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Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord
Interventiecijfers
De PZ Waasland-Noord registreerde in 2016 in totaal 15.810 verzoeken tot tussenkomst. 66% van deze
oproepen werden via de noodnummers 100/101/112 gedaan. 34% van de verzoeken tot tussenkomst
kwamen nog via het rechtstreeks telefoonnummer van de politiezone.
De tussenkomsten situeerden zich geografisch als volgt:
- 60% in Beveren
- 20% in Sint-Gillis-Waas
- 20% in Stekene.
De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen 15.00 en 19.00 uur. Voor 08.00 en na 20.00 uur nam
het aantal tussenkomsten af.
De gemiddelde aanrijtijd bedroeg in 2016 11:39 minuten voor de hele politiezone. In 2015 was dit 12:12
minuten.
De aanpak van diefstallen, drugs, verkeer en maatschappelijke overlast werd in 2016 opnieuw als
prioritair beschouwd.
De meest opmerkelijke en significante resultaten m.b.t. 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

Inbraak in gebouwen
Op vlak van inbraken in gebouwen – pogingen inclusief – was er in 2016 met 415 feiten een daling met
26% binnen de politiezone ten opzichte van 2015. De effectieve inbraken (234 of 56%) daalden met
38% met meest. Het aantal pogingen (181 of 44%) daalde met 2%.
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Naast de gebruikelijke nachtelijke uren (18-06 uur), verschuiven de feiten meer en meer naar de
vooravond (tussen 18 en 21 uur).
Op vrijdag en zaterdag vonden de meeste feiten plaats.
Traditioneel waren de zogenaamde ‘donkere maanden‘ (november t.e.m. maart) de meest risicovolle.

Zoals steeds concentreerden de inbraken zich ook in 2016 opnieuw in de omgeving van de grote
verkeersassen en hun verbindingswegen (E17, N70 en E34).
Gezien het aanhoudende inbrakenprobleem worden sinds januari 2016 ook maandelijks grootschalige
controleacties (Borders1) georganiseerd met deelname van alle politiezones van het Waasland.
In 2016 werden volgende initiatieven / acties genomen:
PREVENTIE

60 diefstalpreventie-adviezen (DPA) afgeleverd
2 DPA-infosessies georganiseerd
462 afwezigheidstoezichten uitgevoerd

REPRESSIE

Dagelijks inzet nachtprojectploeg anti-inbraak
8 Davidacties (samenwerking met federale politie)
3 Goliathacties (enkel lokaal)
5 Bordersacties (PZ’s Waasland)
Voortdurende verbetering kwaliteit PV’s (verhoging ophelderingskansen)

Diefstal van en in (auto) voertuigen
Op het gebied van inbraken in voertuigen kende de politiezone Waasland-Noord in 2016 een daling tot
154 feiten (166 in 2015).

1 Bestrijden en Opsporen Rondtrekkende Dadergroeperingen door Efficiënter Regionaal Samenwerken
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De diefstal van voertuigen steeg licht van 16 in 2015 tot 24 in 2016.

Fietsdiefstal
De grafiek van de fietsdiefstallen gaat eveneens in licht dalende lijn: in 2015 werden nog 331 fietsen
als gestolen gemeld. In 2016 daalde dit cijfer tot 272 stuks, hetgeen een daling betekent met 18%.

Drugs
Ook in 2016 werd in uitvoering van het project drugs gericht toezicht georganiseerd naar o.a. de
café-, school- en fuifomgeving. Eveneens werd er aandacht besteed aan housedealing en het gebruik
en dealing op de openbare weg. In deze laatste doelgroep werden tweemaandelijks geïntegreerde
acties ‘drugsoverlast’ georganiseerd die kaderen binnen het overleg met de horecasector.
In totaal werden er 215 aanvankelijke dossiers opgesteld waarbij het overgrote deel (78%)
betrekking had op bezit en gebruik.

In de doelgroep openbare weg en housedeling werden 143 dossiers opgesteld. De acties in de
gevangenis genereerden 10 dossiers. Daarna volgden fuiven (33 dossiers), ‘andere’ (9), jeugdhuizen
(9), scholen (9) en cafés (4).
In het overgrote deel van de politionele vaststellingen gaat het over marihuana (weed, hasj, plant,
joint) (76% van de vaststellingen).
In 2016 werden volgende initiatieven / acties genomen:
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PREVENTIE

MEGA: 25 klassen / 18 scholen Beveren / 470 leerlingen / infoavond ouders & MEGAfuif
Infosessies organisaties
Opvolging problematische gebruikers

REPRESSIE

3 acties in scholen op vraag
11 acties gevangenis (gericht naar alle actoren)
Maximale opvolging aangereikte info

Verkeer
Het totaal aantal verkeersongevallen steeg licht van 1.188 in 2015 tot 1.238 in 2016 (+ 4%).
Het aantal letselongevallen steeg met 11% (310 in 2015 / 344 in 2016). De evolutie van de laatste 5
jaar (2011-2016) toont echter nog steeds een aanzienlijke daling.

De verkeersongevallen zijn verspreid over bijna het gehele jaar en gedurende alle weekdagen (zondag
laagste cijfers).
Tussen 07 en 19 uur gebeurden de meeste verkeersongevallen, met logische pieken gedurende de
ochtend-, middag en avondspits.
In 2016 werden volgende initiatieven / acties genomen:
PREVENTIE

Verkeerscellen in 3 gemeenten
Analyse oorzaken verkeersongevallen & zwarte punten
Acties veilig schoolbegin
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11 preventieve fietscontroles (scholen)
4 opleidingen gemachtigd opzichter
Schooltoezicht (81% toezicht bij aanvang en einde school op 5 locaties)
1 verkeersklas overtreders 12-16 jaar
Verkeerslessen in 60 klassen
REPRESSIE

165 acties gevaarlijk & agressief rijgedrag
38 acties gordel
67 acties alcohol & drugs in verkeer (8.134 gecontroleerde bestuurders)
292 snelheidscontroles (133.939 gecontroleerde voertuigen)
10 bromfietscontroles
10 fietscontroles
38 acties hinderlijk / gevaarlijk parkeren
8 acties zwaar vervoer

Maatschappelijke overlast
Geluidshinder blijkt nog steeds de grootste bron van overlast die aan de politie wordt gemeld. In
vergelijking met 2015 was er een lichte daling van het aantal meldingen over geluidshinder /
nachtlawaai (828 in 2015 / 814 in 2016).
Ook het aantal meldingen over beschadiging / vandalisme daalde (458 in 2015 / 343 in 2016).
Het aantal meldingen m.b.t. opzettelijke slagen of vechtpartijen kende in 2016 nagenoeg een status
quo t.o.v. 2015 (239 in 2015 / 227 in 2016).
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Context
Net zoals in 2015, werden wij in 2016 ook steeds meer geconfronteerd met extra taken en
opdrachten in het kader van de asielproblematiek, de terro-dreiging (aanslagen Brussel 22 maart
2016), de radicalisering en de sociaaleconomische onvrede met stakingen en betogingen als gevolg.
In het kader van de aangehaalde problematieken diende ook onze politiezone heel wat
politiecapaciteit te besteden aan de zogenaamde ‘opdrachten van federale aard’ (door de minister van
Binnenlandse zaken opgelegd onder de vorm van ‘dwingende richtlijnen’ in uitvoering van art. 61
WGP2).
Beveren, 13 maart 2017.

2 Wet op de Geïntegreerde Politie
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