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Aartselaar
Edegem
Kontich
Hove
Lint
PZ HEKLA
PZ HEKLA

Sophie De Wit, burgemeester-voorzitter
Koen Metsu, burgemeester
Bart Seldeslachts, burgemeester
Koenraad Volckaerts, burgemeester
Harry Debrabandere, burgemeester
Lee Vanrobays, korpschef
Ann De Mulder, secretaris

Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid

Rudy Van Onckelen
Bart Breugelmans
Marc Van Leemput (verontschuldigd)
Jan Van der Heyden
Luc Blommaerts
Jos Mertens
Ine Bosschaerts
Cynthia Govers
Koen Lauriks
René Janssens (verontschuldigd)
Karel Van Elshocht (verontschuldigd)
Thomas Aerts
Daphne Reinehr
Marleen Van den Eynde
Kris Wils
Leentje Valgaerts
Stanny Tuyteleers
Gerda Lambrecht
Mark De Cleene

Begin om 20.10 uur - einde om 21.30 uur.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verontschuldigt de politieraadsleden Marc Van Leemput,
René Janssens en Karel Van Elshocht.
1.
1.1.

BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Politieraad: verslag politieraad 13 april 2016
Het verslag van de politieraad van 13 april 2016 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.

p.1

Lokale Politiezone HEKLA (5349)
Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM
Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01
e-mail: politie@hekla.be
www.hekla.be

Besproken onderwerpen
1.2.

POLITIERAAD
VERSLAG
15-06-2016

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)

Personeel: functie van een assistent (CALog niveau C) - vacantverklaring
Toelichting door de korpschef.
1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met

2.

3.

betrekking tot de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 05 september 2001, houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.
- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
- De ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones.
- Het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 08 mei 2002, 15 maart 2007, 28
februari 2008, 19 februari 2009 en 11 februari 2010 en 30 september 2015 houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan.
MOTIVERING
- Eén personeelslid, dat een vacante functie van assistent bekleedt, heeft vanaf 01 oktober 2016
recht op non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.
- De politiezone ontvangt subsidies voor het betalen van de wedde van personeelsleden die
recht hebben op non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.
- De korpschef acht de aanwerving van een assistent noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van een assistent (CALog niveau C) vacant te verklaren.
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Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 3
Deze vacature wordt meegedeeld aan de Directie van het Personeel – Dienst Loopbaanbeheer.
Artikel 4
Bij gebreke aan kandidaten via de mobiliteitscyclus, zal de plaats worden geopend voor externe
statutaire rekrutering.
Artikel 5
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de directeur en het diensthoofd of vervangers.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Overheidsopdrachten: aanstellen projectbegeleider voor het toekomstige politiekantoor te Kontich goedkeuring raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze
Toelichting door de korpschef.
1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- Artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet.
- De wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, zoals gewijzigd bij 2 wetten van 5 augustus 2011.
- Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
- Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
- Het Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de
overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van
overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal
niveau.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- Het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de
wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15
juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.
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Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- Het bestek van de politiezone HEKLA, gekend onder de referentie O/LOG 2016/05.
MOTIVERING
Politiezone HEKLA wil een nieuw gebouw oprichten, voor de wijkposten van Kontich, Hove en Lint.
Om dit project optimaal uit te kunnen voeren, is het aangewezen dat de politiezone zich laat
ondersteunen door een projectbegeleider. Tijdens de begrotingsbesprekingen in 2015 werd dit
plan reeds besproken en werd het nodige budget voorzien op de begroting van 2016.
GUNNINGSWIJZE
In het kader van de opdracht “AANSTELLEN PROJECTBEGELEIDER VOOR HET TOEKOMSTIGE
POLITIEKANTOOR TE KONTICH” werd een bestek met nummer O/LOG 2016/005 door de dienst
PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 100.000 EUR (inclusief BTW).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag.
Deze opdracht wordt in mededinging gesteld door een aankondiging van de opdracht, die
gepubliceerd wordt in het Bulletin der Aanbestedingen. De voorziene termijn tussen de datum
van verzending van de aankondiging en de ontvangst van de offertes bedraagt 36 dagen.
De opening van de offertes gebeurt openbaar op donderdag 04 augustus 2016 om 15.00 uur in het
hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA, Prins Boudewijnlaan 43A te Edegem.
POLITIEBEGROTING
Deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/733-60, studiekosten site
Romeo, van de buitengewone dienst van de begroting 2016, waarop nog 100.000 EUR beschikbaar
is.
BESLUIT met 15 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 onthoudingen:
Artikel 1
Het lastenboek O/LOG 2016/005 tot aanstellen van een projectbegeleider voor het toekomstige
politiekantoor te Kontich, voor een geraamd bedrag van 100.000 EUR, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de gunningswijze ‘open offerteaanvraag’.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/733-60 van de buitengewone dienst van de
-

2.

3.

4.

5.
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begroting 2016.
Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een
overzichtslijst verzonden aan de provinciegouverneur.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
• Politieraadslid Luc Blommaerts stelt dat hij zeer blij is dat er opnieuw een volwaardige
wijkwerking te Kontich komt, wat hij in het verleden ook al bevestigd heeft, en met de locatie
kan hij zeker akkoord gaan. Hij merkt wel op dat hij het een beetje eigenaardig vindt dat er nu in
de varia naar de visie wijkwerking en onthaal wordt verwezen terwijl hij vindt dat dit toch eerst
moet besproken worden vooraleer over te gaan tot het overleg van de infrastructuur.
Hij vindt het ook bizar dat de wijkposten van Lint en Hove hier zullen gevestigd worden en meent
dat wijkwerking toch een plaats moet krijgen in zijn eigen gemeente. Volgens hem is de
aanleiding van gans dit verhuisverhaal de verbouwingswerken van het gemeentehuis van
Kontich waar geen plaats meer voorzien werd voor wijkteam Kontich wat hij ten zeerste
betreurt. In tijden van besparingen bij de overheid meent hij dat er toch goedkopere
alternatieven moeten zijn, waarom kan bijvoorbeeld de aanstelling van een architectenbureau
niet voldoende zijn ipv eerst nog een studiebureau onder de arm te nemen. Zijns inziens had de
site Kontich in de nieuwe infrastructuur van het gemeentehuis van Kontich een plaats kunnen
krijgen waardoor er ruimte zou vrijkomen om de site Romeo ten gelde te maken.
• Politieraadslid Stanny Tuyteleers kan zich aansluiten bij de opmerkingen van politieraadslid
Luc Blommaerts en voegt eraan toe dat hij zich zorgen maakt naar de verplaatsingen die de
burgers van Lint moeten maken naar het nieuwe wijkkantoor te Kontich. Er is namelijk geen
openbaar vervoer naar deze nieuwe site vanuit Lint. Hij vraagt zich af wat er in de gemeente Lint
zelf nog voorzien wordt. De visie van de nieuwe wijkwerking is volgens hem belangrijker dan het
aanstellen van een projectbegeleider.
• Politieraadslid Kris Wils bevestigt dat het kostenplaatje inderdaad een belangrijk gegeven is in de
huidige omstandigheden. Hij vraagt zich af of het echt nodig is om een soort tweede
commissariaat (noodlocatie) op te richten. Hij heeft er geen notie van dat er andere zones zijn
met een noodlocatie indien er in het hoofdcommissariaat iets zou mislopen. Hij merkt ook op
dat het kostenplaatje van het huren van lokalen in de gemeente tov een nieuwbouw verschillend
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zijn, gezien de nutsvoorzieningen en de onderhoudskosten daar nog bovenop komen, terwijl dit
nu all-in is.
De korpschef antwoordt:
• Het is de bedoeling om op het volgende politiecollege een datum te pinnen voor een world
café/raadscommissie na de zomervakantie om samen de visieteksten over wijkwerking en
onthaal voor de politiezone HEKLA in detail te overlopen.
• Niemand in de politiezone heeft kennis en ervaring met bouwdossiers. Daarom is gekozen om dit
uit te besteden aan een studiebureau om de politiezone professioneel te begeleiden.
• Op lange termijn is het wel een besparing, want momenteel betaalt de politiezone HEKLA voor
de infrastructuur in de gemeenten Hove, Lint en Kontich huurgelden (die niets opbrengen). Als
deze bedragen in een nieuwbouw geïnvesteerd worden, zal dit gebouw na afbetaling eigendom
worden van de politiezone HEKLA en kan het vrijgekomen budget dienen voor andere noden.
• De bespreking van de visie van wijkwerking en onthaal te Kontich moet niet voorafgaan aan de
beslissing voor de gunning van een studiebureau. In het stappenplan zal de bespreking van de
infrastructuur uiteindelijk later vallen dan de bespreking van de visieteksten.
• Tijdens de vooropgestelde onthaaluren van de politiezone HEKLA, zal er steeds een collega
aanwezig zijn in het gemeentehuis. Het is de bedoeling dat er meer wijkinspecteurs op straat
zijn in plaats van in de burelen en deze wijkinspecteurs zullen vertrekken vanuit de nieuwe site
Kontich.
De voorzitter treedt de korpschef bij en zegt dat het steeds de bedoeling is geweest meer blauw
op straat te brengen en de medewerkers niet meer op het bureel vast te pinnen. Er zal overal
een onthaalpunt zijn maar de wijkinspecteurs zullen zich meer verplaatsen in hun gemeente.
Ook burgemeester Koenraad Volckaerts attendeert dat er in de gemeente Hove voor de
verbouwingswerken van het gemeentehuis van Hove een gelijkaardig studiebureau werd
aangesteld om de voorbereidingen vlot te laten verlopen.
De korpschef geeft het woord aan commissaris Dirk Fonteyne die dit project mee opvolgt:
Commissaris Dirk Fonteyne licht toe dat de meeste grote instanties werken met een projectbegeleider
om een volledig plaatje te bekomen. Vandaag is hij naar de politiezone Balen/Dessel/Mol geweest die
nu reeds in de bouwfase zitten en zij hebben ook gewerkt met een studiebureau. Onze projectdefinitie
zou normaal klaar zijn tegen december 2016 en dan zouden we kunnen starten in februari 2017 met de
architect. De effectieve bouw zou dan kunnen starten in het voorjaar van 2019.
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Overheidsopdrachten: aankoop van één politiemotorfiets - aanpassing raming
Toelichting korpschef.
1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- Artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet.
- De wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, zoals gewijzigd bij 2 wetten van 5 augustus 2011.
- Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
- Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
- Het Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de
overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van
overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal
niveau.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- Het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de
wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15
juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.
- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- Het bestek van de lokale politiezone HEKLA, gekend onder de referentie O/LOG 2016/04.
- Het politieraadsbesluit van 13 april 2016.
2. MOTIVERING
De initiële raming voor de aankoop van één politiemotorfiets, zoals opgenomen in het
politieraadsbesluit van 13 april 2016, blijkt bij het vergelijken van de prijsoffertes ontoereikend te
zijn. Een kwalitatieve radiocommunicatie is onontbeerlijk. Hiermee kunnen de motards van de
politiezone HEKLA de operationele taken op een professionele en veilige manier uitvoeren. Bij het
bepalen van de initiële raming van 23.000 EUR werd er onvoldoende rekening gehouden met de
plaatsingskosten van de radiocommunicatie.
Een raming van 24.000 EUR (inclusief BTW) voor de aankoop en ombouw van één
politiemotorfiets is realistischer en verzekert een kwalitatieve en veilige operationele inzet.
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3.

2.
3.
3.1.

POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan, na begrotingswijziging, aangerekend worden op artikelnummer 330/743-51,
aankoop van fietsen, bromfietsen en motorfietsen, van de buitengewone dienst van de begroting
2016.
Op dit artikelnummer is er momenteel nog 23.394,90 EUR beschikbaar. Dit impliceert dus een
begrotingswijziging van ongeveer 675 EUR op artikelnummer 330/743-51 van de begroting 2016.
4. BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De aanpassing van de raming van 23.000 EUR naar 24.000 EUR (inclusief BTW), voor de aankoop
en ombouw van één politiemotorfiets, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3
Deze uitgave na begrotingswijziging aan te rekenen op artikelnummer 330/743-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2016.
Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een
overzichtslijst verzonden aan de provinciegouverneur.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
Geen agendapunten.
BESPREKING
Datum World café pinnen.
De korpschef herhaalt dat het de intentie is een extra raadscommissie/world café te houden na de
zomer (oktober/november) om de visieteksten (topic per topic) rond onthaal en wijkwerking ten
gronde te bespreken. Finaal is het dan de bedoeling om deze teksten te laten goedkeuren op de
daaropvolgende politieraad.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
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VARIA
Politieraadslid Daphne Reinehr had vernomen via de media dat indien er politiezones niet in staat
zouden zijn om extra bijstand te leveren aan de federale politie (gevangenissen/luchthaven, …) zij een
geldelijke boete zouden moeten betalen.
De korpschef antwoordt dat de politiezone HEKLA een atypische zone is omdat er in de politiezone zelf
al een aantal federale taken worden uitgevoerd. Voor de steun die de federale politie aan HEKLA
gevraagd heeft (ongeveer 35 keer), is er slechts twee keer geweigerd en dit voor een gegronde reden.
Dus er zijn voor de politiezone HEKLA in principe geen problemen.
Politieraadslid Daphne Reinehr meldt ook nog dat dit haar laatste bijeenkomst van de politieraad zal
zijn, omdat zij haar ontslag aanbiedt wegens andere professionele stappen en wenst hierbij iedereen te
bedanken. Zij zal er op de politieraad van september bij zijn wanneer haar opvolger Joost Fillet zijn eed
aflegt.
Politieraadslid Mark De Cleene had via de media vernomen dat de federale politie een gelijkvormig
informaticasysteem zou installeren voor alle politiediensten en vraagt of er hier in de politiezone HEKLA
rekening mee gehouden werd met het nieuwe informaticasysteem dat werd goedgekeurd.
De korpschef bevestigt dit, want voor elk lokaal informaticasysteem dat een lokale politiezone
implementeert, heb je de goedkeuring nodig van de federale politie.
Een tweede vraag van politieraadslid Mark De Cleene betreft het probleem met kledij (cfr. verspreiding
in de media dat er in Limburg geen broeken voor de politiemensen meer voorradig zouden zijn). Hij
vraagt zich af of de politiezone HEKLA hier ook mee te kampen heeft.
De korpschef antwoordt dat de politiezone HEKLA met verscheidene leveranciers tegelijk werkt. Ook
buiten de kledijleverancier van de federale politie zijn er erkende particuliere firma’s die
uniformstukken kunnen leveren. Dus indien de voorraad van de federale politie is uitgeput, wendt de
politiezone zich tot andere firma’s.
Politieraadslid Leentje Valgaerts maakt eveneens kenbaar dat zij, net als Daphne, haar laatste
bijeenkomst als politieraadslid bijwoont, gezien zij verhuist naar Kontich en zij zich wenst te
concentreren op andere zaken.
Politieraadslid Kris Wils haalt het dossier van interne preventieadviseur nog even aan gezien hij zich
afvraagt of dit wel werkelijk een win-win-situatie is. Hij heeft opgemerkt dat hierdoor ook een
uitbreiding van het PROVIKMO-contract zich opdringt om de toekomstig preventieadviseur te
ondersteunen. Er werd trouwens ook gesteld dat de functiebeschrijving van de interne

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)

Opvolgen van de vervanging van
politieraadslid Daphne Reinehr

Opvolgen van de vervanging van
politieraadslid Leentje Valgaerts
Bespreken van de functiebeschrijving van
interne preventieadviseur op een volgende
politieraad
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preventieadviseur op deze politieraad zou worden bekendgemaakt wat niet op de agenda terug te
vinden is.
Een tweede punt dat politieraadslid Kris Wils ten berde wil brengen is dat onze nieuwe
preventieadviseur pas aangesteld wordt begin 2017. Dit betekent dat we nog heel het jaar 2016 in
overtreding zijn met de wetgeving en we dan toch misschien nog met IGEAN hadden kunnen
verderwerken als zij zich geregulariseerd hadden. Hij wil hier echter niet meer over doorbomen maar
wenst wel te weten waarom die functiebeschrijving hier nu niet op tafel ligt.
De korpschef antwoordt dat de gesprekken met PROVIKMO nog volop bezig zijn en een volledig plaatje
van welzijn en preventie op het werk in de verschillende domeinen noodzakelijk is om zo tot een juiste
taakverdeling te komen over wat intern en wat nog extern zal zijn. Hierna kan de politiezone HEKLA
grosso modo de functiebeschrijving opstellen. Het is dus enigszins een vertraging omdat welbepaalde
besprekingen nog lopende zijn.
Commissaris Dirk Fonteyne voegt eraan toe dat de risicoanalyse met PROVIKMO nog moet
gefinaliseerd worden waarop de functiebeschrijving zal gebaseerd worden.
De korpschef geeft nog mee dat de opleiding voor de drie medewerkers voor preventieadviseur niveau
3 (wat in se voldoende is voor onze politiezone) gratis was en dat enkel de opleiding van
preventieadviseur niveau 2 van één medewerker betalend was.
Politieraadslid Kris Wils juicht de implementatie van het nieuw vereenvoudigd evenementenformulier
alleen maar toe, maar men wenst via deze weg ook andere aanvragen te verwezenlijken zoals
parkeerverboden en dergelijke. Hij vraagt zich af of dit niet allemaal te ingewikkeld wordt voor de
aanvragers. Is er ook gedacht aan het retributiereglement?
De voorzitter antwoordt dat de diensten nog steeds onderling communiceren (ook wat betreft de
retributie). Het is gewoon de bedoeling om op de bestaande applicatie een soort bovenbouw te maken
om er voor te zorgen dat dit op een efficiënte manier kan verlopen. De bedoeling hiervan is dat de
administratieve taken ook effectief administratief kunnen afgehandeld worden zodat de politie zich kan
bezighouden met zijn politionele taken en dat het er niet meer kan toe leiden dat politiemensen
administratieve taken volbrengen die eigenlijk op de gemeente moeten gebeuren.
De korpschef voegt eraan toe dat het de bedoeling is om één applicatie te hebben met alle data over
het gebruik van de openbare ruimte zodat er niet meer naast elkaar gewerkt wordt.
Politieraadslid Kris Wils maakt zich zorgen dat de aanvrager te veel belast zal worden.
De korpschef spreekt dit tegen: hij zegt dat de aanvrager slechts één dienst zal moeten raadplegen
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tegenover vroeger toen hij verschillende diensten moest bevragen vooraleer zeker te zijn of zijn
aanvraag kon ingewilligd worden. In de toekomst kan alles digitaal en indien nodig gaat men naar een
gemeenteloket waar een bediende de aanvrager kan begeleiden om de applicatie in te vullen.
Politieraadslid Kris Wils vraagt of er momenteel nog een verhoogde waakzaamheid is in de politiezone
HEKLA aangaande terrorisme/radicalisme en welke acties er nog worden ondernomen.
De korpschef antwoordt dat er sowieso verhoogde waakzaamheid is, wat vooral inhoudt dat er aan
informatie-inzameling wordt gedaan bij de federale overheid en de federale recherche om op de
hoogte te zijn wat betreft de politiezone HEKLA. Bovendien spoort de politiezone de wijkinspecteurs
uiteraard ook aan om bij verdachte omstandigheden zo snel als mogelijk een rapport op te maken om
adequaat te kunnen ingrijpen.
Door de samenwerking met de politiezone MINOS kan de politiezone haar capaciteit ook beter
heroriënteren en zijn er nu elke maand vier controleacties in plaats van twee. Dit resulteert onder
meer in een daling van diefstallen in woningen in onze politiezone (hoofdinspecteur Koen Slegers zal dit
hierna nog toelichten).
Het politiecollege heeft ook beslist om een lokale integrale veiligheidscel zonaal op te richten. Hoe dat
deze structuur/beleidscel er zal uitzien, maakt nog voorwerp uit van de volgende bijeenkomsten van
het politiecollege.
Politieraadslid Jos Mertens heeft gelezen dat er een debat was of men nu voor fluo geel of fluo oranje
zou opteren voor de politiekledij. Is daar al uitsluitsel over?
Dat korpschef antwoordt dat er inderdaad een hele lange discussie is geweest of de Belgische
geïntegreerde politie nu voor fluo geel (nieuw) of fluo oranje zou kiezen. De korpschef heeft de
betreffende federale werkgroep opgevolgd. Uiteindelijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken na
advies van de federale werkgroep gekozen voor fluo oranje en deze kleur is dan ook de enige die
officieel erkend wordt voor de lokale en federale politie. De politiezones die toch voor fluo geel
gekozen hebben, krijgen 10 jaar de tijd om terug om te schakelen naar fluo oranje.
Politieraadslid Bart Breugelmans maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid vooral met de werken in
de Drie Eikenstraat (tijdelijk éénrichtingsverkeer), hij is namelijk drie keer geconfronteerd geweest met
een spookrijder. Hij vraagt daarom een verhoogde waakzaamheid in deze straat.
Als men in de ochtendspits vanuit Mortsel stilstaat in de Drie Eikenstraat richting Wilrijk, beginnen
mensen tegen de richting te rijden om via de eerste zijstraat naar de Prins Boudewijnlaan te geraken.
De korpschef zal dit laten nakijken.
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Toelichting veiligheidsbeeld
Hoofdinspecteur Koen Slegers geeft, via een presentatie, uitleg bij de cijfers van de prioriteiten van het
zonaal veiligheidsplan tot en met mei 2016.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
politieraadslid Daphne Reinehr vraagt of er een gedetailleerde opsplitsing is van de verkeersongevallen
met auto’s, fietsers, bromfietsers en zo ja of die kunnen overhandigd worden.
De korpschef zegt dat dit geen probleem is.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt Leentje Valgaerts en Daphne Reinehr voor hun bijdrage
en wenst ze nog veel succes toe.
Volgend overleg
- 14 september 2016;
- 14 december 2016 (voorafgegaan door raadscommissie op 7 december 2016).

Ann De Mulder
secretaris

Sophie De Wit
burgemeester-voorzitter
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