt in de politiezone Blankenberge. 

Hierin worden foto‟s van teruggevonden fietsen geplaatst zodat gedupeerden hun 
fiets daarin mogelijk kunnen terugvinden. Dit is vooral handig omdat veel van de 
fietsdiefstallen in Blankenberge om „gebruiksdiefstallen‟ gaat, men „leent‟ een fiets 

voor even om bijvoorbeeld van de uitgaansbuurt naar de camping waar men verblijft 
te trekken. Ons voorstel is om dit fotoboek uit te breiden en samen te werken met 
de dichtst gelegen politiezones van politiezone Blankenberge om een overkoepelend 

fotoboek te maken waaruit inwoners van omliggende politiezones ook kunnen 
zoeken of hun fiets niet in een andere politiezone is gevonden.  
 

 

3 Uitgaansleven 
 
In Blankenberge is er vooral een probleem met hangjongeren, vandalisme en andere 
soorten van overlast. Aan deze begrippen kunnen we het uitgaansleven koppelen. 

Hieronder zijn er mogelijke oplossingen geformuleerd om dergelijke problemen tegen 
te gaan. 
 

 

3.1 Niveau 1 
 

Uitgaansbuurten samenvoegen 
 
We kunnen de uitgaansbuurten samenvoegen. Dit wil zeggen dat er één 

uitgaansbuurt zal komen i.p.v. drie uitgaansbuurten in Blankenberge. Dit vooral om 
overlast terug te dringen in Blankenberge. Dit betreft voornamelijk geluidsoverlast en 
vandalisme. Een voordeel van deze preventiemaatregel zou zijn dat er kan 

gecontroleerd worden op één groot gebied, i.p.v. meerdere kleinere gebieden. Dit 
zou controle en opsporing makkelijker moeten maken. Deze maatregel vraagt wel 

jaren inzet en geduld, voordat de buurt echt geïntegreerd zal zijn. 
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3.2 Niveau 2 
 
Geluidsstop 
 

Een andere preventieve maatregel is de geluidsstop. Dit gaat erover dat de muziek 
wordt stiller of stop gezet na een bepaald uur. Dit na samenspraak met de uitbaters 
van de uitgaansbuurten, de preventiedienst, de stad en de politie. Er is wel een kans 

dat het geluidsprobleem zich zal verplaatsen naar de straat. Hiervoor verwijzen we 
naar niveau 3 van de preventiepiramide. 
 

 
Workshops voor jongeren 

 
Deze preventieve maatregel houdt in dat jongeren leren omgaan met conflicten en 
deze geweldloos leren oplossen. Deze workshops zouden verplicht worden voor 

stewards en fuifbuddy‟s. Voor jongeren is deze workshop vrij, maar daarvoor zou 
campagne gevoerd worden. 
 

 

3.3 Niveau 3 
 

Politiepatrouilles met honden 
 
Deze preventiemaatregel houdt in dat politie patrouilleert in en rond de 

uitgaansbuurten. Dit in samenwerking met een hond, om de veiligheid van de 
politiebeambten te waarborgen. Door het afschrikkend karakter van de honden 

hopen we ook het aantal vechtpartijen te reduceren en het aantal arrestaties in 
verband met geweldpleging aanzienlijk te verhogen. 
 

 
Stewards 
 

De bedoeling van stewards is, om ze in te schakelen in de straten van de 
uitgaansbuurten en in de uitgaansfaciliteiten zelf. Hun taak bestaat erin een oogje in 
het zeil te houden wat betreft vechtpartijen, geluidsoverlast en vandalisme. Dit doen 

ze door jongeren aan te spreken op hun gedrag zowel op straat als in de cafés/ 
discotheken. Bij vechtpartijen of andere problemen in het openbaar, kunnen zij zelf 
ingrijpen, maar wanneer het probleem zich niet oplost, kunnen zij bijstand inroepen 

van de politie. Dit alles na samenspraak met de uitbaters van de uitgaansbuurten, de 
preventiedienst, de stad en de politie. 
 

 
Fuifbuddy‟s 
 

Deze zullen ongeveer dezelfde taak vervullen als de stewards. Het idee is dat de 
buddy‟s zich actief engageren met de uitgaande jongeren en zo het goede voorbeeld 

geven. Ondertussen houden ze ook een oogje in het zeil. Het verschil zit hem in het 
werkterrein: terwijl de stewards eerder buiten surveilleren, zullen de fuifbuddy‟s zich 
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uitsluitend in de uitgaansfaciliteiten begeven. Een ander verschil is dat het vooral 

jongeren betreft, terwijl bij stewards het over volwassenen gaat.  
 
 

Portiers 
 
Er kunnen ook portiers worden ingeschakeld aan ieder café/discotheek. Dit zou een 

verplichte maatregel kunnen worden voor alle café-uitbaters. Deze maatregel is 
echter heel duur, omdat deze mensen speciaal opgeleid en getraind zijn. Bij 
geweldpleging of een teveel aan overlast kunnen deze mensen dus ingrijpen. Bij te 

ernstige feiten kunnen ze beroep doen op stewards en dan de politie. De portiers 
kunnen ook drugsdelicten tegengaan. Hierover meer bij het hoofdstuk 
genotsmiddelen. 

 
 

Camera‟s op straat 
 
In de buurten waar veel overlast en vandalisme is, zouden er camera‟s geplaatst 

worden. Om de privacy van de buurtbewoners te garanderen zouden de camera‟s 
worden aangezet tussen 22u en 06u, dit in het weekend en tijdens de 
schoolvakanties. Wanneer de buurtbewoners vinden dat er een schending van de 

privacy is, dan hebben ze recht om het beeldmateriaal te bekijken. 
 
 

Infosessies tegen vandalisme 
 
Deze maatregel is vooral bedoeld voor de buurtbewoners in de buurt van de 

uitgaansbuurten. Het zou de bedoeling zijn om buurtbewoners aan te sporen om de 
politie te verwittigen bij het opmerken van vandalisme. Het is ook de bedoeling dat 
de mensen meer aangifte doen van allerlei feiten. Deze maatregel moet het “grey 

number” terugdringen. 
 
 

3.4 Niveau 4 
 

Samenwerking politie en steward 
 
Wanneer er wordt gewerkt met stewards, is een samenwerking met de politie 

noodzakelijk. Het is een prioriteit dat de stewards op ieder moment bijstand kunnen 
inroepen van de politie. Dit vooral wanneer er zich grootschalige vechtpartijen gaan 
ontwikkelen of zich al voordoen. Als de situatie zodanig ernstig is, kan de politie 

hulpmiddelen inzetten zoals honden en knuppels. 
 
 

4 Genotsmiddelen 
 

In Blankenberge is alcoholgebruik ongeveer 10% van de geregistreerde criminaliteit. 
Het lokaal cijfer ligt ver boven het nationaal niveau. Drugsgerelateerde overlast 
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wordt bij de bevolking als belangrijkste oorzaak van onveiligheidsgevoelens gezien. 

Terwijl we merken dat het maar een laag criminaliteitscijfer inhoudt. 
 
 

4.1 Niveau 1 
 
Samenvoegen van de uitgaansbuurten 

 
Eén uitgaansbuurt in plaats van drie, waardoor controle gemakkelijker wordt en er 
minder overlast zou kunnen zijn. 

 
 

4.2 Niveau 2 
 
Preventiecampagnes in en rond de scholen 

 
Uit interview bleek dat de politie wel preventiecampagnes rond de scholen wil doen. 
Maar preventiecampagnes in scholen kunnen ook efficiënt zijn. Daarbij kan men 

gebruik maken van ex- verslaafden die hen wijzen op de gevaren en de gevolgen 
van alcohol en drugsmisbruik. Dit kan men in samenwerking doen met de 
preventiedienst. 

 
 
Meer controles in de jachthaven 

 
Via de jachthaven wordt drugs binnengesmokkeld. Daarom zou er meer controle 

moeten zijn op de verschillende jachten. 
 
 

Inzetten van nachtbussen 
 
Er zouden nachtbussen kunnen stoppen aan de uitgaansbuurten waardoor ze vlugger 

van de ene buurt naar de andere buurt kunnen zonder al te veel overlast te maken. 
En zo kunnen dronken personen op een veilige manier thuis geraken. 
 

 

4.3 Niveau 3 
 

Maatregelen in wc‟s 
 
Men kan zorgen voor blauwe of rode lichten in de wc‟s zodat de aders niet zichtbaar 

zijn. Geen wc-brillen zodat er niets opgelegd kan worden en zorgen voor lavabo‟s 
zonder randen zodat daar ook niets op gelegd kan worden. Ook moet er verplicht 

een wc-dame aanwezig zijn die constant toezicht houdt.  
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Camera‟s in de uitgaansbuurt 

 
Hierdoor moet de controle niet alleen gebeuren door de politie met patrouilles maar 
ook van op afstand. Deze kunnen dan bij ernstige problemen een politiepatrouille ter 

plaatse sturen. 
 
 

Securitymensen per fiets 
 
Deze personen kunnen rondrijden in de uitgaansbuurten. Zij kunnen ervoor zorgen 

dat mensen zich gedragen, mensen onder invloed aanmanen naar huis te gaan. 
 
 

4.4 Niveau 4 
 

Intensief zoeken en veroordelen drugsdelicten 
 
Er zou meer gezocht kunnen worden naar drugs. Dan zouden meer feiten aan het 

licht komen. Het zou ook beter zijn om drugsdelicten vlugger werkstraffen op te 
leggen, en bij zware misdrijven veroordeelden of minderjarigen op te sluiten in een 
gesloten instelling. Hierdoor kan de kans op recidive verminderen.  

 
 

5 Milieuoverlast 
 
In de politiezone Blankenberge/Zuienkerke is Milieuoverlast een groot probleem 

tijdens het hoogseizoen. Zo is er door de plotse stijging van de bevolking tijdens 
deze periode een tekort aan faciliteiten voor vuilnis, wildplassen en dergelijke. 
 

5.1 Hondenpoep 
5.1.1 Niveau 1 
 

Het zakje en het bakje 
 
Al bekende versie zijn de hondenpoepzakjes, en de speciale vuilbakken langs de weg 

om deze te deponeren. Maar vele mensen doen dit niet omdat het zo'n slecht en vuil 
gevoel heeft om hondenpoep met enkel wat plastic in de hand op te ruimen. 
 

 
Hondenparkjes 

 
Speciale parkjes die aangelegd worden voor honden om in te kakken. Deze parkjes 
moeten natuurlijk wel onderhouden worden, en er is ook een gevaar dat er kinderen 

door het parkje lopen, maar dit kan tegengegaan worden door er een kleine 
omheining rond aan te leggen. 
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5.1.2 Niveau 2 

 
Hondenpoepbuis 
 

De hondenpoepbuis ziet eruit als een paaltje en heeft een deksel bovenaan. De buis 
kan gemakkelijk geledigd worden door een groter deksel onderaan. (Dit is gewoon 
een alternatieve vuilnisbak om de zakjes in kwijt te spelen.) 

 
 
5.1.3 Niveau 3 

 
Motor met gemonteerde stofzuiger 
 

Een motor met een gemonteerde stofzuiger en een bak vanachter om alles in op te 
slaan. Deze rijden hele dag rond om overal hondenpoep op te zuigen. Dit kost 

natuurlijk ook geld, maar als stad kunnen zij een hondentaks invoeren op eigenaars 
van honden. Dit geld zou al kunnen voeldoen voor de drukste maanden van het jaar 
meer hondenpoepvrij te zijn. 

 
 
5.1.4 Niveau 4 

 
“Poep”agent (stadswacht) 
 

Net als een agent die voor verkeerd geparkeerde auto's zoekt, speurt deze agent de 
"crimineel" en zijn baasje op. Hij maakt een foto van het duo en schrijft het adres 
erbij en enkele dagen later krijgt het baasje een fikse boete. 

 
 

5.2 Wildplassen 
5.2.1 Niveau 1 
 

Geen relevante aanbevelingen op dit niveau. 
 
 

5.2.2 Niveau 2 
 
Poster- en bierviltjescampagne 

 
In alle horecazaken wordt gevraagd om posters op te hangen en bierviltjes gebruikt 
om het wildplassen tegen te gaan. Via de posters laten ze weten hoeveel je boete zal 

bedragen als je betrapt wordt. 
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5.2.3 Niveau 3 

 
Permanente openbare toiletten 
 

Voldoende permanente openbare toiletten lijken de oplossing voor het probleem. 
Maar waar plaats je die? Ze ontsieren het straatbeeld, zijn niet geliefd bij winkeliers 
en omwonenden, vragen om onderhoud en toezicht en zijn het doelwit van 

graffitispuiters en vandalen. En ze staan er altijd. Ook als ze niet nodig zijn.  
 
De Urilift 

 
Met de Urilift wordt die vicieuze cirkel doorbroken. De Urilift is dé innovatieve, 
ultramoderne, zichzelf terugverdienende oplossing voor de korte, middellange en 

lange termijn. Het is het eerste én het enige openbare toilet dat precies doet wat 
gedaan moet worden:  

 
1. de overlast terugdringen  
2. vandalisme uitsluiten  

3. het straatbeeld respecteren  
4. kosten besparen  

 

De Urilift staat daar waar hij nodig is: op de hotspots in het uitgaanscentrum 
bijvoorbeeld. Drie mensen kunnen in de fraai vormgegeven roestvaststalen cilinder 
urineren zonder elkaar te zien of te storen. De Urilift staat er in de uren dat hij nodig 

is. Alle andere uren is de voorziening ondergronds. 
De Urilift is genoemd naar het gelijknamige Urilift BV. Het bedrijf met een schat aan 
ervaring op het gebied van openbare sanitaire voorzieningen en de uitvinder en 

patenthouder van de Urilift. Wij leveren niet alleen deze unieke oplossing voor het 
probleem van het wildplassen, maar denken voortdurend mee met onze 
opdrachtgevers. Dat leidt steevast tot maatwerk, ook op de lange termijn. 

 
 
5.2.4 Niveau 4 

 
Meer patrouilles 

 
Meer patrouilles die worden ingezet in en tussen de uitgangsbuurten. In plaats van in 
de auto zullen zij te voet rondlopen om zo duidelijker aanwezig te zijn in het 

straatbeeld en zodat zij zelf alles beter kunnen vaststellen. 
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5.3 Vuilnis 
5.3.1 Niveau 1 
 
Meer vuilnisbakken 

 
Hoewel er al veel vuilnisbakken aanwezig zijn in Blankenberge schiet de 
“opslagruimte” soms tekort tijdens het hoogseizoen en tijdens evenementen. 

 
 
5.3.2 Niveau 2 

 
Sensibiliseren met handige gadgets 

 
"De Gum 'n Asbag is een handzaam en trendy buideltje waarin sigaretten peuken en 
kauwgomresten verzameld worden om deze op een later moment in een afvalbak te 

kunnen deponeren. Er zijn verschillende uitvoeringen waaronder uitsluitend voor 
kauwgomproppen. Ook voor het opbergen van snoeppapiertjes en wikkeltjes die 
gewoonlijk op straat terechtkomen. Het merendeel van het zwerfafval (84%) bestaat 

uit kauwgom, gevolgd door sigarettenpeuken." 
zo'n trendy zak met een foldertjes in zou een leuke misschien wel minder doenbare 
oplossing zijn tegen straatvervuiling. 

 
 
Huisvuilophaling bekendmaken 

 
Datum en uren van de huisvuilophaling efficiënt bekenbaar maken bij de toeristen en 
2de verblijvers. 

 
 

5.3.3 Niveau 3 
 
Containerpark 

 
Er is een containerpark aanwezig te Blankenberge net buiten de stadskern. Dit 
containerpark wordt opengehouden door IVBO (Intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en 
Ommeland). 
 

 
5.3.4 Niveau 4 
 

Bekeuringen 
 
Mensen betichten indien ze betrapt worden in het niet naleven van de regels. 
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6 Verkeer 
 
Ook voor het onderdeel verkeer hebben we enkele aanbevelingen. Een groot 
probleem in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke zijn de ongevallen op de 

gewestwegen. Een ander belangrijk aandachtspunt is om alle weggebruikers alert te 
maken in het verkeer. 
 

 

6.1 Niveau 1 
 
Infrastructurele verbeteringen 
 

Door aanpassingen van het wegennet kan men vele verkeerssituaties veiliger maken. 
Men kan de snelheid van automobilisten laten afnemen door bijvoorbeeld 
wegversmallingen, verkeersdrempels…  

Hoewel de politiezone geen “zwarte kruispunten” heeft kan men enkele gevaarlijke 
verkeerssituaties wegwerken, dit kan ondermeer door betere 
verplaatsingsmogelijkheden voor de zwakke weggebruikers en de fietsers. Veilige 

wegen kan het leefkwaliteit in de politiezone verbeteren. 
 
 

6.2 Niveau 2 
 

Campagnes/acties 
 
Het niveau van de algemene preventie kan in de politiezone nog sterker worden 

uitgewerkt. Dit kan worden gerealiseerd door onder meer campagnes/acties op te 
zetten toegespitst op het onderwerp verkeer. Deze campagnes kunnen zowel naar 
scholieren als naar oudere weggebruikers gericht worden. De campagnes kunnen 

worden opgericht/gesteund door zowel de lokale politie, de preventiedienst van de 
stad Blankenberge, maar ook scholen en organisaties (bv. Jeugdbewegingen) kunnen 
hun steentje bijdragen. Ook campagnes/acties in verband met overdreven snelheid 

en alcohol in het verkeer kunnen worden uitgewerkt (bv. Bobcampagnes). Dit kan 
dan zowel door bijvoorbeeld posters op te hangen als weggebruikers die zich houden 
aan het verkeersreglement te belonen met een gadget. 

 
 
Wegwijs maken van weggebruikers in het verkeer 

 
Zo kan men op de scholen de scholieren wegwijs maken in het verkeer en alert 

maken van gevaarlijke situaties die zich kunnen voordoen in het verkeer. Door 
scholieren een realistische verkeerssituatie te laten oefenen (bv. Op de speelplaats) 
kunnen ze de passende gedragswijzen aanleren en gebruiken in het verkeer. Dit 

gebeurt al uitvoerig op enkele scholen in Blankenberge, maar bij anderen is dit heel 
beperkt.  
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Stimuleren van het dragen van een verkeershelm en een veiligheidsvestje 

 
Het stimuleren van het dragen van een verkeershelm en het dragen van een 
veiligheidsvestje bij fietsers zou de fietsers beter beschermen tegen ongevallen. Dit 

kan ondermeer door dit te verplichten op de scholen. Ook deze maatregeling worde 
al getroffen door enkele Blankenbergse scholen, een uitbreiding naar alle scholen zou 
kunnen helpen. Maar dit moet niet enkel worden gestimuleerd voor het dragen door 

kinderen, ook volwassenen moeten die boodschap meekrijgen. Ook hier kan men de 
mensen die dit al doen extra belonen met een gadget. 
 

 

6.3 Niveau 3 
 
Onbewaakte camera‟s 
 

Men heeft in de politiezone een probleem met de verkeersongevallen op de 
gewestwegen in Zuienkerke. Als specifieke preventie kunnen onbewaakte camera‟s 
hun nut bewijzen. Het plaatsen van deze onbewaakte camera‟s is echter een taak 

van de Vlaamse overheid. Indien de Vlaamse overheid één of meerdere flitscamera‟s 
zou plaatsen zullen de weggebruikers van de gewestwegen hun snelheid aanpassen 
of het risico nemen te worden geflitst. Een tragere snelheid op de gewestwegen zal 

hoogstwaarschijnlijk het aantal ongevallen doen dalen. Ook de stad Blankenberge 
en/of de gemeente Zuienkerke kunnen ook op belangrijke gemeentewegen 
eventueel opteren voor een onbewaakte camera te plaatsen. 

 
 
Controles van de lokale politie 

 
Op het derde niveau situeren zich ook de controles uitgevoerd door de lokale politie. 

Indien de lokale politie consequent blijft in het uitoefenen van de snelheidscontroles 
en andere controles in verband met het verkeersreglement (vb. opgefokte 
bromfietsen, het niet dragen van de gordel) krijgen eventuele daders geen gevoel 

van straffeloosheid. Dit kan echter niet de enige preventieve maatregeling zijn die 
wordt uitgevoerd. 
 

 

6.4 Niveau 4 
 

Goede samenwerking tussen parket en politiediensten 
 
Op het curatieve niveau is het belangrijk dat men in de politiezone 

Blankenberge/Zuienkerke blijft overtredingen opsporten en deze gerechtelijk te 
vervolgen. Wanneer daders worden gestraft voor hun daden heeft dit waarschijnlijk 
een preventief effect op hen of andere eventuele daders. Hierdoor krijgt men niet 

het gevoel van straffeloosheid in de politiezone. Een goede samenwerking tussen de 
lokale politie en het parket van Brugge is hier van groot belang. Op dit ogenblok is er 

al een goede samenwerking, maar deze moet zeker behouden blijven. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fase 4



 

 

Inleiding 

 
Fase 4 biedt ruimte om te beschrijven en te reflecteren over het projectwerk. Hoe 
hebben we als groep gewerkt en wat vonden we ervan? 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1: Fasering 
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1 Kalender 
 

Oktober 2008 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

  1ste begeleide 
vergadering 

(FASE 1) 

 Schrijftraining   

27 28 29 30 31  

     

 
November 2008 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 

  

3 4 5 6 7 8 9 

Begeleide 
vergadering 

 Werkvergadering   Communicatie   

10 11 12 13 14 15 16 

  Begeleide 
vergadering 

Werkvergadering Schrijftraining   

17 18 19 20 21 22 23 

Begeleide 
vergadering 

  Werkvergadering Communicatie   

24 25 26 27 28 29 30 

Begeleide 
vergadering 
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December 2008 

 
Februari 2009 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

Begeleide 
vergadering 

(FASE 2) 

  Werkvergadering    

9 10 11 12 13 14 15 

Begeleide 
vergadering 

  Werkvergadering Communicatie   

16 17 18 19 20 21 22 

Begeleide 
vergadering 

Extra 
vergadering 

 Werkvergadering     

23 24 25 26 27 28  

      

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 2 3 4 5 6 7 

Werkvergadering   Begeleide 
vergadering 

Communicatie   

8 9 10 11 12 13 14 

Begeleide 
vergadering 

  Werkvergadering Schrijftraining 

Extra 
vergadering 

  

15 16 17 18 19 20 21 

Begeleide 
vergadering 

 Plenum 1 

Communicatie 

    

22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30 31  
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Maart 2009 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

Begeleide 
vergadering 

  Werkvergadering Communicatie   

9 10 11 12 13 14 15 

Begeleide 
vergadering 

 - Voorbereiden 
plenum  

- Plenum 2 

Werkvergadering    

16 17 18 19 20 21 22 

Begeleide 
vergadering 
(FASE 3) 

  Werkvergadering    

23 24 25 26 27 28 29 

Begeleide 
vergadering 

  Werkvergadering    

30 31   

Begeleide 
vergadering 

 

 

     April 2009  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 4 5 

 Plenum 3: 
Debat 

   

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

       

27 28 29 30  
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2 Activiteitenlijst 
 
Oktober 
 

22/10/2008 

 Inleidingsvergadering 

 Voorzitter: mevrouw Monbaillieu 

 Verslaggever: Thomas Morbee 

 Aanstellen van voorzitters en verslaggevers voor fase 1 

 Aanstellen van archiefhouder 

 Maken van afspraken 

 Uitwisselen van contactgegevens 

 
 
November 

 
03/11/2008 

 1e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Thomas Morbee 

 Verslaggever: Matthias stamper 

 Opmerkingen vorige verslag 

 Verbeteringen maken in de contactgegevens 

 Aanstelling van voorzitters en verslaggevers aanpassen 

 Maken van communicatieafspraken 

 Agendapunten opstellen 

 

05/11/2008 

 1e werkvergadering 

 Voorzitter: Matthias Stamper 

 Verslaggever: Niels De Baets 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Brainstormen over fase 1 

 Delen van al reeds gevonden informatie met de andere casusleden 

 Sjabloon maken 

 Agendapunten opstellen 

 

12/11/2008 

 

 2e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Niels De Baets 

 Verslaggever: Michiel Verhulst 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 
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 Bespreken syllabus 

 Bespreken van de deelthema‟s + opdelen in 

 Planning opstellen 

 Agendapunten opstellen 

 

13/11/2008 

 2e werkvergadering 

 Voorzitter: Michiel Verhulst 

 Verslaggever: Koen Descamps 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Uitleg over het gemaakte sjabloon 

 Overlopen van de taken van fase 1 

 Indeling maken van verschillende thema‟s in hoofdstuk 1:„veiligheid‟ 

 Taakverdeling 

 Agendapunten opstellen 

 

17/11/2008 

 3e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Koen Descamps 

 Verslaggever: Caitlin Demuynck 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Nogmaals verbeteren van de contactgegevens 

 Bijkomende afspraak maken met archiefhoudster 

 Bespreken van de „wiki‟ 

 Mail sturen naar Mr. Wydooghe i.v.m. de „wiki‟ 

 Informatie opzoeken  

 Agendapunten opstellen 

 

20/11/2008 

 3e werkvergadering 

 Voorzitter: Caitlin Demuynck 

 Verslaggever: Louis Haezebrouck 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Verder bespreken van de „wiki‟ 

 Sleutelwoorden zoeken i.v.m. criminaliteit en overlast 

 Informatie opzoeken 

 Agendapunten opstellen 

 

 

 



 

123 
 

24/11/2008 

 4e werkvergadering 

 Voorzitter: Louis Haezebrouck 

 Verslaggever: Lynn Vandecasteele 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Bespreking stand van zaken op de „wiki‟ 

 Taakverdeling maken over de hoofdstukken „criminaliteit‟ en „overlast‟ 

 Een voorlopige inhoudstabel opmaken 

 Agendapunten opstellen 

 

 
December 

 
01/12/2008 

 4e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Lynn Vandecasteele 

 Verslaggever: Sarah Stroobant 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Hoofdstuk 1(veiligheid) is volledig afgewerkt, dus wordt er verder gewerkt aan 

hoofdstuk 2 en 3 (criminaliteit en overlast) 

 Bespreken van te gebruiken referenties 

 Plaatsen van hoofdstuk 1 op de „wiki‟ 

 Bespreken reeds gevonden informatie van hoofdstuk 2 en 3 

 Agendapunten opstellen 

 

04/12/2008 

 5e werkvergadering 

 Voorzitter: Niels De Baets 

 Verslaggever: Charlotte Devos 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Bespreken stand van zaken 

 Bespreking en conclusie van de te gebruiken BIN-normen 

 Afspraken maken om alle afgewerkte teksten door te sturen naar de 

archiefhoudster, zodat zij deze kan samenbundelen 

 Bespreken presentatie plenum 1 

 Afspraken maken rond PowerPoint voor fase 1 

 Bespreken van stand van zaken van de „wiki‟ 

 Agendapunten opstellen 
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08/12/2008 

 5e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Devos Charlotte 

 Verslaggever: Niels De Baets 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Voorblad bespreken voor het rapport van fase 1 

 Bespreken eindafwerking en toevoeging van de bijlagen 

 Afspraak maken rond het indienen van de bronvermelding 

 Feedback van Mevr. Monbaillieu over fase 1 bespreken 

 Bijkomende afspraken maken rond het plenum 

 Bespreken van de „wiki‟ 

 Agendapunten opstellen 

 

11/12/2008 

 6e werkvergadering 

 Voorzitter: Niels De Baets 

 Verslaggever: Charlotte Devos 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Aanpassing doen op het voorblad van het rapport van fase 1 

 Afwerken van laatste details van het rapport 

 Werken aan de „wiki‟ 

 Agendapunten opstellen 

 

12/12/2008 

 Extra werkvergadering (7e) 

 Voorzitter: Lynn Vandecasteele 

 Verslaggever: Niels De Baets 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Inkijken van definitief rapport van fase 1 

 Tekstverdeling voor plenum 1 

 Afspraak maken voor een online vergadering op de „wiki‟ 

 Agendapunten opstellen 

 

15/12/2008 

 6e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Caitlin Demuynck 

 Verslaggever: Sarah Stroobant 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Inoefenen van tekst voor het plenum 
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 De tijd opmeten van onze presentatie 

 De laatste aanpassingen doen aan de PowerPoint voor het plenum 

 Agendapunten opstellen 

 

 
Februari 
 

02/02/2009 

 7e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Caitlin Demuynck 

 Verslaggever: Thomas Morbee 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Aanduiden van voorzitters en verslaggevers voor fase 2 

 Bespreken van verloop, eindresultaat en plenum van fase 1 

 Bespreken wat er moet gebeuren in de 2de fase 

 Brainstorm over de 2de fase 

 Opstellen van sleutelfiguren 

 Taakverdeling voor fase 2 

 Agendapunten opstellen 

 

05/02/2009 

 8e werkvergadering 

 Voorzitter: Thomas Morbee 

 Verslaggever: Matthias Stamper 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Uitwerken van een Topic Lijst 

 Contactgegevens opzoeken van sleutelfiguren 

 Opstellen van de mails voor de sleutelfiguren, en deze doorsturen naar onze 

casusbegeleidster 

 Agendapunten opstellen 

 

09/02/2009 

 8e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Matthias Stampeer 

 Verslaggever: Michiel Verhulst 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Gesprek tussen de groepsleden over groepscohesie 

 Bespreken Topic Lijst 

 Bespreken van de opmerkingen over onze mails aan de sleutelfiguren 

 Agendapunten opstellen 
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12/02/2009 

 9e werkvergadering 

 Voorzitter: Michiel Verhulst 

 Verslaggever: Koen Descamps 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 De Topic Lijst specificeren per sleutelfiguur 

 Andere sleutelfiguren kiezen voor enkele leden van de groep 

 Bespreken van een mogelijke enquête, maar deze werd afgekeurd 

 Agendapunten opstellen 

 

16/02/2009 

 9e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Koen descamps 

 Verslaggever: Louis Haezebrouck 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 De Topic Lijst overlopen 

 Interview met de lokale politie van Blankenberge staat vast 

 De preventiedienst geeft geen antwoord op de verstuurde mail 

 Vier leden van de groep moeten op zoek naar een nieuw contactpersoon 

 De preventieambtenaar heeft ook nog niet geantwoord op de mail 

 Na de pauze van de vergadering werd vernomen dat de preventiedienst en 

preventieambtenaar geen interview wil afleggen 

 Vastleggen van een extra vergadering 

 Agendapunten opstellen 

 

18/02/2008 

 Extra werkvergadering (10e) 

 Voorzitter: Louis Haezebrouck 

 Verslaggever: Niels De Baets 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Uitleggen aan iedereen wat het probleem is met de interviews 

 Bespreken van de mail van Mevr. Monbaillieu 

 Nadenken over mogelijke andere diensten die we kunnen interviewen 

 Bespreken wie fase één herwerkt 

 Agendapunten opstellen 

 

19/02/2009 

 11e werkvergadering 

 Voorzitter: Louis Haezebrouck 

 Verslaggever: Niels De Baets 
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 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Afwerking en herwerking fase 1 

 Informatie bestuderen 

 Actoren uitwerken 

 Agendapunten opstellen 

 
 
Maart 

 
02/03/2009 

 10e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Niels De Baets 

 Verslaggever: Charlotte Devos 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Groepsgesprek + gesprek met begeleidster 

 Zoeken naar oplossingen om een goed rapport neer te leggen 

 Agendapunten opstellen 

 

05/03/2009 

 12e werkvergadering 

 Voorzitter: Charlotte Devos 

 Verslaggever: Sarah Stroobant 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Bespreken van interview van de preventiedienst 

 Inhoudstafel opgemaakt 

 Taakverdeling  

 Fase 2 uittypen a.d.h.v. de harde en de zachte informatie 

 Bespreken van stand van zaken 

 Agendapunten opstellen 

 

09/03/2009 

 11e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Sarah Stroobant 

 Verslaggever: Lynn Vandecasteele 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Bespreken van aanduiden van meerdere voorzitters in één vergadering, voor de 

evaluatie 

 Bespreken van het logboek 

 Bespreken van reflexieverslag 
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 Bespreken stand van zaken van fase 2 

 Opmaken van de tekst voor het plenum 

 Oefenen en tijd opmeten van de presentatie 

 Agendapunten opmaken 

 

12/03/2009 

 13e werkvergadering 

 Voorzitter: Caitlin Demuynck 

 Verslaggever: Louis Haezebrouck 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Fase één herwerken 

 Fase twee herwerken 

 Beginnen aan fase 4 

 Agendapunten opstellen 

 

16/03/2009 

 12e begeleide vergadering 

 Deel 1: Voorzitter: Lynn Vandecasteele 

 Deel 1: Verslaggever: Caitlin Demuynck 

 Deel 2: Voorzitter: Louis Haezebrouck 

 Deel 2: Verslaggever: Charlotte Devos 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Brainstorm over fase 4 

 Planning opstellen voor fase 3 

 Taakverdeling voor fase 3 

 Agendapunten opstellen 

 

19/03/2009 

 14e werkvergadering 

 Voorzitter: Caitlin Demuynck 

 Verslaggever: Michiel Verhulst 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Oplossingen zoeken voor veiligheidsproblemen in Blankenberge 

 Bespreken van gevonden oplossingen 

 Agendapunten opstellen 

 

23/03/2009 

 13e begeleide vergadering 

 Deel 1: Voorzitter: Charlotte Devos 

 Deel 2: Voorzitter: Michiel Verhulst 
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 Verslaggever: Koen Descamps 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Afspraken maken voor verdere afwerking fase 3 

 Feedbackoefening 

 Agendapunten opstellen 

 

26/03/2009 

 15e werkvergadering 

 Voorzitter: Koen Descamps 

 Verslaggever: Thomas Morbee 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Alles samenbundelen 

 Alles afprinten 

 

30/03/2009 

 14e begeleide vergadering 

 Voorzitter: Thomas Morbee 

 Verslaggever: Niels De Baets 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Inkijken van eindresultaat 

 Inkijken van eindresultaat andere groep 

 Vragen voorbereiden 

 Agendapunten opstellen 

 

31/03/2009 

 16e werkvergadering 

 Voorzitter: Niels De Baets 

 Verslaggever: Sarah Stroobant 

 Aanwezigheden opnemen 

 Opmerkingen vorig verslag 

 Inkijken van eindresultaat andere groep 

 Vragen voorbereiden 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdstuk 2: Taakverdeling 

(logboek)
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Oktober 

 
22-10-2008 - Groep: eerste vergadering. Maken van concrete afspraken. 

Uitwisselen van gegevens. 

- Matthias: krijgt taak om lokalen te reserveren en om 
verslaggever te zijn bij de volgende vergadering. 

- Thomas: verslaggever en verslag doorgestuurd naar 

iedereen. 
 
 

November 
 
03-11-2008 - Groep: samen afspraken maken en werkvergadering 

voorbereiden. 
- Sarah: informatie opzoeken redders. 

- Caitlin: uitwerken tekst algemene werking van de politie. 
- Matthias: verslaggever. Voorstel om een casusforum op te 

richten. Opnemen taak om verder in te gaan op „justitie‟. 

- Thomas: voorzitter, koos voor een directe aanpak om regels 
in te voeren. Verdelen werk volgende vergadering. 

05-11-2008 - Lynn: informatie opgezocht over „overlast‟. Een sjabloon 

opgemaakt voor documenten die in het archief moeten 
belanden. 

- Caitlin: verder afwerken tekst algemene werking van de 

politie. 
- Charlotte: taak toegewezen gekregen om informatie op te 

zoeken over de brandweer fase 1. Mail gestuurd naar 

brandweer Kuurne i.v.m. brandweerhervorming. Informatie 
opgezocht over de brandweer. 

- Sarah: verder opzoeken informatie i.v.m. redders en maken 

van verslag. 
- Koen: werken aan individueel deelthema. 
- Niels: in de bibliotheek informatie opgezocht omtrent 

openbaar vervoer en verkeer. Verslag maken en doorsturen 
naar iedereen. 

- Matthias: voorzitter van de vergadering. Lezen syllabus. 
Opzoekingswerk over zijn stuk „justitie‟. 

- Louis: het thema toerisme aan de kust onderzocht en 

hierover een verslag geschreven. 
- Thomas: informatie opzoeken en verwerken decentie. 
- Michiel: informatie opgezocht i.v.m. veiligheidsplan. 

10-11-2008 - Lynn: syllabus gelezen: fase 1. Samenvatting gemaakt over 
stukje overlast. 

12-11-2008 - Caitlin: uitwerken politionele veiligheid. 

- Charlotte: taak toegewezen gekregen om deeltje civiele 
veiligheid te onderzoeken met Lynn. Informatie zoeken over 
de brandweer en civiele bescherming. 

- Koen en Louis: samenwerken rond criminaliteit. 
- Niels: bespreken en uitleg geven over syllabus, opstellen 
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van kalender voor fase 1 + kapstok fase 1. Voorzitter zijn. 

- Groep: brainstorm over inhoudstafel. Werken aan 
wekenplan en kapstok uitwerken. 

- Matthias: zal samen met Niels „fysieke veiligheid‟ 

behandelen. 
- Michiel: verslaggever. 

13-11-2008 - Lynn: verbeterde versie opgemaakt van het sjabloon en 

doorgemaild aan groepsleden. Informatie opgezocht over 
civiele veiligheid + verwerking van de gevonden informatie. 

- Sarah: informatie opzoeken over de lokale politie. 

- Niels en Matthias: samen werken rond fysieke veiligheid. 
- Louis en Koen: sociale veiligheid onderzocht en uitgewerkt. 

14-11-2008 - Thomas en Michiel: onderzoek naar integraal beleidsplan. 

- Thomas: zoeken en vinden van informatie die nuttig konden 
zijn voor andere personen en doorsturen van die informatie. 

- Michiel: voorzitter en informatie opgezocht i.v.m. integraal 
veiligheidsplan. 

15-11-2008 - Matthias: verder werken deel fysieke veiligheid en 

doorsturen naar Lynn. 
17-11-2008 - Koen en Louis: verder werken aan criminaliteit. 

- Groep: bespreken werkvergadering en overleg tussen de 

casusleden. 
- Thomas: afwezig op de vergadering door niet goed op 

uurrooster te kijken. 

- Caitlin: verslaggever. 
19-11-2008 - Caitlin: opzoeken informatie rond criminaliteit. 

- Sarah: afwerken deel lokale politie en doorsturen naar 

Caitlin. 
- Charlotte: uitprinten hoofdstuk 2, brandweer en civiele 

bescherming. 

20-11-2008 - Lynn: verder verwerken van de gevonden informatie over 
civiele veiligheid. 

- Koen: verder werken rond criminaliteit. 

- Niels: afwezig (verontschuldigd), Matthias beschikte over 
nodige info om verder te werken. 

- Louis: verslaggever. 
- Thomas: bezig geweest met integraal beleidsplan. 
- Caitlin: voorzitter. 

- Sarah: afwezig (verontschuldigd). 
22-11-2008 - Caitlin: verwerken gevonden informatie rond criminaliteit. 
24-11-2008 - Groep: inhoudstafel opgemaakt. 

- Lynn: verslag uittypen en doormailen. Een mail sturen naar 
de groepsleden met vraag naar documenten voor het 
archief. 

- Sarah: samensmeden informatie redders en doorsturen naar 
Lynn voor in het archief. 

- Charlotte: bronvermelding maken over deeltje van de 

brandweer, civiele bescherming en overlast. Toegewezen 
taak: fase 1 deeltje over overlast in samenwerking met Lynn 
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en Sarah. Informatie opzoeken over overlast. 

- Koen: werken omtrent 'wat is criminaliteit'. 
- Niels en Matthias: samen werken rond fysieke veiligheid, 

leefbaarheid en criminaliteit. 

- Louis: voorzitter. 
- Thomas: hoofdstuk Kust in samenwerking met Louis en 

Niels. Specifiek het onderdeel toerisme en verkeer. 

26-11-2008 - Caitlin: uitwerken tekst „Wat is criminaliteit?‟. 
30-11-2008 - Sarah: doorsturen informatie redders naar Niels om het te 

verwerken met de informatie die hij heeft. 

 
 
December 

 
01-12-2008 - Caitlin: verder uitwerken tekst „Wat is criminaliteit?‟. 

Uitwerken stukje rond community policing. 
- Lynn: de informatie rond „overlast‟ verwerken en uittypen. 

Voorzitter. 

- Sarah: verwerken informatie overlast. Verslaggever. 
- Charlotte: informatie opzoeken over overlast. 
- Koen: werken aan „Wat is criminaliteit?‟. 

- Niels: opzoeken informatie omtrent: kust: verkeer, redders, 
varia. 

- Matthias: gewerkt rond hoofdstuk criminaliteit met Koen 

(opzoeken en stukken geschreven). 
- Thomas: afgeven deel integraal beleidsplan. Vrijwillig 

gesteld om te onderzoeken wat precies begrepen wordt 

onder het begrip „kust‟. 
- Michiel: afwerking integrale veiligheid. 

02-12-2008 - Lynn: in orde brengen van het archief. Verslagen en 

agendapunten afprinten. 
- Sarah: verslag uittypen en doorsturen. 

03-12-2008 - Charlotte: afwerken fase 2, hoofdstuk 2, civiele bescherming 

en brandweer. 
04-12-2008 - Sarah: doorsturen tekst „overlast‟ naar Lynn. Afwezig op 

vergadering (ziekte). 
- Koen: afwerken tekst. 
- Niels: voorzitter (overgenomen van Sarah). Opmeten stand 

van zaken casus. 
- Matthias: hoofdstuk criminaliteit afgewerkt + powerpoint 

met de tekst voor plenum 1 voorbereiden. 

- Louis: het stuk wonen en toerisme van het hoofdstuk „de 
kust‟ geschreven. Veel opzoekingen gedaan rond dit deel. 

- Thomas: info gevonden om begrip „kust‟ uit te leggen. Extra 

info gevonden en doorgestuurd naar personen die dit 
eventueel kunnen gebruiken. 

- Michiel: onderzoek naar wat we moesten zeggen. 

06-12-2008 - Lynn: lay-out van het dossier toepassen. Teksten 
samenbundelen en het dossier aan elkaar hangen. 
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07-12-2008 - Caitlin: opmaak teksten. Ontwerpen van voorblad. 

- Charlotte: opmaak fase 1, hoofdstuk 3, gelijk maken met de 
rest van de hoofdstukken. 

08-12-2008 - Lynn: teksten samenbundelen en het dossier aan elkaar 

hengen. Bronvermelding verzorgen. 
- Koen: delen herwerken. 
- Groep: bespreken van fase 1, afspraken omtrent indienen 

fase 1, plenum en ppt presentatie. Controleren spelling 
definitieve tekst. 

- Niels: verslaggever. 

- Matthias: reflectieverslag van 2 pagina's geschreven m.b.t. 
het reflectieverslag in januari. 

09-12-2008 - Lynn: bronvermelding verzorgen. Aanpassingen aan het 

dossier. 
- Louis: aanpassen en afwerken stuk Wonen en Toerisme aan 

de kust. 
10-12-2008 - Sarah: doorsturen van bronnen lokale politie naar Caitlin. 
11-12-2008 - Lynn: laatste aanpassingen aan het dossier. 

- Koen: afwerken deel 1. 
- Niels: voorzitter. Doornemen voorlopig rapport. 
- Groep: laatste afspraken omtrent plenum. Verder verbeterd 

aan definitieve tekst en ppt. 
12-12-2008 - Groep: tekst voor plenum verdelen. 

- Lynn: dossier afprinten en afgeven aan mevrouw 

Monbaillieu. Tekstverdeling. 
- Sarah: doorsturen tekst plenum naar Caitlin om toe te 

voegen in Powerpoint. 

- Charlotte: tekst plenum i.v.m. inleiding en civiele veiligheid. 
- Koen: sociale veiligheid. 
- Niels: verslaggever. Indeling plenum opstellen. 

- Louis: maken ppt. 
- Caitlin: foto bewerkt en doorgestuurd naar Lynn. 

13-12-2008 - Charlotte: tekst plenum i.v.m. Inleiding en civiele veiligheid. 

- Koen: sociale veiligheid. 
- Niels: verslaggever. Indeling plenum opstellen. 

- Louis: maken ppt. 
- Caitlin: foto bewerkt en doorgestuurd naar Lynn. 
- Caitlin, Lynn, Sarah: opstellen tekst plenum. 

- Lynn: dia opmaken voor mijn stukje en doormailen naar 
Louis. Toevoegen van mijn items aan de PowerPoint voor 
Plenum 1. 

- Louis: makken ppt. 
- Caitlin: aanpassen voorblad. 

14-12-2008 - Louis: maken ppt. 

15-12-2008 - Groep: timen en oefenen voorstelling. 
- Sarah: opstellen verslag en doorsturen. 
- Charlotte: tekst opmaken voor plenum. 

- Matthias: inoefenen tekst plenum 1. 
- Thomas: schrijven tekst plenum. 
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- Caitlin: voorzitter. 

- Michiel: oefenen plenum. 
16-12-2008 - Lynn, Sarah: instuderen spreektekst. 

- Sarah: maken reflectieverslag. 

- Lynn: maken reflectieverslag. 
17-12-2008 - Groep: plenum I. 

- Sarah: aanpassen reflectieverslag. 

18-12-2008 - Louis: persoonlijk reflectieverslag ingediend. 
- Sarah: persoonlijk reflectieverslag ingediend. 
- Lynn: persoonlijk reflectieverslag ingediend. 

 
 
Januari 

 
28-01-2009 - Groep: reflectiegesprek bij mevrouw Monbaillieu. 

 
 
Februari 

 
02-02-2009 - Groep: nieuwe afspraken maken. Brainstormen over 

actoren, sleutelfiguren. Harde en zachte info aan elkaar 

toetsen. Opstellen taakverdeling. 
- Lynn: opstellen schema voorzitters/verslaggevers komende 

fase. 

- Charlotte en Lynn werken samen. 
- Niels: geven van de nodige uitleg over het verder verloop 

van casuswerk. 

- Koen en Matthias: krijgen stuk Gas en 
bemiddelingsambtenaar toegewezen. 

- Louis: duidelijk gemaakt aan de groep van wat wordt 

verwacht van fase 2. 
- Thomas: verslaggever. 
- Caitlin: voorzitter. 

04-02-2009 - Caitlin: opstellen van vragen voor de preventiedienst. 
05-02-2009 - Lynn: uitwerken van een topiclijst. Opstellen mail voor de 

ombudsdienst. 
- Caitlin: samen leggen van vragen en ordenen. 
- Charlotte: opstellen van een topiclijst. 

- Groep: overlopen topiclijst. Werken aan groepscohesie. 
- Koen: werken aan GAS & bemiddelingambtenaar. 
- Niels: uitwerken van algemene topiclijst. 

- Niels en Louis: informatie opgezocht omtrent de lokale 
politie van Blankenberge /Zuienkerke. 

- Matthias: verslagnemer van de vergadering. Versturen 

verslag met vraag naar betere cohesie in de groep. 
- Thomas: voorzitter en werken aan topiclijst, zoeken naar 

instellingen en organisaties. 

- Michiel: afwezig met geldige reden. 
07-02-2009 - Niels en Louis: samen de eerste mail opgesteld naar de 
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lokale politie. 

08-02-2009 - Sarah: opzoeken informatie Blankenberge. 
- Matthias: voorbereiden van de vergadering. Contact op 

genomen met lokale politie i.v.m. GAS die mij doorverwezen 

naar de preventiedienst. 
09-02-2009 - Caitlin en Sarah: e-mail opstellen voor de preventiedienst. 

- Caitlin: versturen e-mail naar preventiedienst. 

- Sarah: doorsturen preventieplan en sociaal plan naar de 
groep. 

- Lynn en Charlotte: topiclijst specificeren. 

- Koen: informeren over jeugddienst. 
- Groep: brainstormen over topiclijst. 
- Groep: werken aan de sociale cohesie van de groep. Stand 

van zaken bespreken van de mails naar de contactpersonen. 
- Matthias: voorzitter. 

- Michiel: verslaggever. 
12-02-2009 - Lynn: vragen opstellen voor een interview met de 

ombudsdienst. 

- Charlotte en Lynn : contact opnemen met 
klachtendienst/ombudsdienst. 

- Charlotte en Lynn: op zoek naar nieuwe contactpersonen. 

- Koen: werken rond overlast in Blankenberge. 
- Niels en Louis: opstellen individuele vragenlijst lokale politie. 
- Matthias: lokaal proberen reserveren in bibliotheek (volzet). 

- Groep: opstellen topiclijst per groepje onderling. 
- Michiel: voorzitter en verder werken aan topiclijst. 

14-02-2009 - Sarah: opzoeken informatie veiligheidsbeambten. 

15-02-2009 - Sarah: doorsturen vragen voor topiclijst interview 
veiligheidsbeambten naar Caitlin om samen te voegen. 

16-02-2009 - Lynn: alle vragen in één document bundelen en doormailen 

aan de groep. 
- Caitlin: telefonisch contact met de preventiedienst. 
- Charlotte en Lynn: op zoek naar nieuwe contactpersonen. 

- Koen: werken rond overlast in Blankenberge. 
- Groep: delen van de topiclijsten, stand van zaken individuele 

groepen. Geven van feedback aan elkaar. Maken van 
verdere afspraken i.v.m interviews. 

- Louis: verslaggever. 

- Sarah: afwezig (ziekte). 
17-02-2009 - Sarah: zoeken naar andere actoren in Blankenberge. 
18-02-2009 - Groep: crisisvergadering. Brainstormen over extra diensten 

die we kunnen interviewen. Informatie opzoeken over die 
diensten. 

- Lynn: informatie opzoeken over extra diensten die we 

kunnen interviewen. Cijfergegevens opzoeken via het 
internet die belangrijk kunnen zijn. 

- Niels is verslaggever. 

19-02-2009 - Matthias: niet aanwezig op crisisvergadering wegens ziekte. 
- Thomas: niet aanwezig, geldige reden. 
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- Groep: taakverdeling. Herwerken van topiclijsten. 

- Lynn en Sarah: bestuderen van de harde info die we vonden 
via het internet. 

- Caitlin: bewerken van topiclijst. 

- Koen en Matthias: herwerken fase 1. 
- Niels: verslaggever. 
- Niels en Louis: mail opgesteld voor de lokale politie, 

verwerken van leidende informatie van begeleider. 
- Louis: voorzitter. 
- Thomas: niet aanwezig wegens geldige reden. 

- Michiel: werken aan interview i.v.m. preventiedienst. 
21-02-2009 - Niels: opstellen mail en versturen omtrent afspraken met de 

heer Denoyette. 

22-02-2009 - Koen: herwerken fase 1. 
23-02-2009 - Sarah en Lynn: bekijken van cijfergegevens die op de wiki 

staan. 
- Niels, Matthias, Louis: interview bij de lokale politie 

Blankenberge/Zuienkerke. 

26-02-2009 - Lynn: checken van mails voor informatie. Lezen van fase 1 
voor eventuele herwerking. 

 

 
Maart 
 

01-03-2009 - Sarah: cijfergegevens bekijken op de wiki en informatie 
opzoeken over preventie en politie. 

02-03-2009 - Groep: overlopen waar het misgegaan is. 

- Niels, Louis en Matthias: meedelen stand van zaken lokale 
politie. 

- Niels: versturen mail met de vragenlijst van de lokale politie. 

Voorzitter. 
- Louis: mail gestuurd naar Sam de Coninck voor harde cijfers 

van de politie. 

- Thomas: nadat enkele afspraken de mist in gegaan waren, 
het initiatief genomen om in de pauze contact te regelen 

met preventiedienst en het nieuws dat we dinsdag mochten 
bellen voor een afspraak. 

- Michiel: afwezig met geldige reden. 

03-03-2009 - Sarah: bellen naar preventiedienst Blankenberge voor 
afspraak. Mail sturen naar de groep i.v.m. afspraak. 

- Matthias: bestuderen van veiligheidsmonitor en zonaal 

veiligheidsplan van politiezone Blankenberge/Zuienkerke. 
04-03-2009 - Sarah: doorsturen eventuele vragen naar Thomas en Caitlin 

voor interview. Voorbereiden interview preventiedienst. 

- Louis: het gehele interview met de politie uitgeschreven. 
05-03-2009 - Caitlin en Thomas: interview met preventiedienst te 

Blankenberge om 10 uur. 

- Caitlin: uittypen ruw interview met preventiedienst. Stukje 
maken rond actoren in Blankenberge. 
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- Lynn: opmaken van een inhoudstafel. Inleiding schrijven. 

Harde info over gezinsgerelateerde problemen opzoeken en 
verwerken. 

- Sarah en Charlotte: stuk over toerisme schrijven. 

- Sarah: doorsturen voorlopige versie toerisme naar Charlotte 
voor verdere verwerking. Verslaggever. 

- Koen: overlast: hangjongeren en overlast verwerken. 

- Niels: uitpluizen zonaal veiligheidsplan en de inhoudstafel 
van fase 2 opgesteld. Tekst opgesteld van de Politie zone 
Blankenberge/Zuienkerke en verkeer. 

- Matthias: helpen opmaken van inhoudstafel fase 2 (stukje 
criminaliteit). Behandelen met behulp van interviews, ZVP, 
LVD, voortgangsrapport, veiligheidsmonitor en PCS. 

- Charlotte: voorzitter. 
- Michiel: afwezig met geldige reden. 

06-03-2009 - Caitlin: afwerken stukje rond actoren Blankenberge. 
Uittypen uiteindelijke versie interview met preventiedienst. 

- Niels: bundelen tussentijdse teksten van fase 2 en 

doorgestuurd naar de begeleidster. 
- Matthias: voorlopige versie van Louis‟ en zijns tuk 

doorgestuurd naar Niels. 

07-03-2009 - Caitlin: overlezen bundel fase 2 en verbetering fouten. Stuk 
van fase 2 verder uitwerken. 

- Louis: het stuk vandalisme voor fase 2 schrijven en al het 

opzoekingswerk dat hiermee gepaard ging. 
- Louis en Matthias: maken besluit criminaliteit. 

08-03-2009 - Koen: werken aan definitieve tekst. 

- Matthias: volledige versie doorgestuurd naar Niels 
- Niels: alle teksten bundelen van fase 2 en doorsturen naar 

begeleidster. Afprinten tekst. 

- Louis: het stukje diefstal en vandalisme schrijven voor fase 
2 en al het opzoekingswerk dat hiermee gepaard ging. Alle 
bronnen opgesteld voor fase 2. 

- Louis en Matthias: schrijven besluit criminaliteit. 
09-03-2009 - Lynn: dia maken voor mijn stukje. Opmaken van verslag en 

doormailen naar iedereen. Een inleiding en een besluit 
schrijven voor het plenum. 

- Charlotte en Sarah: maken dia voor ppt. 

- Sarah: opstellen tekst plenum. Voorzitter. 
- Charlotte: opstellen tekst plenum. 
- Niels: dia‟s voor IIe plenum in ppt geïntegreerd. 

Voorbereiden tekst. 
- Matthias: opgemerkt dat stukje 'gezinsgerelateerde 

problemen' tweemaal voorkomt in het dossier, dit werd 

opgelost. Maken van tekst en van wat er op Pt moet komen 
voor plenum 2. 

- Thomas en Koen deeltje overlast op plenum. 

- Groep: verdelen werk plenum. 
- Michiel: ppt sjabloon gemaakt en ppt verder afgewerkt. 
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10-03-2009 - Koen: herwerken + stukje POS 

- Louis: spreektekst voor plenum II en powerpoint gemaakt 
voor deel criminaliteit. 

11-03-2009 - Lynn: instuderen tekst voor het plenum. 

- Groep: oefenen voor plenum II. 
- Groep: Plenum II. 

12-03-2009 - Caitlin: herlezen fase 2 op spellingfouten en dergelijke. 

Herwerking overlast + formuleren besluit. Voorzitter. 
- Sarah en Charlotte: aanpassingen doen in deel toerisme aan 

de hand van opmerkingen plenum. 

- Sarah: besluit schrijven toerisme. Tijdens vergadering 
meehelpen met andere groepsleden. Spelling bij Niels, 
helpen spellingfouten zoeken bij Caitlin. 

- Charlotte: opmaken van fase 4 (kalender, activiteitenlijst). 
- Niels: herwerken deel verkeer, politiezone 

Blankenberge/Zuienkerke, overlast en lay-out fase 2, Bin en 
sociale actoren geïntegreerd in fase 2. 

- Louis: verslaggever. 

- Thomas: niet aanwezig (geldige reden). 
- Lynn: afwezig. 
- Michiel: fase 3 verder onderzoeken. 

13-03-2009 - Charlotte: afwerken en doorsturen document fase 4 
(kalender, activiteitenlijst). 

16-03-2009 - Lynn: in orde brengen archief. 

- Groep: brainstorm fase 3 en 4. Prioriteiten opstellen. 
- Sarah: werken aan individueel logboek. 
- Charlotte: verslaggever. 

- Charlotte en Koen: toegewezen taak uitgaansleven 
verwerken. 

- Niels: uitleg geven over fase 3. 

- Matthias en Louis: aanbevelingen doen m.b.t. diefstal. 
- Thomas: niet aanwezig (geldige reden). 
- Caitlin: verslaggever. 

- Matthias: mee gebrainstormd voor aanbevelingen (hoe 
preventiepiramide integreren in fase 3?). Prioritaiten 

opgesteld, samen met Louis aanbevelingen doen met 
betrekking tot diefstal. 

17-03-2009 - Sarah: informatie opgezocht over genotsmiddelen in 

veiligheidsmonitor en ZVP. 
- Matthias: fase 1 verder verbeterd. 

18-03-2009 - Charlotte: voorbereiden werkvergadering. 

- Matthias: fase 1 verder verbeterd. 
19-03-2009 - Caitlin: uitwerken stuk fase 2 i.v.m. intrafamiliaal geweld. 

Voorzitter. 

- Lynn: zoeken naar oplossingen voor gezinsgerelateerde 
problemen aan de hand van de preventiepiramide. Afwerken 
stukje gezinsgerelateerde problemen. 

- Sarah en Michiel: zoeken naar oplossingen genotsmiddelen 
aan de hand van de preventiepiramide. 
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- Charlotte: voorzitter. 

- Charlotte en Koen: fase 3: uitgaansleven in Blankenberge: 
zoeken naar oplossingen + uittypen in een document. 

- Niels: schrijven van aanbevelingen omtrent verkeer, 

schrijven inleidende tekst fase 3 (preventiepiramide). 
- Thomas: zoeken naar oplossingen aan de hand van de 

preventiepiramide over milieuoverlast. 

- Michiel: verslaggever. 
20-03-2009 - Caitlin: verder afwerken stukje i.v.m. intrafamiliaal geweld. 

- Lynn: afwerken stukje gezinsgerelateerde problemen. 

Bekijken en verbeteren stukje Caitlin. 
- Sarah: verder afwerken deel genotsmiddelen en doorsturen 

naar Michiel om te overlezen en zaken toe te voegen. 

- Charlotte: aanpassingen aan fase 3: uitgaanslaven in 
Blankenberge en doorsturen. 

- Matthias en Louis: aanbevelingen uitgeschreven m.b.t. 
diefstal. 

- Louis: fase 2 verbeteren, stuk over retributie herschreven in 

het deel politie, bij fietsdiefstal nog een extra stuk 
bijgeschreven. Aanbevelingen van fase 3, gauwdiefstal en 
inbraak in het stuk diefstal. 

21-03-2009 - Koen: uitgaansleven afronden. 
- Matthias en Louis: aanbevelingen uitgeschreven m.b.t. 

diefstal. 

22-03-2009 - Caitlin: samenvoegen fase 3. Controleren op spellingfouten 
en dergelijke. 

- Lynn: samenvoegen van alle documenten in één dossier. 

- Sarah: deel genotsmiddelen doorgestuurd naar Caitlin. 
- Niels: afwerken aanbevelingen verkeer en inleidende tekst. 

Aanpassingen fase 2 integreren. 

- Matthias en Louis: aanbevelingen uitgeschreven m.b.t. 
diefstal. 

- Louis: aanbevelingen van fase 3, gauwdiefstal en inbraak in 

het stuk diefstal. 
- Michiel: genotsmiddelen verbeterd en doorgestuurd naar 

Sarah. 
23-03-2009 - Caitlin: samenvoegen fase 3. Controle op spellingfouten en 

dergelijke. 

- Lynn: afwerken fase 4. Werken aan het dossier, teksten 
toevoegen, lay-out aanpassen. 

- Sarah: werken aan logboek. Werken aan groepsevaluatie. 

- Charlotte: voorbereiden begeleidende vergadering 
(voorzitter). Maken van logboek fase 4 (autoreflectie). Fase 
2, bij het deel criminaliteit een stukje toegevoegd. 

Groepsevaluatie gemaakt. 
- Thomas: logboek gemaakt. 
- Michiel: voorzitter in vergadering (groepsevaluatie). 

- Matthias: aan groepsevaluatie gewerkt. 
24-03-2009 - Caitlin: samenvoegen fase 1, 2, 3. Uitwerken voorwoord. 
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Uitwerken algemene inleiding bundel. 

- Sarah: werken aan groepslogboek. Schrijven inleiding 
genotsmiddelen. 

- Lynn: werken aan het dossier, teksten toevoegen, lay-out 

aanpassen. 
- Matthias: aan de groepsevaluatie gewerkt + „gevolgde 

werkwijze van de groep‟ voor fase 4 geschreven samen met 

Koen + inleiding geschreven voor „aanbevelingen m.b.t. 
diefstal in Blankenberge‟. 

25-03-2009 - Charlotte: inleiding schrijven voor fase 1. Besluit schrijven 

voor fase 1. Hoofdstuk 4 afwerken. 
- Caitlin: uitwerken inleiding intrafamiliaal geweld. 

Aanpassingen voorwoord en inleiding bundel. 

- Lynn: werken aan het dossier. 
- Sarah: afwerken logboek. 

26-03-2009 - Charlotte: hoofdstuk 4 afwerken. 
- Lynn: werken aan het dossier. 

30-03-2009 - Groep: bespreken dossier andere groep. Voorbereiden 

plenum III. 
31-03-2009 - Groep: inkijken van bundel van een andere groep. Vragen 

voorbereiden voor debat. Extra vergadering om plenum voor 

te bereiden. 
 
 

April 
 
02-04-2009 - Groep: voorstellen plenum III. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3: Gevolgde werkwijze
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Om een opdracht met een heuse omvang zoals de casus tot een goed einde te 

brengen is er een op voorhand goed doordachte en waterdichte werkwijze nodig, 
anders bestaat er een risico te verzuipen in bergen werk. Al vanaf de eerste 
vergadering was duidelijk dat een goede bereikbaarheid van alle casusleden 

noodzakelijk was om de communicatie binnen de groep vlot te laten verlopen. 
Daarom noteerde iedereen zijn e-mailadres(sen) en telefoonnummer in het verslag 
zodat de anderen dit konden raadplegen naar behoeven. Daar slopen al de eerste 

problemen in de groep. Er was wat verwarring rond de schrijfwijze van bepaalde e-
mailadressen, vooral de familienaam van onze begeleidster Isabelle Monbaillieu was 
voor enkelen een struikelblok. Hierdoor miste mevr. Monbaillieu in het begin van het 

casuswerk op regelmatige basis verslagen en agendapunten, wat niet tot een ideale 
situatie leidde op de vergaderingen. Na enkele weken casus werd dit uiteindelijk wel 
opgelost. Nog op die eerste vergadering maakten we meteen een lijst van voorzitters 

en verslagnemers op de komende vergaderingen, zodat iedereen voorbereid was tot 
op het moment dat hij of zij verslag moest nemen of voorzitter moest zijn van een 

vergadering tijdens fase 1. Deze planning was noodzakelijk en was zeker een 
handige tool voor de hele groep.  
 

In de beginfase van het casuswerk was het zoeken naar wat er precies van ons 
verwacht werd, mede daardoor was het ook gissen van hoe we te werk zouden 
gaan. Immers, je kan niet goed aan iets beginnen als je nog niet weet wat er precies 

moet afgeleverd worden. Maar, doorheen de eerste fase werd het steeds duidelijker 
en konden we ook op een navenante manier gaan werken. In de eerste fase 
besloten we om de groep op te delen in groepjes van twee personen om 

verschillende aspecten van veiligheid te bestuderen en daar over te schrijven. In een 
later stadium van fase 1 werd er opnieuw opgedeeld om andere hoofdstukken van 
onze bundel te schrijven (o.a. over criminaliteit, toerisme, etc…). Opzoekingswerk 

werd gedaan op het internet, in boeken en in tijdschriften in de bibliotheek. Op het 
moment zelf vonden we dit een goede werkwijze om ons ding te doen, in groepjes 
van twee personen ging het ook goed vooruit om te werken aan het eigen stukje. 

Wat daarna wel volgde waren wat problemen in verband met het samenvoegen van 
de verschillende stukjes tekst tot één geheel. Op het einde van fase 1 waren we in 
de val getrapt door te weinig communicatie onderling en kenden we dus wat 

problemen. Die werden uiteindelijk opgelost en zo konden we toch nog een sterk 
document voorleggen en een geslaagde presentatie geven op het eerste plenum. In 

het begin van de tweede fase waren we goed begonnen, we schoten op de eerste 
vergadering meteen uit de startblokken en stelden een topiclijst op van mogelijke 
targets die we konden interviewen en dachten na over vragen die we aan hen 

konden stellen. Door communicatieproblemen kwamen we daarna als groep even in 
een  dipje. Gelukkig konden we ons op het einde van fase 2 er gemotiveerd 
uitwerken, en in een uiterst productieve week waarin er goed werd samengewerkt 

konden we toch een goed rapport afleveren . Om tot een goed resultaat te komen 
van fase 2 deden we beroep op interviews met de commissaris van de lokale politie, 
de strategisch-analist en het hoofd van de preventiedienst van stad Blankenberge. 

Ook haalden we veel uit cijfergegevens van de veiligheidsmonitor, het 
voortgangsrapport, de lokale veiligheidsdiagnostiek, het nieuwe zonaal 
veiligheidsplan, de politiële criminaliteitsstatistieken, enz.… Uiteindelijk konden we 

weer een meer dan degelijk rapport indienen en een geslaagde voorstelling geven op 
plenum 2. Eén van de sterke punten van onze groep is hier meteen ook aangehaald: 
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onze weerbaarheid en gedrevenheid. We bewezen dat we uit een geslagen positie 

konden opkruipen, zodat we uiteindelijk met z‟n allen samen tot resultaat konden 
komen.  
 

De dynamiek aan het einde van fase 2 trok zich ook door tot het laatste stadium van 
casus. Bij de eerste vergadering in fase 3 was er een ongelooflijk positieve spirit te 
merken om ook voor hoofdstuk 3 en 4 van onze bundel  een goed resultaat te 

kunnen voorleggen. De communicatieve problemen waren dan ook zo goed als van 
de baan. Er werd opmerkelijk meer overlegd tussen de casusleden en er werd meer 
als een groep gewerkt. Vanaf die vergadering zijn we eigenlijk in een heel positieve 

spiraal terechtgekomen waarin iedereen zijn uiterste best wil doen voor een goed 
resultaat maar ook (heel belangrijk) voor elkaar. 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4: Samenwerking
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De rol in de groep 

 
1. Ga op reflectieve wijze na welke rol je hoofdzakelijk de voorbije periode in de 

groep vervuld hebt. 

 
2. Denk na over de rol die je eigenlijk zou willen vervullen. 
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Sarah 

 
1. Een wiel, omdat ik aanwezig ben en altijd mijn werk doe. Misschien wel wat 

meer initiatief nemen om zo meer in de groep te liggen. 

2. Ik wil meer de turbo van de groep zijn. 
 
Lynn: Sarah kent zichzelf goed. Ze was inderdaad het wiel, maar soms kon ze ook 

een turbo zijn en als je alleen met haar moest samenwerken ging het wel goed en 

kwam ze wel met goeie ideeën aandraven. Misschien was het beter geweest mocht 

ze zich meer thuis gevoeld hebben in de groep. Sarah was ook soms een antenne en 

ving signalen op, dit niet van andere groepen, maar van personen binnen de groep 

die het moeilijk hadden. Ze hielp die personen. 

 
Thomas: Sarah “De Zijspiegel” Stroobant: Het valt niet altijd op dat ze er zijn, maar 

ze geven wel een overzicht over interessante dingen die anders moeilijk te zien zijn. 

 
Caitlin: Sarah is het stuur van de wagen. Ze merkt altijd op wat er juist gedaan moet 

worden.  
 
Matthias: Sarah: Een trekhaak is noodzakelijk bij een auto als er extra gewicht moet 

worden meegesleept. Dit gevoel had ik ook bij Sarah. Als je in een auto zit merk je 
niet meteen dat er een trekhaak achter de auto hangt, maar als je er eentje nodig 
hebt dan weet je meteen dat het een niet te missen item is bij een auto. Zo vond ik 

het ook bij Sarah, als er iets nodig was dan was ze er altijd om goed haar werk te 
doen.  
 

Niels: Sarah is voor mij een onderdeel van de motor. Ze helpt de groep 
vooruitkomen maar toont weinig eigen initiatief. Tijdens de fases heen is Sarah voor 

mij ook geëvolueerd tot de voorruit met ruitenwissers. Ze gunt ons een veilige rit 
door de regen door deze zo snel mogelijk te doen verdwijnen. M.a.w. Ze zorgt ervoor 
dat de komende problemen zo snel mogelijk opgelost worden. 

 
Charlotte: Stroobant Sarah, De verbandkist en achterbank: Sarah heeft altijd een 
luisterend oor en staat open voor verschillende meningen. Ze is echter ook een 

passagier van de wagen, waardoor ze enkel iets doet als er iets van haar gevraagd 
wordt.  
 

Michiel: Sarah: was er altijd en zorgde ervoor dat alles wat ze moest doen in orde 
was. Ze was dus eigenlijk een passagier maar wel een goede passagier. 
 

Louis: Ik vind dat Sarah iets opener mag zijn voor heel de groep, van alle leden heb 
ik het gevoel dat ik Sarah het minst goed ken. Dit kan natuurlijk ook aan mij liggen. 
Ik vind dat Sarah goed haar werk doet binnen de groep en als er iets van haar wordt 

gevraagd neemt ze daarvoor haar verantwoordelijkheid. Toch vind ik dat ze meer 
initiatief mag durven nemen, hierin zie ik niet zo‟n grote vooruitgang met het begin 
van de Casus. Ik beschouw haar als een wiel aan de wagen die niet vaak mee 

bepaald in welke richting we gaan. 
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Koen: Sarah: cilinder: Ze werkt mee in de groep maar biedt weinig inbreng. 
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Charlotte 

 
1. In fase 1 was ik de passagier op de achterbank. Ik deed enkel iets als er mij 

wat werd gevraagd, verder wilde ik mij niet teveel mengen met de andere 

groepsleden. In fase 2 was ik een verbandkist, reservewiel, gevarendriehoek 
en turbo. Tijdens fase 2 waren er veel problemen in de groep. Ik bood een 
luisterend oor voor iedereen zijn mening. Tijdens de problematische 

momenten kon ik echt niet meer toekijken en nam wat meer het initiatief om 
mij te mengen met de andere groepsleden. In fase 3 was ik een antenne en 
een verouderde turbo. In fase 3 deelde ik mijn meningen en visies met andere 

groepen. Zo ging ik bij groep F ook vaak vragen hoever zij stonden en wat 
hun ideeën en uitwerking was. (Dit was wel buiten de casusuren.) Ik nam ook 
initiatieven, maar iets minder dan in fase 2. Wel deed ik steeds wat me 

gevraagd werd en zorgde dat de groep op mij kon rekenen. 
2. Ik zou graag een onderdeel willen zijn van de motor omdat ik graag wat meer 

mijn initiatief wil tonen in de groep, meer van mezelf wil laten horen. Ik zou 
wel niet de hele motor willen zijn, omdat ik andere groepsleden ook de kans 
wil geven om zich te tonen in de groep. 

 
Lynn: Charlotte is vooral een traag op gang komende motor. Ze zat in fase 1 wel in 

de auto, als passagier op de achterbank, en deed wat er van haar gevraagd werd, 

maar daar bleef het bij. De creatieve ideeën bleven uit. In fase 2 herpakte ze zich 

een beetje en deed meer actief mee in de groep, ze verplaatste zich van de 

achterbank naar de zitplaats vooraan naast de chauffeur. Ze had nog altijd niet 

zoveel inspraak maar was er wel heel sterk op vooruit gegaan. In fase 3 echter 

verzwakte de inspraak terug een beetje. De creativiteit bleef terug een beetje uit. 

Toch vocht ze voor haar plaats in de groep en groeide mee met de groep in de 

positieve richting. Charlotte is de persoon die ik het meest heb zien groeien in de 

groep dus vandaar proficiat! 

 
Thomas: Charlotte “De Schokdempers” Devos: De schokdempers waren zeker nodig 

op de wegen die onze auto bereden heeft. Ze zorgden voor een vlotte rit over de 
hele weg. 
 

Sarah: Charlotte: In het begin was ze inderdaad wat stil en terughoudend, maar toch 
had ze altijd ideeën maar die sprak ze niet altijd uit. Ik vond haar meer een wieldop 
want ze draaide wel mee in de groep. In de 2e fase heeft ze zich meer laten horen 

was ze echt een turbo. Haar werk was altijd tiptop in orde. Toen ik samenwerkte met 
haar ging het ook altijd vlug en doelgericht.  
 

Caitlin: Charlotte is de aluminium wielschijven van de auto. Alles moet perfect in orde 
zijn van haar. Ze zal altijd nakijken of alles nauwkeurig afgewerkt is.  

 
Matthias: Charlotte: Aluminium wielschijven. Charlotte zat in het begin van het 
casuswerk vooral op de achterbank wat passief mee te rijden maar is in de loop van 

deze maanden enorm gegroeid binnen de groep. Volgens mij kan ze vergeleken 
worden met de aluminium wielschijven. Charlotte is gesteld op orde en netheid en 
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streeft volgens mij naar de perfectie, ze is dus niet al te snel tevreden en dat is 

goed. 
 
Michiel: Charlotte: In begin een beetje gewoon de achterbank maar tegen de 2de 

fase werd ze meer een onderdeel van de motor en werd ze essentiëler voor de 

groep. 

 
Louis: Ik vind Charlotte ook een stille werkster, ze neemt niet zoveel initiatief maar 
ze is hierin wel gegroeid. Wanneer je Charlotte het meest hoort is in “crisissituaties”. 

Ze kan nog rap panikeren, als we dreigen in tijdsnood te geraken. Dus ze is echt wel 
bezig met Casus, net als Lynn is ze ook een beetje een gevaardriehoek. 
 

Koen: Charlotte: cilinder: Ze werkt mee in het geheel maar treed zelden naar de 
voorgrond terwijl ze zeker als motor zou kunnen optreden. 
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Lynn 

 
1. In fase 1 voelde ik mij vooral de benzinetank die nooit leeg geraakt en de 

turbotank zonder rem, maar helemaal in het begin was het moeilijk omdat je 

iedereen wat moet leren kennen en je plaats moet vinden in de groep. Dan 
was ik nog voor eventjes de achterbankpassagier, maar al snel nam ik het 
stuur over. Ik zit van nature uit vol energie dus die turbotank en de 

benzinetank kwamen al vlug eens piepen. Naar het einde van fase 1 toe 
voelde ik mij net aluminium velgen en de motor. Vooral omdat ik zo 
perfectionistisch was wat het dossier betrof. Ik wilde het volledig af en perfect 

krijgen. De motor staat voor de stuwkracht en het doorzettingsvermogen. Ook 
voor het aansporen van mensen en het in gang duwen van hun krachten. In 
fase 2 bleef ik de motor en zorgde ik ervoor dat andere mensen ook 

meewerkten. Ook een beetje het stuur om de andere groepsleden in de goeie 
richting te sturen. Het stuur staat ook voor de controle die ik graag heb. 

In fase 3 was ik net een opgedreven motor. Ik deed meer dan in fase 1 en 2 
en groeide positief doorheen de periode. Ik besefte dat de anderen niet altijd 
zo moesten gestuurd worden zoals ik dacht, dus liet ik ze meer hun eigen 

gang gaan. Toch zorgde ik er nog een beetje voor aan de hand van het stuur 
dat de fase tot een goed einde kwam. Ik bracht ook meer ideeën dan in de 
eerste fasen. Dit was een fase waar ik mijn creativiteit in kwijt kon. Deze 

creativiteit heeft ook te maken met de wielschijven. Dit zijn mooi en creatief 
gemaakt. De wielschijven staan ook nog altijd paraat in fase 3 voor de 
perfectie. Het dossier zal er terug perfect uit moeten zien. 

2. Ik had graag een verouderde turbo met remmen en een verstelbare GPS 
willen zijn. Mijn turbo is soms iets te enthousiast en vooral zonder remmen. 
Soms ben ik niet te stoppen en dit kan negatief zijn. De GPS is ter vervanging 

van het stuur. Ik wil mensen niet in de richting duwen, maar hen raad geven 
en hen zelf laten kiezen wat ze willen. Ik zou ook graag een gordel zijn en een 
veilig gevoel willen geven aan de leden van de groep. Zodat ze niet bang 

hoeven te zijn om hun mening te zeggen of om iets verkeerd te doen. Hun op 
hun gemak stellen en zeggend at ze het goed doen. 

 

Thomas: Lynn “De Knalpot” Vandecasteele: Een auto heeft een uitlaat nodig om 
vooruit te gaan, maar soms ging deze wel zeer luid. Zo zijn er momenten geweest 

dat er dingen uitvlogen die misschien toch beter opgekropt bleven. Maar zoals ik al 
zei is deze uitlaat ook nodig om vooruit te geraken. 
 

Sarah: Lynn: In de eerste fase was zij echt de benzinetank van de groep. Ze heeft 
ons op gang getrokken en spoorde ons altijd aan om door te werken en gaf ons ook 
moed als we in een dipje zaten. In de 2e en 3e fase is ze wat naar de achtergrond 

gegaan maar bleef toch een echte turbo. Haar enthousiasme stak de hele groep aan. 
En ze deed altijd haar taken op tijd. Ook was tijdens de volledige casus haar geen 
werk te veel. 

 
Caitlin: Lynn is als het ware de benzinetank van onze auto. Ze brengt energie in de 
groep door iedereen te motiveren. Ze zorgt ervoor dat de groep de opdrachten tot 

een goed einde brengt. Ze controleert alles nog eens. Ze vraagt altijd na of hetgeen 
gebeurd moest zijn ook werkelijk gebeurd is.  
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Matthias: Lynn: Achteruitkijkspiegel. Dit heb ik gekozen omdat we altijd konden 

terugvallen op het archief dat door Lynn werd bijgehouden. Zij zag er op toe dat we 
altijd achteruit konden kijken naar zaken die ons weer konden vooruit helpen dan. 
Dit is onder andere een hele grote hulp geweest bij het construeren van het logboek. 

Vooral in de tweede fase vond ik Lynn één van de onderdelen van een motor omdat 
ze heel gedreven was en probeerde de andere aan te sporen om ook op volle toeren 
te rijden. 

 
Niels: Lynn is voor mij in alle drie de fases de boordcomputer en het boordpaneel. 
We kunnen er steeds op rekenen en het waarschuwt indien nodig. In de eerste fase 

was ze ook nog de motor omdat ze veel werk verzette en andere mensen probeerde 
in gang te krijgen om mee te werken. In fase 2 en 3 werd ze meer de aluminium 
wielschijven die ervoor zorgde dat onze auto mooier werd en ons casuswerk beter en 

gedetailleerder.  
 

Charlotte: Vandecasteele Lynn, De motor: Lynn is de drijfkracht van de groep, die 
soms wat oververhit kan raken.  
 

Michiel: Lynn: Was de benzinetank van de groep, zonder haar hadden we dit werk 

nooit voor elkaar kunnen krijgen. 

 

Louis: gevaardriehoek, als de tijd dringt dan is Lynn wel de persoon die zich het 
meest zal laten horen om de groep dringend in actie te laten schieten. Ze is ook 
altijd over alles goed op de hoogte en ziet zo snel als er een probleem is, en dan 

spreekt ze de groep aan. Omdat ze van alles goed op de hoogte is zie ik ze ook als 
een achteruitkijkspiegel de goed weet wat de afgelegde weg is. (ze is dan ook 
verantwoordelijk voor het archief) Ook is Lynn een beetje GPS omdat ze wel vaak 

initiatief neemt. 
 

Koen: Lynn: servostuur: Ze wist de groep zonder veel moeite te sturen. Werken met 
haar gaf een aangename beleving. 
 

 
 



 

153 
 

Caitlin 

 
1. In het begin was ik meer het achterwiel van de wagen. Ik vervulde de 

opdrachten die ik kreeg, maar nam zelf niet te veel initiatief. In fase 2 

functioneerde ik meer als de achteruitkijkspiegel van de auto. Ik keek wat er 
al gebeurd was en wat er nog moest gebeuren. Ik volgde alles goed mee en 
was op de hoogte van wat er allemaal gebeurde en gezegd werd. Ik 

hanteerde ook de verslagen om hier nog een duidelijker beeld over te krijgen. 
Ik nam ook iets meer initiatief in deze fase. 

2. Ik zou nog meer iets van een motor in me willen hebben. Ik ben iemand die 

niet tegen treuzelen kan en tijdens ons casuswerk waren er momenten dat 
het echt niet vooruit ging. Toen had ik wel wat meer van een motor in me 
willen hebben om meer kracht achter ons werk te steken, om meer energie in 

de groep en het werk te steken. Om anderen aan te sporen verder te werken. 
 

Lynn: Caitlin was in fase 1 ook een achterbankpassagier. Ze was er wel luisterde, 

maar bracht geen inbreng. Ze deed wel altijd haar werk in orde en op tijd! In fase 2 

was het een heel klein beetje, maar niet echt veel beter. Ze kwam meer 

geïnteresseerd over en polste wat nog moest gebeuren en wat al gebeurd was. Ze 

probeerde vooral goed op de hoogte te zijn. Caitlin is een warm en lief persoon, 

maar ietwat te braaf. Ze moet durven haar inbreng te geven in de groep. Ook foute 

dingen mogen gezegd worden, het is maar zo dat je het leert! 

 

Thomas: Caitlin “De Aluminium Velgen” Demunck: De velgen zorgen voor een 
versteviging van de wielen en dus ook van de volledige auto en hoe die vooruit kan 
blijven gaan. Maar ook zorgen ze voor de afwerking. Voor sommigen vallen die 

velgen wel niet altijd op, zeker niet op de donkere wegen die wij bereden hebben 
tijden het einde van fase 1 en begin fase 2. 
 

Sarah: Caitlin: Ik vind dat ze door heel de periode een soort wiel was. Ze rolde mee 
met de groep gaf de ene keer meer inbreng dan de andere keer. Haar taken waren 

altijd in orde en zo bleef de boel ook draaiende. Ook zou ik haar de functie 
verbandkist toeschrijven omdat ze altijd klaar stond om te luisteren als er problemen 
waren. 

 
Matthias: Caitlin: Caitlin was onze GPS, ze kon altijd goed het overzicht bewaren in 
de verschillende fases van de casus. Zonder echt heel opvallend mondig aanwezig te 

zijn op de vergaderingen droeg ze toch meer dan haar steentje bij aan het 
casuswerk. Ik had veel het gevoel dat ze altijd wist waarover het ging en waar we 
naartoe moesten. De link met een GPS is dus niet ver te zoeken. 

 
Niels: Caitlin was in de eerste fase een hybirdemotor, ze was gemotiveerden kon de 
groep echt doen werken maar het had wel enkele minpunten. Deze minpunten 

(momenten waarbij ze niet iedereen kon motiveren om zich in te zetten) zijn tijdens 
de fases heen weggewerkt. Op het einde was Caitlin voor mij een motor. Ook vind ik 
dat Caitlin de schroeven en de bouten van de wagen was, die iedereen bij elkaar 

vast zette. Zonder de schroeven en de bouten zou de auto geen meter ver raken. 
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Charlotte: Demunck Caitlin, De verbandkist en de wielschijven: Caitlin staat altijd 

open voor problemen in de groep. Ze is het luisterend oor, als andere leden hun 
frustraties kwijt moeten. In fase 2 en fase 3 zorgde Caitlin voor een mooie afwerking 
door voorblad, het juist ordenen van het document, … 

 
Michiel: Caitlin: In begin eerder inderdaad achterwiel maar kwam meer en meer naar 

voor en werd later toch ook wel deel van de motor. 

 
Louis: Caitlin is soms stil, en durft misschien te weinig haar mening geven in de 

groep. Het is wel een persoon waar je kunt op rekenen, en die stipt is met alles. In 
de eerste fase was Caitlin wel stiller dan nu in fase 3, ik vind dat ze een positieve 
vooruitgang heeft geboekt in het initiatief nemen. Maar ze mag zich nog meer laten 

horen. Ik vergelijk Caitlin met een deel van de motor, omdat ze veel werkt maar ook 
niet zoveel de richting mee helpt bepalen. 
 

Koen: Caitlin: ambriage: Ze houdt van de vooruit en laat er zeker geen gras over 
groeien. Je ziet of hoort haar echter niet, maar haar werk is steeds in orde. 
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Niels 

 
1. In fase 1 voelde ik mij het stuur, ik wou graag mijn zegje hebben en de juister 

richting geven. In fase 2 was ik meer de stem van een GPS. Ik wou wel 

luisteren naar anderen, maar wilde toch nog altijd het laatste woord hebben. 
In fase 3 was ik een herstelbare GPS. De anderen konden toch nog iets 
aanpassen aan wat ik het beste vond. Over alle drie de fasen was ik een 

versnellingsbak en de antenne, omdat ik ben gaan luisteren bij andere 
groepen en soms werkte het mee, maar soms ook niet. 

2. Ik had graag de schroeven en de bouten willen zijn. Ik wilde meer overleg 

met andere mensen en alles en iedereen bij elkaar houden. 
 
Lynn: Niels is ook een persoon die heel positief gegroeid is. In fase 1 was hij het 

stuur en stuurde heel de groep. Dit was ook nodig want we hadden heel wat 
achterbankpassagiers die mee moesten, dus een goed stuur was wel welkom. 

Naarmate we fase 2 naderden moesten de passagiers echter eens een plasje doen 
en moest de hele auto leeg. De heropbouw gebeurde totaal anders en een nieuwe 
auto werd gevormd. Daarin vertolkte Niels dan vooral de GPS, zoals hij het zelf zegt. 

Hij stuurt de personen nog als het nodig is, maar ze hebben nu elk een beetje meer 
inbreng in de groep te brengen, dus moest zijn inbreng iets minder worden. Hij kon 
hier goed mee om en verbeterde nog in fase 3. De andere leden groeiden meer open 

en durfden al iets meer inbreng te brengen dus hield hij zich nog iets meer op de 
achterbank en stuurde alleen bij als het nodig was. 
 

Thomas: Niels “Het Stuur” De Baets: Het stuur die ons de hele weg heeft geleid, 
maar die na de eerste fase wel eens moest hersteld worden omdat hij anders een 
sombere zijweg ging volgen. Je hoort hem niet altijd, maar heeft een toeter staan 

waar obstakels voor uit de weg gaan. 
 
Sarah: Niels: Voor mij was hij in de eerste fase echt het stuur en de motor. Heel in 

het begin heeft hij ons uitgelegd hoe alles precies moest en ons op gang gezet. 
Soms kwam hij teveel op de voorgrond maar daar heeft hij aan gewerkt in de 
volgende fases. Hij was dan inderdaad de stem van de GPS en de GPS zelf. Hij gaf 

richtlijnen maar soms moest zijn idee er uitkomen. Hij hielp iedereen ook altijd waar 
nodig als je bepaalde informatie niet goed begrepen had legde hij het altijd opnieuw 

uit. 
 
Caitlin: Niels is de antenne van onze wagen. Ik herinner me dat hij vaak zei, van dit 

doen ze zo bij die andere groep en dergelijke.  
 
Matthias: Niels: Benzinetank. Een benzinetank is essentieel in een auto en ik geef die 

rol aan Niels. Hij was één van de drijvende krachten achter de casusgroep in fase 1 
maar in het begin van fase 2 leek het alsof de benzine uit de benzinetank was 
verdwenen. Gelukkig zijn we dan op het einde van fase 2 naar het tankstation 

gegaan om de benzinetank opnieuw te vullen. Hierdoor kon de auto weer soepeler 
verder rijden. 
 

Niels: In de eerste fase was Charlotte voor mij een passagier op de voorkant. Ze 
werkte goed mee in de groep maar was nogal stil en durfde weinig te sturen, ze gaf 
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eerder enkele mogelijke ideeën. In de tweede fase was ze voor mij de motorolie. Ze 

zorgde ervoor dat de groep zo goed mogelijk kon blijven doorwerken. In de derde 
fase was ze voor mij de benzinetank, boordevol ideeën. En drijvende kracht van de 
auto. 

 
Charlotte: De benzinetank: In fase 1 en de helft van fase 2 was Niels zeer gedreven. 
Bij de andere helft van fase 2 en fase 3 heb ik de indruk dat dit niet meer zo is. 

 
Michiel: Niels: Het stuur en de GPS door alle 3 de fases, hij wist ook precies wat er 

ons te doen stond en zorgde er altijd voor dat alles in orde was. 

 
Louis: Niels was in de eerste fase de inspiratiebron van ons Casuswerk, hij was de 

GPS, hij was de enige die op het begin wist naar waar we naar toe moesten. In de 
tweede fase heeft hij van die rol wat afstand genomen, dat gaf andere leden de kans 
om ook deel te nemen in die rol. Ik vind Niels een heel goede kracht van onze groep 

die goed op de hoogte is van alles. Naast de GPS is hij ook de antenne die bij andere 
groepen zijn oor te luisteren gaat leggen, en ons dan daarvan informeert.  
 

Koen: Niels: gaspedaal: Een opgefokt karakter als dat van Niels is erg van pas 
gekomen bij ons groepswerk. Door zijn goed overzicht in het werk konden we rap 
vooruitgaan. 
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Koen 

 
1. In fase 1 was ik vooral passagier op de achterbank. Ik wilde gewoon 

meerijden buiten anderen hun zicht, toch kon je altijd op mij rekenen. In fase 

2 was ik de cilinder van de motor. Ik draaide mee in het geheel, maar 
individueel zou ik niet kunnen werken. In fase 3 was ik de deur. Het is een 
onderdeel van het geheel, maar je staat er niet bij stil dat hij er is. 

2. Ik zou de voorruit willen zijn, zodat ik kan zorgen dat iedereen uit de wind zit 
en een goed overzicht houdt over alles. 

 

Lynn: Koen was zo een beetje een trekhaak. We hadden hem wel in de groep, maar 

niemand merkte het. Hij was stil en afwezig. Deed wel wat er van hem gevraagd 

werd, soms met een beetje vertraging, maar hij was altijd in orde. Toch konden we 

Koen met zijn creatieve brein goed gebruiken! Zo‟n creatief talent had wel veel 

creatieve oplossingen kunnen geven! Laat je een beetje meer horen in de groep en 

wees niet bang om dingen verkeerd te zeggen. 

 

Thomas: Koen “De Tuning” Descamps: Het zorgt voor een mooie afwerking als het 
juist gedaan wordt, en zorgt zelf voor betere prestaties van de auto. Alleen waren er 
nog onderdelen die meer over nagedacht mochten worden. 

 
Caitlin: Koen is de gordel van de wagen. Hij gaat rondvragen naar de mening van de 
anderen, vooral als hij voorzitter is. Hij gaat erop toekijken dat iedereen zich kan 

aansluiten bij een genomen beslissing. 
 
Matthias: Koen: Een reservewiel met ongeveer hetzelfde verhaal als dat van een 

trekhaak. Je merkt niet dat je een reservewiel mee hebt in een auto tot je zo‟n wiel 
nodig hebt. Koen was eerder onopvallend maar vervulde wel altijd zijn rol, in tijden 
van veel werk of hoge nood kon je nog meer op hem rekenen. Dan was hij er zeker 

om te depanneren. 
 
Niels: Koen is voor mij in alle drie de fase de laklaag geweest. Deze bezit veel nuttige 

functies, zoals de auto beschermen tegen roest (in de groep was dit eerder 
meningsverschillen). Maar te vaak denkt het dat het er enkel is voor zijn kleur en 

niets anders. De laklaag moet dus zelf beseffen wat het allemaal doet om de auto te 
onderhouden.  
 

Charlotte: Descamps Koen, De gevaardriehoek: Koen treed meer op de voorgrond als 
de groep in de problemen zit. 
 

Michiel: Koen: Eerste fase achterbank, de fases daarna eerder een deel van het 

geheel van de motor. 

 

Louis: Voor mij mag Koen zich wel wat meer laten horen in de groep, op vlak van 
casuswerk. Als je hem iets vraagt zal hij het wel altijd doen, maar ook wel niets meer 
dan dat Ik zie hem dus als een wiel aan de wagen die meerijd maar niet mee stuurt. 

Ik vind wel dat hij een positieve evolutie heeft gemaakt tijdens het casuswerk, niet in 
het initiatief nemen maar in zijn werken. 
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Matthias 

 
1. In het begin van de eerste fase van casus vond ik mezelf een beetje een 

trekhaak op een auto. Ik was altijd mee op de wagen en men kon mij 

gebruiken wanneer ik nodig was, wat dus wel handig was voor de andere 
leden van de groep. Maar ik nam niet echt het initiatief, mede omdat ik de 
rest van de groep nog niet goed kende en ook niet wist wat mij te wachten 

stond in casus. Naarmate de eerste fase vorderde begon ik wat de rol te 
krijgen van het stuur. Ik zorgde er mede voor dat de groep het juiste pad 
bereed en dat we uiteindelijk tot een goede tekst voor deel 1 kwamen. Dat 

deed ik niet echt door initiatief te nemen, maar ik zorgde er als een stille 
kracht voor dat we goed bleven rijden. Soms voelde ik mij ook wel wat de 
claxon, die eens toeterde bij gevaren voor de groep. In het begin van fase 2 

heb ik wat te veel getoeterd zonder het zelf echt te willen en de rol van uitlaat 
aangenomen. Door een verslag dat door sommigen als een mes in de rug 

werd ervaren heb ik misschien even de rol van stoorzender op mij genomen. 
Iets wat zeker niet mijn bedoeling was en dat kort daarna gelukkig weeral 
verdwenen was door een goed gesprek. Er was als het ware een smogalarm 

maar door over te schakelen op een elektrische motor waren er geen deeltjes 
fijn stof meer rond de auto te bespeuren. Na dit voorval nam ik weer de rol 
van het stuur aan, net als in de eerste fase. In de derde fase heb ik wat de 

houding aangenomen van antenne want het is noodzakelijk om van elkaar 
goed te weten wat ze aan het doen zijn in deze fase. Uiteindelijk was ik toch 
ook weer het stuur als het erop neerkomt, en ik voelde mij ook goed in die 

rol. Soms kwam het over op de vergaderingen alsof ik wat de uitgedoofde 
batterij was, maar ik kan met mijn hand op het hart zeggen dat ik mij echt 
heb ingezet voor casus. Op interview gaan, veel teksten lezen en analyseren, 

teksten schrijven, teksten verbeteren … Dat is voor mij de rol van het stuur, 
zorgen dat alles op het juiste pad blijft zonder daarom heel opvallend 
aanwezig te zijn. 

2. Het liefst van al zou ik de motor willen zijn, omdat je zonder motor helemaal 
niet meer kan rijden. De motor is onmisbaar en ik moet toegeven dat ik me 
soms niet zo onvervangbaar voelde in de groep. Natuurlijk is het ook moeilijk 

om motor te zijn in een groep want dat kan al snel een persoon zijn die zich 
te veel wil opdringen en dat wil ik nu ook weer niet. Er zijn dus ook negatieve 

aspecten aan verbonden. Van de zaken die ik hierboven al vernoemd heb ben 
ik het liefst van al het stuur, op dat moment voelde ik me ook het best. 

 

Lynn: Matthias was een beetje een achterbankpassagier in fase 1. Soms ook een 

beetje een luide radio. Soms kon hij storend doen in de vergaderingen en heel 

afwezig. Zijn werk was wel altijd in orde. Aan het begin van fase 2 stootte hij slechte 

uitlaatgassen uit en moest hij even naar de garage om te horen wat er mis was. 

Maar na de nieuwe opknapbeurt kon hij er met nieuwe en veel sterkere kracht 

tegenaan. Zijn in breng in de groep was meer dan verdubbeld en hij is ook heel 

positief gegroeid. Hij brengt een eigen mening, maar luistert ook naar de anderen 

hun mening en houdt daar rekening mee. In fase 3 werd dit doorgetrokken en gaf hij 

goeie ideeën mee aan de groep. 
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Thomas: Matthias “De Roetfilter” Stamper: De roetfilter helpt de knalpot in het 

vooruit gaan, maar zorgde terwijl ook voor het schoonmaken van de vervuilde lucht 
(lees: onze discussies). 
 

Sarah: Matthias: In het begin een achterbankpassagier. Hij was er wel maar met zijn 
gedachten zat hij soms elders. Maar zijn taken waren altijd in orde en stipt. In de 2e 
fase kwam hij al wat meer op de voorgrond met ideeën en opmerkingen. Daardoor 

zou ik hem voor de volgende fases een wiel toeschrijven want door die opmerkingen 
en ideeën konden we vooruit. 
 

Caitlin: Matthias is de lichten van de wagen. Wanneer bv. beslissingen zijn genomen, 
vat hij de dingen vaak samen.  
 

Niels: Matthias was voor mij in fase 1 en fase 2 de radio. De persoon die zorgde voor 
sfeer in de groep en de rit aangenaam maakt. Wel moet je met de radio oppassen 

dat er geen storing op zit, maar indien deze er niet is is het aangenaam rijden. In 
fase 3 vond ik Matthias de passagier op de voorbank. Hij werkte wel goed mee maar 
weerhield zich van zelf beslissingen te nemen. Toch hielp hij de andere mensen.  

 
Charlotte: Stamper Matthias, Turbo en zetelverwarming: In de eerste fase was 
Matthias vooral gedreven en had veel ideeën. In fase 2 en 3 zorgt hij vooral voor een 

beetje sfeer in de groep. Soms kan dit ook wat frustraties oproepen (idem Thomas). 
 
Michiel: Matthias: Fase 1 eerder een passagier op de achterbank, hij zorgde wel voor 

inbreng maar niet voor ideeen. De fases daarna was hij eerder een copiloot die zei 

hoe het ongeveer moest gebeuren en had zijn mening over alles. 

 
Louis: In de vergaderingen is hij minder actief dan thuis achter zijn computer. 
Doordat ik vaak met hem heb samengewerkt, heb ik gemerkt dat hij een deel van de 

motor is (een stille motor). Hier bedoel ik niet stil omdat hij niet veel zou zeggen, 
maar omdat hij minder initiatief neemt. Alhoewel dat hij dat buiten de vergaderingen 
meer doet. Ik zie Matthias als een goede werker met een mooie stijl van schrijven. 

(wat een meerwaarde levert in zijn werk) 
 
Koen: Matthias: wiel: Een goed steunpunt maar snel afgeleid.  
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Louis 

 
1. In fase 1 voelde ik mij wat ongemakkelijk, omdat ik mijn casusleden nog 

moest leren kennen. In het begin was ik vooral een luisterend oor naar Niels 

en voerde ik de voorstellen uit. Je zou kunnen stellen dat ik een deel van de 
motor was die meedraaide met de rest. Geleidelijk aan ben ik dan beginnen 
groeien in de groep, en heb ik me verdiept in het casuswerk. Ik ben dan naar 

het einde van fase 1 meer initiatief gaan nemen. Voor plenum 1 had iedereen 
alles gegeven en het resultaat mocht er wel zijn, op zo‟n moment voel je jezelf 
echt gemotiveerd om verder goed te blijven presteren. Ik keek dan ook wel 

uit naar fase 2 „analyseren van cijfers‟ dat sprak me enorm aan. Ik vind dan 
ook wel dat ik in fase 2 veel initiatief heb genomen en dat je me kon 
vergelijken met de aluminium wielschijven. Waarom aluminium wielschijven? 

Voor dat ik aan mijn stuk criminaliteit ben begonnen heb ik alles gedaan om 
zo veel mogelijk cijfers te hebben en informatie, dan ben ik gaan schrijven tot 

ik het goed vond. In fase 3 vind ik dat ik mijn rol heb verder gezet uit fase 2, 
ik neem wel initiatief en spoor anderen aan. 

2. Wat ik zou willen zijn in de groep dat is iemand dat naast het casuswerk met 

de andere groepsleden inzit. Dat als hij ziet dat er een probleem is met 
iemand, daarmee gaat praten. 

 

Lynn: Louis was ook een achterbankpassagier (we rijden met een minibusje ;)). Hij 

was er wel en luisterde mee, was van alles goed op de hoogte, werkte zijn werkjes 

op tijd af, maar dat was het dan. Een eigen inbreng in de groep bleef hij ons 

verschuldigd. In fase 2 nam hij een nieuwe start mee met de rest. Hij liet zijn stem 

horen en bracht veel initiatief. Dit zette zich verder in fase 3. Louis is ook een beetje 

de wielschijven. Hij is heel perfectionistisch en dat is niet altijd negatief! Alleen 

zorgde het soms in de casusgroep voor wat vertraging. Doordat hij alles wou lezen 

en nog eens lezen en nog extra informatie over op te zoeken bleven we ietwat 

hangen. Maar door de motor bleef hij toch vooruitgaan. 

 

Thomas: Louis “De GPS” Haezebrouck: Alles wat je aan de GPS vraagt zal hij vinden 
en hij zal je er ook naartoe leiden. Zo zal hij in ons werk ook alles terugvinden en 
over alles wel iets weten. 

 
Sarah: Louis: Tijdens de eerste fase een achterbankpassagier. Hij was er wel maar 
kwam weinig op de voorgrond. Tijdens de 2e fase was hij echt een deel van de 

motor. Hij spoorde ons aan om door te werken gaf tips en uitleg over alles. En deed 
ook veel werk het was hem ook niet teveel en deed dit spontaan. Maar soms vond ik 
wel dat hij in de 2e en 3e fase veel werk naar zich toe trok omdat hij al altijd met dat 

stukje bezig wat geweest wat ook te begrijpen is. Maar daardoor hadden andere 
mensen soms moeite om een taak te vinden in de groep. 
 

Caitlin: Louis is de GPS van onze wagen. Hij plaatst de activiteiten altijd in het kader 
van het eindproduct. Hij kijkt altijd of hetgeen we mee bezig zijn wel nuttig is 

rekening houdende met het eindproduct die we moeten hebben. 
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Matthias: Louis: Gevaardriehoek. Louis heeft volgens mij verschillende zaken 

ingevuld binnen de groep maar is voor mij toch vooral de belichaming van een 
gevaardriehoek. Hij lette eerst als een antenne heel goed op wat er in de groep 
gebeurde en stuurde vooral qua inhoud heel goed bij als er zaken verkeerd liepen. 

Hij was ook een goede bewaker van de orde en rust binnen de groep en was altijd 
de kalmheid zelve.  
 

Niels: Ik ben van mening dat Louis is geëvolueerd van de passagier op de voorbank 
tijdens fase 1 naar de bestuurder in fase 2. Het was in het begin nog wat moeilijk en 
hij bleef wat achterwege in de achtergrond bij grote beslissingen. In fase 2 heeft hij 

echter het roer overgenomen en maakte hij mee de beslissingen die in de groep 
werden genomen. In fase 3 vond ik Louis de snelheidswijzers. Ze geven aan hoe snel 
het gaat en het is een manier voor de bestuurders om controle te behouden over het 

stuur/groep. 
 

Charlotte: Louis Haezebrouck, De GPS en het stuur: Louis wil ons altijd in een 
bepaalde richting sturen omdat hij zo gericht is op het goed volbrengen van het 
eindresultaat. Dit heeft soms zijn voor- en nadelen. 

 
Michiel: Louis: Louis was de echte motor van de groep, hij was zeer belangrijk en 

zorgde dat altijd alles in orde was en liet alles draaien. 

 
Koen: Louis: dieselmotor: In fase 1 hield Louis zich nog redelijk gedeisd maar 
wanneer het eerste plenum naderde schoot hij in actie en was hij niet meer te 

stoppen. 
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Michiel 

 
1. In fase 1 voelde ik mij vooral de passagier op de achterbank en de storende 

radio. Ik deed wel wat er gevraagd werd, maar zorgde ook voor een beetje 

storing. In fase 2 voelde ik mij „touring mobilis‟. Ik kwam helpen, maar je 
moest er even op wachten. In fase 3 voelde ik mij hetzelfde als in fase 2. 

2. Ik zou graag de automatische zetelverwarming zijn. Op die manier kan ik 

zorgen dat alles op een aangename manier gebeurt. 
 
Lynn: Michiel was zo‟n beetje de trekhaak. Hij was er wel, maar deed niet actief 

mee. Ook zonder jouw hadden we een prachtig dossier afgeleverd. Je inbreng was 

tot een minimum te omschrijven. Je was ook vaak te laat met je taken zodat we 

vertraging opliepen en niet meer vooruit geraakten. Op die momenten was je de 

spijker in een band, en tegen dat die band terug hersteld is, was het vaak een beetje 

te laat en stonden de passagiers al vol ongeduld te wachten tot we verder konden. 

Toch bracht je ook goeie ideeën mee in de groep. Soms kon je momenten hebben 

dat je actief deel nam, maar deze waren helaas gering. Ik heb jou ook niet zien 

groeien doorheen de verschillende fasen, wat wel jammer is. Je nam nochtans een 

goeie start begin de tweede fase, maar het verging jou al snel in de oude 

gewoontes. 

 
Thomas: Michiel “Het 5de wiel” Verhulst: Het 5de wiel is eigenlijk onnodig, maar kan 

soms wel de extra steun geven op hobbelige zijwegen. En onze auto heeft wel 
enkele van die wegen bereden. 
 

Sarah: Michiel: Hij was eigenlijk tijdens de hele fase het reservewiel. Als je hem 
nodig had was hij er wel en deed hij ook zijn best, maar het draaide niet zo als een 
gewoon wiel. Hij was niet altijd mee met de vergaderingen. Ook met de timing had 

hij wat problemen wat soms heel de groep in de problemen bracht. 
 
Caitlin: Michiel is de gevarendriehoek. Hij zal pas actief meedenken en meedoen als 

er problemen zijn. Qua opdrachten vervullen kan hij vergeleken worden met de 
uitlaat. Zijn verslagen kregen we altijd te laat of soms helemaal niet. Ook zijn taken 
kwamen meestal te laat bij ons. 

 
Matthias: Michiel: Band die af en toe lost. Zonder wielen kan een auto niet rijden, dat 
is een feit. Maar zelfs al hangen alle wielen er aan, soms kan er eentje plat vallen 

zodat de auto noodgedwongen moet stilstaan. Als Michiel er echt voor ging was hij 
een hele grote hulp voor de groep. Soms moest de auto wel vertragen of stoppen 

omdat er iets niet in orde was (te late verslagen e.d.), omdat er dus een platte band 
was. Over het algemeen is de auto niet al te veel moeten stoppen daardoor, maar 
toch wel enkele keren. 

 
Niels: In de drie fases vond ik Michiel de trekhaak van de auto. Het is nuttig om 
extra zaken mee te nemen maar je moet steeds controleren in de achteruitspiegel of 

dat je het nog steeds mee hebt wat er aan de trekhaak staat. In fase 3 vond ik 
Michiel de gevarendriehoek. Je kunt er op rekenen dat het in de auto zit maar je 
moet er soms wel eens naar zoeken. 
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Charlotte: Verhulst Michiel, Een koude motor: Hij komt traag op gang en laat het 

soms afweten 
 
Louis: Wat ontbreekt bij Michiel is motivatie en nieuwsgierigheid, als ik moet eerlijk 

zijn dan vraag ik mij af ofdat Michiel wel in de juiste richting zit. Soms was hij een 
last en soms ook niet. Maar nooit had ik het gevoel dat hij een meerwaarde was. 
Wat Michiel wel goed kan is praten over dingen buiten de casus. Ik zie Michiel als 

een reservewiel. 
 
Koen: Michiel: kapotte vering: Over het algemeen kan je erop steunen zolang het 

niet teveel weegt maar wanneer er teveel gewicht aan te pas komt, komen er 
schokken doorheen de hele auto. 
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Thomas 

 
1. Ik voelde mij tijdens alle fasen de airco, maar elke keer een ander aspect 

ervan. Toen de situatie al wat warmer was in de eerste fase deed ik de 

mensen nog verder koken. In de tweede fase blies ik een koude en frisse wind 
door de groep om de gemoederen wat te doen dalen. In de derde fase 
tenslotte zorgde ik voor de neutrale stand waar iedereen tevreden mee was. 

2. Ik had wat liever de boordcomputer geweest en alles wat doen coördineren 
met elkaar voor een goeie samenwerking en vooruitgang van de auto. 

 

Lynn: Thomas was een beetje de uitlaat. Hij stoorde vaak in de vergaderingen en 

werkte ook niet altijd actief mee. Toch waren zijn taken altijd in orde. Over de timing 

valt te discussiëren. Je zorgde er soms ook voor dat de groep niet meer vooruit kon 

en dat zorgde voor heel wat spanningen. Je kon ook heel onverschillig reageren. Dat 

doe ik later wel, dat hoeft toch niet … Dan moest er jou telkens opnieuw iemand 

overtuigen om toch actief mee te werken en om het toch tot een goed einde te 

brengen. Soms had ik de indruk dat hoe minder werk je had, hoe beter het was. Dit 

is natuurlijk niet echt de goeie leuze. Je had ook vaak geen interesse in wat we 

deden en was meestal niet op de hoogte van hoe ver we zaten en hoe we het 

deden. Maar toch ben je een beetje gegroeid doorheen de fasen en ben je iets 

actiever gaan meewerken in fase 2 en 3. Je bracht ook je eigen ideeën en kon je 

kennis over de kust handig inwerken in de groep. 

 
Sarah: Thomas: Voor mij was hij de autoradio omdat hij soms de vergaderingen 
verstoorde. Maar hij kon de groep ook geruststellen en terug „frisse lucht‟ brengen. 

Hij deed zijn werk altijd en meestal op tijd. Dus daar valt niets op te merken. Soms 
tijdens de vergaderingen had ik wel het gevoel dat hij niet altijd mee was over wat 
het ging. 

 
Caitlin: Thomas is de airco van de wagen. Hij zorgt voor een frisse wind in de groep 
en hij biedt alternatieven aan. Als we in overleg bezig zijn rond wat ideeën dan komt 

hij meestal af met bv. van we kunnen anders dat zo doen of dit anders aanpakken. 
 
Matthias: Thomas: Thomas was de achterbank, hij ging altijd goed mee met de 

groep en liet zich meevoeren met de groep. Dit wil wel niet zeggen dat hij passief 
was en niet werkte. Met achterbank bedoel ik dat Thomas niet echt er de persoon 

naar was om veel initiatief te nemen, maar hij deed wel zijn werk als er hem iets 
gevraagd werd.  
 

Niels: In de eerste fase vond ik Thomas de trekhaak van de groep. In de tweede 
fase bracht hij amusement in de wagen via de radio. Dit was zeker in de tweede fase 
nodig bij ons in de groep. In de derde fase vond in Thomas de ruiten. Hij zorgt voor 

een comfortabele rit en maakt alles veiliger, het is een echte meerwaarde van de 
auto. Toch moet je soms nog eens de ruiten kuisen. 
 

Charlotte: Morbee Thomas, Een kapotte zetelverwarming: Thomas kan voor 
gezelligheid in de groep zorgen, maar vaak op de ongepaste momenten. Dit betreft 
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vooral de momenten waar we serieus moeten zijn en goed moeten doorwerken om 

de deadline te halen. 
 
Michiel: Thomas: Hij zorgde voor een frisse wind in de groep 

 
Louis: Thomas is iemand die gemakkelijk praat, en hem dan ook heel gemakkelijk 
goed praat. In de Casus vind ik wel dat hij een positieve vooruitgang heeft gemaakt, 

als er iets van hem verwacht wordt geraakt het uiteindelijk wel af. Misschien zou hij 
wel wat meer nieuwsgierig mogen zijn in het onderwerp. Ik vergelijk Tomas met een 
Airco dit soms zorgt voor een aangename sfeer. Thomas is ook een beetje de 

achterbank, omdat hij op momenten passief mee rijdt en ik het gevoel heb dat hij 
niet echt aanwezig is. 

 
Koen: Thomas: achterbank: Je kan er steeds op vertrouwen maar hij trekt het vaak 
in het ludieke. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen 
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Bijlage 1 

 
Het beleidsplan 
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Bijlage 2 

 
Het stappenplan 
 

 
 

 
 
 



 

169 
 

Bijlage 3 

 
Evolutie van het onveiligheidsgevoel doorheen de tijd, naar gewest 
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Bijlage 4 

 
Het onveiligheidsgevoel naargelang de persoonlijke karakteristieken 
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Bijlage 5 

 
Verband tussen slachtofferschap en onveiligheidsgevoel 
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Bijlage 6 

 
Het onveiligheidsgevoel bij de jongeren (15 - 24 jarigen) 
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Bijlage 7 

 
Hulpverleningszones in België 
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Bijlage 8 

 
Hulpverleningszones West-Vlaanderen 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

175 
 

Bijlage 9 

 
Activeringscriteria van het MIP 
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Bijlage 10 

 
Basisconcept rampengeneeskunde 
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Bijlage 11 

 
TRI-kaarten voor slachtoffers 

 
 



 

178 
 

Bijlage 12 

 
De preventiepiramide van Johan Deklerck. 
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Bijlage 13 

 
Aandeel van het dagtoerisme met de trein in het totale dagtoerisme naar de kust 
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Bijlage 14 

 
Leeftijdsgroep per 5 jaar inwoners Blankenberge. 
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Bijlage 15 

 
Werkloosheidsgraad Blankenberge en omliggende gemeentes. 
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Bijlage 16 

 
Leeftijdsgroep per 5 jaar inwoners Zuienkerke. 
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Bijlage 17 

 
Uitgaansbuurten Blankenberge. 
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Bijlage 18 

 
Vormen van criminaliteit politiezone versus algemeen. 

 

 



 

185 
 

Bijlage 19 

 
Percentage van de buurtproblemen. 
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Bijlage 20 

 
Aantal gauwdiefstallen per maand. 
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Bijlage 21 

 
Aantal gauwdiefstallen per woonplaats, geslacht en leeftijd. 
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Bijlage 22 

 
De plaats van het feit in verband met gauwdiefstallen. 
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Bijlage 23 

 
Aantal woninginbraken 2004-2007. 
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Bijlage 24 

 
Intrafamiliaal geweld 2004-2007. 
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Bijlage 25 

 
Aantal criminele feiten per maand. 
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Bijlage 26 

 
Dronkenschap en bevolkingsregister. 
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Bijlage 27 

 
Aantal tweede verblijven aan de kust tegenover het aantal woningen. 
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Bijlage 28 

 
Aantal ongevallen in de politiezone. 
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Bijlage 29 

 
Aantal ongevallen op het grondgebied Blankenberge. 
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Bijlage 30 

 
Aantal ongevallen op het grondgebied Zuienkerke. 
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Bijlage 31 

 
Uitgeschreven interview met de preventiedienst. 
 

Functie Sandra Demeulenaere: preventieambtenaar 
 
Samenwerking met politie, stedelijke diensten (zoals bodi=beheer openbaar domein 

installaties), jeugddienst, OCMW, qua intrafamiliaal geweld met Kind en Gezin, 
Sociale dienst, CLB‟s, scholen… 
 

Hoe ontstaan? In 1994, ze sloten een contract met  het ministerie. Het was een 
toenmalig preventiecontract (dit zijn contracten voor kleine steden) Dit was voor 1 
jaar maar na 1 jaar werd dit vernieuwd. In 2007 werd een contract afgesloten van 4 

jaar. 
 

Sensibilisering gebeurt via campagnes die via de plaatselijke pers verspreid worden. 
In juli en augustus heb je meer campagnes i.v.m. autocriminaliteit, gauwdiefstal… Er 
is een campagne lopende rond een sleutelbeschermingsinitiatief. Sleutels worden 

bevestigd aan een sleutelhanger waar het rijksregisternummer van de eigenaar 
opstaat. Zo kan men wanneer een sleutel wordt gevonden, gemakkelijker de 
eigenaar ervan vinden. 

 
Gemeenschapswachten kunnen ter plaatse een oogje in het zeil houden maar er is 
ook een infokrant die driemaandelijks verschijnt. In de infokrant werd laatst veel 

vermeld i.v.m. fietsdiefstal en inbraakpreventie. Bij de preventie zijn ze er niet echt 
voor om folders te verspreiden omdat deze meestal toch op de openbare weg 
worden gegooid. In plaats hiervan maakt men gebruik van gadgets, bv. in de vorm 

van een ketting waarin een folder zit, mensen kunnen hier hun geld insteken. Zo 
vertelden ze dat de gemeenschapswachten aan mensen die met hun handtas open 
rondwandelen een ketting geven waarin een folder zit en waar ze eventueel hun geld 

kunnen insteken. Zo deelt de preventiedienst ook portefeuilles uit waar je je 
autopapieren in kan steken en in die portefeuille zit er een folder i.v.m. 
autocriminaliteit. 

 
Er worden ook voordrachten gegeven op vraag van organisaties (zoals bv. 

bejaardenorganisaties) Er is ook één keer per jaar een beurs rond inbraakpreventie. 
Op die beurs krijgt men ook de gelegenheid om waardevolle spullen te merken.  
 

De klacht die het meeste voorkomt is de klacht rond milieustorten. Het gaat hier dan 
om hondenpoep, zwerfvuil en wildplassen. De tweede meest voorkomende klacht is 
die rond het toerisme (oa. geluidsoverlast van feestende jeugd). 

 
Het hoogseizoen begint al in mei-juni waarin veel plaatselijke evenementen 
plaatsvinden in Blankenberge. In die periode worden continu acties gehouden. De 

preventiedienst is dan 5 dagen ter beschikking om spullen te graveren in vergelijking 
met het laagseizoen waar men maar max 3 dagen ter beschikking staat. Acties 
worden dan gevoerd door zowel gemeenschapswacht en als politie.  
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Hoe begin je aan het opmaken van een plan? 

Hiervoor heeft men in Blankenberge een interne evaluator aangesteld. Hij maakt het 
plan op in samenwerking met de preventieambtenaar. De interne evaluator is ook de 
strategisch analyst die bij de politie werkt. Doordat de intere evaluator ook bij de 

politie werkt kan men makkelijker aan de cijfergegevens komen i.v.m. overlast en 
criminaliteit.  
 

Er zijn niet echt nieuwe fenomenen bijgekomen.  Als er nieuwe zouden bijkomen, 
zou men daar wel rond gaan werken. Nu werkt men meer rond familiaal geweld. In 
Blankenberge is er 1 sociale woonwijk in de vorm van een getto. Deze wijk ligt rond 

een pleintje en hier vinden veel generatieconflicten/samenlevingsproblemen plaats. 
Als oplossingen zorgt men er nu voor dat de sociale woonhuizen nu gesitueerd 
worden tussen gewone woonhuizen.  

 
I.v.m. problemen in de uitgaansbuurten werden er twee camera‟s geplaatst 

waardoor men zicht heeft op het casinoplaats en plein. Vroeger hield men enkel 
patrouilles bij problemen, nu houdt men op regelmatige tijdstippen toezicht met 
wagen.  

 
 
Dit interview is uitgeschreven door Caitlin Demuynck. 

 
 
 



 

199 
 

Bijlage 32 

 
Uitgeschreven interview met de lokale politie. 
 

 Zonaal veiligheidsplan: nog niet voorgelegd op politieraad 
 geen prioriteiten meer maar strategische doelstellingen (tegen 2012) 

 
veiligheid en leefbaarheid   

 
De strategische doelstellingen 
 

1) drugs               (2009) in kaart brengen van gebruikers/dealers en acties 
gericht naar scholen (niet in de scholen zelf maar buiten de scholen) 

 

2) Overlast in zijn totaliteit  vooral dan geluidsoverlast (preventieve meetingen in 
danscafés en dergelijke) 

(zoals; hygiene, geluid        

 
3) gezinsgerelateerde  problemen  (intrafamiliaal geweld)  

 

4) verkeer               
 

In blankenberge  zwakke weggebruiker,  

Zuienkerke = ooit meest onveilige verkeersgemeente in belgie. Men neemt het 
aantal inwoners op het aantal ongevallen en doordat het een kleine gemeente is 

waar drie gewestwegen doorlopen… 
Ze gaan hieraan wel aandacht besteden 
Controle snelheid op gewestwegen  

 
En ook nog alles rond interne en externe communicatie 
 

In al hun doelstellingen werken ze samen met partners  
 Werking:  

 
verbetering geïntegreerde werking, 2009:  
instappen CIC,  

risico-analyse op het werk 
meten van capaciteit, een capaciteitmeet systeem ontwikkelen 

      Wijkwerking wordt herbekeken  
 

 Samenwerkingsverband met preventiedienst, werken samen aan zonaal 

veiligheidsplan, is vooruitstrevende opportuniteit (nu met universitairen, 
strategisch-analist). Samenwerkingsverband met privépartners ook voor de 

strategische doelstellingen. 
 

De intern evaluator van de preventiedienst zit bij de politie, hij helpt samen met 

de politie bij het schrijven van de zonale veiligheidsplannen. Dus iemand van de 
preventiedienst helpt mee om te denken hoe de politie de komende 4 jaar zal 
werken. (die zelfde persoon is ook strategisch analist bij de politie) 
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 Samenwerkingsverbanden die beter zouden kunnen zijn: Beroepsgeheim van 
welzijnssector is probleem voor de doelstellingen rond gezinsgerelateerde 

criminaliteit (vooral CAW, CLB,…) Moesten de problemen die gekend zijn bij 
de welzijnssector ook gekend zijn bij de politie, dan zouden zij daar rapper op 
kunnen anticiperen. 

 
 De zone heeft 2 keer 2 gezichten, 

 
Aan de ene kant heb je Blankenberge (toeristische stad) aan de andere kant 
heb je Zuienkerke (poldergemeente). Ook heb je de verschillen zomer, winter 

 
In de zomer vooral overlast in de uitgaansbuurten 
3 (uitgaans-) buurten wel sterk verminderd door acties vanaf 2005 samen met 
preventiedienst ( gemeentebestuur (reglementen) 

 

Maar ze blijven gespaard van zware criminaltiteit zoals grote inbraken enzo. 
Hun cijfers zijn dan ook verwaarloosbaar t.o.v. de omliggende zones. 
 

 
Vorige prioriteiten, bvb aanpak van opgefokte bromfietsen heel groot succes. 
Bromfietsen moeten wel blijven aangepakt worden om het succes te 

behouden, maar ze worden bijna niet meer geconfronteerd met het probleem. 
Brugge, Leuven hebben het overgenomen van de politiezone 
Blankenberge/Zuienkerke. 

Het hangt ook af van nationale trends: GPS-diefstal en koperdiefstal. 
 
Er is een groot verschil tussen toeristen en bewoners i.v.m. gauwdiefstal, 70% 

van de slachtoffers zijn toeristen (ze zijn zich minder bewust van het gevaar 
als ze op de markt lopen bvb, ze zijn in vakantiestemming, ze hebben veel 

geld bij). Hier zien ze het grootste verschil tussen toeristen en inwoners 
 
Vroeger zat het beleid in de korpschef zijn hoofd,  nu met zonaal 

veiligheidsplan en door hervormingen is er een uitgeschreven beleid. 
 

 Toerisme: Geen zicht op 2e bewoners, wel zicht op station. Nu geen 

frigotoeristen meer, nu met liberalen aan de macht is er niet zoveel sociaal 
toerisme meer (geen marginaliteit) Blankenberge zou in de lift zitten om het 

meer ogende volk aan te trekken. Ook door VTM (de VTM-stad) dualiteit 
tussen 3 – 4 sterrenhotels en marginaliteit. Bv: Walen die in de zomer werken 
als bv. Afwasser/kelner en in de winter blijven plakken. 

 
Ook vermindering van campings (nu nog 5), vroeger waren er meer campings 
die kamperen toe lieten. Nu is er nog maar één camping die dit doet, de rest 

zijn staan caravan campings. 
Meestal bij die ene camping is er het fenomeen dat er wekelijks in de 
maanden Juli en augustus een 100 tal Nederlandse jongeren worden gedropt, 

maar door de acties die de politie heeft ondernomen in het uitgaansleven, is 
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het minder aantrekkelijk geworden om de hele nacht uit te gaan in 

blankenberge. 
 
Maatregelen van muziekstop bv. Om 3 uur heeft ook een brok inbreng in 

vermindering van overlast.  
 
Tijdens de zomermaanden na middernacht geen alcohol meer nuttigen op 

openbare  weg en niet verkopen in nachtwinkel. (zorgt ook voor vermindering 
nachtlawaai) 
 

 
Conflict tussen uitgaanszone en woonzone 
(evenwichtsoefening voor bestuur  Blankenberge als toeristische stad die 

leeft van het toerisme, maar hoe ver ga je er in zodat je je  eigen inwoners 
niet voor de borst stuit.) 

 
 Tijdens zomermaanden is de capaciteit uitgebreid met 4tal federale agenten + 

veel meer overuren door vervijfvoudiging van aantal inwoners. Van 17.000 tot 
100.000 inwoners zonder dagjestoeristen  

 

 Hoe zit het met de leegstaande woningen in de winter? Nu in tegenstelling tot 
vroeger is er wel gans het jaar door toerisme door initiatieven v. 

gemeentebestuur. Vroeger enkel in de zomer. Ieder weekend ook meer volk 
door meer mobiliteit van de mensen. 
Tal van evenementen buiten het seizoen (door stadsbestuur), Ook hotels die 

bvb meedoen aan flair acties enz… 
 
Dus ieder weekend zijn er toeristen in Blankenberge  

 
 In de zomer ambtenaar v. politie speciaal voor zeedijk (dus strand en dijk) 

naast een wijkagent die ook de dijk tot zijn terrein heeft.  
 

Afspraak met private veiligheidsmensen die patrouilleren (in de maanden Juli 

en Augustus), vooral strook die in concessie gegeven is aan badkarhouders. 
S‟nacht patrouilleren ze voor problemen van vandalisme (zoals jongeren die na 

het uitgaan naar het strand gaan) ze kunnen ze enkel staande houden en de 
politie verwittigen.  
 

Inbraak in strandcabines is ook een reden waarom die private 
veiligheidsmensen daar rondlopen. Het is geen mega probleem maar toch wel 
een probleempje. Meestal als het voorkomt zijn het dan meerdere feiten door 

eenzelfde (groep) dader(s). 
 

 Verschil Blankenberge/Zuienkerke 
 Tegenpolen. Toeristische stad vs. Boerengemeente (zeer landelijk) 

 

Hellemaal anders werken, voor de politiehervorming was hun burgemeester 
rapper ter  plaatse dan de politie. Men kan zelf op 1 A4 schrijven wat er in 

een jaar is gebeurd in Zuienkerke. 
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 Vooral verkeersongevallen, anders geen criminaliteit 
 Zuienkerke 48 km² en 56 inw/km² 
 Blakenberge 17 km² en 1039 inw/km² zonder 2de verblijvers 

 
 Jachthaven: werkgebied van de scheepvaart politie 

Nu wel aandacht van de lokale politie voor hun doelstelling i.v.m. drugs 
 Acties rond mensenhandel (samenwerking verschillende zones … recherche) 
 

 Samenwerking tussen verschillende zones (met Dirco): Aan de kust wordt dit 
niet echt gedaan, hangt ook af van de Dirco zelf. 

 
Er zijn wel acties geweest rond mensenhandel bij de haven van zeebrugge  
Zoals grootschalige controles op regelmatige tijdstippen.(recherche) 

 
 Er is ook niet echt sprake van grenscriminaliteit in de politiezone. 
 

 Geen BIN, WIN, SIN. Vroeger bestond wel zo‟n netwerk voor WIN maar het 
sloeg niet aan. Nood is er niet echt, winkeliers zijn geen vragende partij, 

opleggen is ook zinloos. Geen echte criminaliteitsfenomenen. Meer cri. als je 
meer richting Franse grens gaat. 

 

Ze zouden het wel nog eens kunnen proberen als de nood hoog is. 
 

 Communiceren met bewoners: moeilijk want veel komen en gaan, weinig 

sociale cohesie, geen wijkoverleg geen samenwerking. Sommige buurten 
(woonbuurten) wel, verder van de kust dan wel. Commercanten zetten soms 

wel samen activiteiten op maar dan uit commercieel oogpunt om nog meer 
kopers in hun straat te krijgen. 

 

Blankenberge is een toeristische stad, mensen komen en gaan dus is de 
communicatie moeilijk. 
 

Probleembuurten: er zijn wel straten die kampen met marginaliteit maar geen 
echte probleembuurten. Het is eerder zo dat er bepaalde probleemgezinnen 

zijn waar ze weten dat ze dikwijls eens moeten zijn. (dus eerder huisnummers 
dan specifieke probleembuurten) 

 

 
 Casino zelf geen last, wel als er evenementen zijn . Tien om te zien: 6 mensen 

+ mensen v preventiedienst, vroeger nog rampenplan door massa‟s volk maar 
nu niet meer. (niet gewapend) Wel preventief aanwezig, geen interventie. Op 
zo‟n evenementen wel altijd preventief aanwezig met preventiedienst en 

gemeenschapswacht, dus samenwerking politie en preventiedienst. 
 

 GAS: niet door burgemeester. Het detributieregelement waarin regels staan 

die ook kunnen bestraft worden. Vaststellingen kunnen gebeuren  door 
politiepersoneel, en door  opgeleidde ambtenaren (van de technische dienst 

van Blankenberge) die in burger controleren (of ook samen met agenten van 
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de politie)voor kleine criminaliteit, zoals alles wat wordt gestort in en rond 

grote vuilnisbakken op het strand, ook hondepoep enz.. (vooral in de zomer)  
Wat ook gekend is, is dat mensen hun huisafval in de vuilnisbakken op de dijk 
droppen. En er zijn al niet veel vuilnisbakken meer. (volgens hen door de 

politiek  
Van de burgemeester) Dit gebeurd ook bij de vuilnisbakken op het strand. Het 
worden in feite “ kleine container parkjes “ na een top dag. 

 
 Contact via website en infoblad van de gemeente met daarin ook een rubriek 

preventie (3 of 4 maal per jaar) Ook vanuit preventiedienst. Er is geen budget 
voor bvb politieboekje, er is nu wel meer contact met de pers dan vroeger. 

 

 Jeugddelinquentie: Zorgteam en jeugd en gezin. Politie geeft zaken aan hen 
mee (link met intrafamiliaal geweld) 

Kind en gezin, CLB en comité Bijzondere Jeugdzorg werken ook samen. Soms 
kan er gewoon niets aan gedaan worden. 

 

 Werking met redders en inspecteur (er zit een vaste inspecteur in de lokalen 
van de reddingsdienst aan het strand) voor de strandwerking vanaf Pasen tot 

midden of eind september. (vast personeel)  
Project met redders en preventiedienst voor verloren kinderen. 
6 zones waar er mag gezwommen worden. 

In principe kan men beboeten op basis van politiereglement als men zwemt in een 
verboden zone, maar men kijkt daar niet naar. 
 

Dit interview is uitgeschreven door Louis Haezebroeck. 
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