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Voorwoord 

Eén van de kerntaken van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren in de 

samenleving.  Maar veiligheid is ook een zorg van iedereen, van elk individu en van elke 

organisatie in de samenleving.  De bijdrage van de politie daaraan is het leveren van een 

“Excellente politiezorg”.  Het is een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde en optimale 

bijdrage van de politie aan de gemeenschappelijke veiligheidsaanpak. 

Het veiligheidsplan is de rode draad in de politieorganisatie en heeft de ambitie om cohesie te 

bewerkstelligen zowel intern de organisatie: tussen verschillende diensten, afdelingen en 

functies en graden, als extern: met alle mogelijke partners, overheden en burgers.   

 

Het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) bestrijkt alle mogelijke activiteiten van de 

politieorganisatie.  In dit plan wordt inhoudelijk invulling gegeven aan de basisfuncties of 

kerntaken en de mate waarin het korps beantwoordt aan de minimale werkingsnormen.  Deze 

zijn een eerste vertaalslag van de missie van ons politiekorps.  De krachtlijnen mogen geen 

dode letter blijven en verdienen een verdere uitwerking in processen en werkingsregels. 

 

Het feit dat er weloverwogen prioriteiten worden gekozen samen met de diverse overheden en 

partners leidt tot een engagement van elkeen.  Zaak is erover te waken dat er geen vervlakking 

optreedt en dat er voldoende ruimte (middelen en capaciteit) gecreëerd wordt om zichtbare 

successen te boeken.   

De projectmatige aanpak draagt bij tot een grotere betrokkenheid van de medewerkers in 

beleidsmatige taken.  Het is een uitdaging om op zoek te gaan naar middelen om de 

medewerkers te honoreren voor hun gedane inspanningen en het enthousiasme te behouden.  

 

Bij het meten van resultaten zijn de eerste stappen gezet doch het blijft een moeilijke opgave 

om de juiste indicatoren te vinden.  

 

De ambities in dit plan worden voorgelegd aan alle betrokkenen: overheden, klanten en 

partners.  Zij kunnen ons helpen met het toetsen of onze plannen ook gerealiseerd worden. 

Voortdurend bijsturen en verbeteren zijn hier sleutelbegrippen. 
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Leeswijzer 

 
De rode draad doorheen dit plan is het streven naar een Excellente politiezorg (lees meer 

hierover in bijlage 1). 

Zowel de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg met zijn 5 pijlers (externe 

oriëntering – oorzaakgericht probleemoplossend werken – partnerschap – afleggen van 

verantwoording – bekwame betrokkenheid), als de werkwijze van de informatiegestuurde 

politiezorg met zijn 5 kenmerken ( doelbepalend – pro en reactief – meerwaarde biedend – 

uitwisseling – doelgericht) en de optimale bedrijfsvoering met zijn 5 principes 

(resultaatgericht – transparant – samenwerking – continu verbeteren – leiderschap met lef) 

lopen door dit plan.  Excellente politiezorg is een richtbaken voor de bijdrage van de politie 

tot het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. 

Dit ZVP is opgebouwd volgens een indeling met een algemene inleiding en zes hoofdstukken 

(zie inhoudstabel).  Elk hoofdstuk begint met een reflectie naar het vorige plan.  Niet alleen 

wordt binnen elk hoofdstuk een logische volgorde gerespecteerd (extern – intern), ook de 

opbouw van het plan zelf volgt een logische structuur :   

De Missie, Visie en Waarden vormen de basis voor dit plan. Zonder Missie, Visie en 

Waarden is er geen fundament (hfdst 1).   

Zowel de omgeving van de politiezone, de veiligheidsdoorlichting en de organisatie van het 

korps (hfdst 2) zijn de basiselementen die leiden tot het bepalen van de strategische 

doelstellingen (hfdst 3).  

Eens de strategische doelstellingen vastgelegd en beargumenteerd zijn, is het moment 

gekomen om de communicatiestrategie hierrond naar alle belanghebbenden vast te leggen 

(hfdst 4).  Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk (hfdst 5) de goedkeuring gegeven door de 

Zonale Veiligheidsraad.  Zo wordt dit plan gedragen door onze opdrachtgevers.  
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1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 

 

De visie en missie van het korps hebben nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet en 

blijven het referentiekader voor onze politieorganisatie.  Primordiaal en een permanente 

uitdaging is de vertaalslag van het referentiekader naar werkprocessen die de realisatie van 

ons doel richting geven, bewaken en bijsturen.  Iedere medewerker speelt zijn/haar rol tot 

het behalen van een excellente politiezorg.  

De missie is een referentie naar de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.  Hierin staat wat er van de 

politieorganisatie verwacht wordt.  Beïnvloed door budgettaire schaarste en het streven naar 

een gerechtvaardigd gebruik van de capaciteit en middelen worden de kerntaken benadrukt. 

De visie van de politiezone is geïnspireerd door de filosofie van de ‘gemeenschapsgerichte 

politiezorg’.  Net zoals de visie uit het vorige beleidsplan blijft de nadruk liggen op het 

uitvoeren van de politietaken binnen wel afgebakende gebieden of doelgroepen.  In dit 

nieuwe veiligheidsplan willen we de aspecten optimale bedrijfsvoering, bekwame 

betrokkenheid van de medewerkers en het afleggen van rekenschap meer in de verf zetten. 

 

1.2. Missie - Visie - Waarden 

 
 

 Missie  

 

De lokale politie Brugge draagt, onder het gezag van de overheden, fundamenteel bij tot 

meer veiligheid en biedt ondersteuning bij het bevorderen van de leefbaarheid. 

 

 

 Visie  

 

De lokale politie Brugge streeft met gemotiveerde medewerkers naar een kwaliteitsvolle, 

interne en externe klantgerichte dienstverlening, een efficiënte criminaliteitsbeheersing en 

een doeltreffende handhaving van de openbare orde…  Zij is ervan overtuigd dat het 

uitvoeren van zoveel mogelijk politietaken binnen kleinere wel afgebakende gebieden door 

zoveel als mogelijk dezelfde politiemensen daadwerkelijk bijdraagt tot de 

vertrouwensrelatie met de bevolking...  Hierbij wordt geloofd in de functie van de wijkagent 

als spilfiguur in de gebiedsgebonden gemeenschapsgerichte politiezorg…  Tenslotte wordt 

vanuit het management en de bedrijfsvoering gewerkt naar een resultaatgerichte, continu 

verbeterbare, transparante en coherente organisatie...  

 

 

 Waarden  

 

Accountability is de basiswaarde van het Brugse korps.  Dit impliceert een transparante 

organisatie die rekenschap aflegt zowel naar binnen als buiten, gestoeld op een gedegen 

communicatie, zowel intern als extern en top-down als bottom-up. 
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HOOFDSTUK 2. 

SCANNING & ANALYSE 
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2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 

Veiligheid en leefbaarheid worden beïnvloed door de omgeving.  Een politiekorps dat deze 

begrippen in het vaandel voert staat nooit los van deze omgeving.  In het verleden is een norm 

voor de inschatting van de nodige politiesterkte ontwikkeld (de KUL-norm) opgebouwd op 

relevante omgevingselementen.  Een herrekening dringt zich op.  

Een scanning en analyse is zinvol indien ze gebaseerd is op goede bronnen.  In de politiezone 

is door het opstellen van veiligheidsplannen ondertussen wat knowhow ontwikkeld in het 

raadplegen, interpreteren en integreren van diverse bronnen.  Deze technieken, waaronder een 

scanningsmatrix vormen de basis van de lokale veiligheidsdiagnose, een werkstuk dat is 

opgemaakt in overleg met onze partners en als voorbeeld telt van geïntegreerd werken in de 

politiezone.  De lokale veiligheidsdiagnose is een basisdocument voor dit politioneel 

veiligheidsplan en voor het lokaal preventie- en veiligheidsplan.  In dit zonaal veiligheidsplan 

zal regelmatig gerefereerd worden naar de lokale veiligheidsdiagnose van Brugge.  

We dienen voortdurend te bewaken dat relevante bronnen beschikbaar zijn en beschikbaar 

blijven.  Vanuit deze optiek is ervoor gekozen om ondanks het wegvallen om budgettaire reden 

van de veiligheidsmonitor zelf een lokale veiligheidsbevraging te organiseren.  Werken aan 

veiligheid vraagt ook kennis over veiligheid en die is zowel objectief als subjectief.  

Bij het inschatten van veiligheidsprobleem kan het geen kwaad om eens over het muurtje te 

kijken bij andere relevante steden.  Voor Brugge zijn dit de regionale steden.  Enkele jaren 

terug besliste de minister van Binnenlandse Zaken om de criminaliteitscijfers van de steden en 

gemeenten via een website opnieuw beschikbaar te stellen.  We juichen dit initiatief toe.  Bij de 

contextualisering van de verkeerproblematiek zijn de gegevens van Be.Stat relevant. 

2.2. Socio-economische en demografische beschrijving van de zone 

 

Geografie :  

Brugge is de hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen en ligt in het noordoosten van deze 

provincie.  De stad is tevens de arrondissementshoofdplaats. 

De politiezone Brugge is een één-gemeentezone.  De zone grenst in het noorden aan de 

Noordzee en loopt zuidwaarts het land in over een diepte van + 20 km en over een breedte van + 

10 km.  De binnenstad die ca 430 ha groot is, maakt deel uit van een veel groter Brugge dat in 

totaal 13.840 ha
1
 beslaat.  Het wegennet heeft een lengte van 697,127 km

2
.  Het algemene beeld 

is dat van twee kernen, verbonden door een smalle strook die als corridor fungeert.  Het zuiden 

van de zone is het meest verstedelijkte gebied met als centrum de (historische) stadskern van 

Brugge, met daarrond de respectievelijke deelgemeenten.  Het noorden wordt gekarakteriseerd 

door de aanwezigheid van de zeehaven van Zeebrugge met zijn maritieme installaties.  Ertussen 

gekneld liggen twee kleinere kernen : enerzijds de woonkern van Zeebrugge-Dorp, anderzijds 

de toeristisch-recreatieve kern van de Strandwijk.  De tussenliggende zone (o.a. Dudzele en 

Lissewege) heeft een eerder landelijk karakter. 

Bestuur :  

De stad wordt bestuurd door een coalitie SP.A – CD&V.  In de gemeenteraad zijn verder nog 

Open VLD, NVA, Groen! en Vlaams Belang vertegenwoordigd. 

Demografie 
3
:  

Sedert ongeveer 1975 tot en met + 1995 kende het bevolkingscijfer van Brugge een dalende 

trend.  Vanaf 1996-97 lijkt het tij gekeerd en neemt het bevolkingsaantal elk jaar  - met 

                                            
1
 Bron : www.kadaster.be  

2
 Bron : jaarverslag Stad Brugge 2012 

3
 Idem 
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uitzondering van 2003 -  toe tot 117.315 begin 2004.  Sindsdien fluctueert het bevolkingscijfer 

rond dit aantal. 

 

Op 31 december 2012 telde Brugge 117.578 inwoners, dat is een stijging met 444 ten opzichte 

van 2011.  De mannen maken met 57.035 personen 48,5 % van de bevolking uit.  De 

vrouwelijke bevolking telt 60.543 personen. 

Het aantal vreemdelingen in het bevolkingscijfer is vrij beperkt (5001 vreemdelingen of 4,25% 

van de totale bevolking). 

Het aantal 60-plussers wordt geteld op 31.870 inwoners en maakt nu 27,1% uit van de Brugse 

bevolking (nagenoeg zelfde percentage als in 2010 nl. toen 27,4%).  In 1990 bedroeg dit 

percentage 21,75 %.  De vergrijzing palmt dus nog steeds onze stad in.  Het fenomeen is 

duidelijk vrouwelijk getint, want onder de 60-plussers zijn er 17.862 vrouwen (=56 %) 

tegenover slechts 14008 mannen.  

Socio-economische aspecten :  

Als provinciehoofdplaats vervult Brugge een centrumfunctie t.o.v. de omliggende gemeenten.  

De aanwezigheid van (openbare) voorzieningen zoals centrale openbare bibliotheek, 

stadsschouwburg, musea, concertzaal, zwembaden, sportcentra, recreatieparken, winkelcentra, 

winkelstraten, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, …, is hier niet vreemd aan.  Ook de 

aanwezigheid van een belangrijk penitentiair complex hangt samen met deze centrumfunctie.  

Daarnaast is Brugge, met zijn cultuurhistorische achtergrond, vooral (en ook internationaal) 

gekend als toeristisch centrum. 

De centrumfunctie blijkt ook uit de tewerkstelling.  Op 31 december 2012 telde de stad Brugge 

86.364 personen (geteld naar activiteitstak en hoofverblijfplaats) als werknemer tewerkgesteld 

in diverse economische sectoren
4
.  Daarnaast zijn er 10.463 personen werkzaam als 

zelfstandige
5
.  De tewerkstelling situeert zich hoofdzakelijk in de tertiaire (commerciële 

diensten sector) en quartaire (niet-commerciële) sector.  

Volgens de recentst beschikbare gegevens bedroeg in 2011 de werkloosheidsgraad bij de 

beroepsactieve leeftijdsgroep (18-64 jaar) in Brugge 5,6 % , een daling t.o.v. 2010 (6,1) en 

nagenoeg status quo t.o.v. 2009 (5,8).  Dit is op Roeselare na (5,0) het laagste cijfer van de 13 

centrumsteden en ligt ook onder het Vlaamse gemiddelde dat op 6,6 % ligt. 
6
   

In totaal (toestand eind juni 2013) telt Brugge 3258 niet werkende werkzoekenden, 361 meer 

dan 2012.  43,49 % ervan zijn vrouwen (1417), 56,51 % mannen (1841).   

22,04 % van de betrokken personen bevindt zich in de leeftijdscategorie beneden de 25 jaar 

(447 mannen - 271 vrouwen);  

De groep 25-50 jaar klokt af op 53,68 %, een stijging van 15,45 % t.o.v. 2012.   

De leeftijdscategorie +50-jarige werkzoekenden kende een sterke daling t.o.v. 2012 (36,49 %) 

maar is in Brugge met 24,28 %  toch nog net een grotere problematiek dan de 

jongerenwerkloosheid.   

Met 48,19 % maken laaggeschoolden de meest kwetsbare groep bij de werkzoekenden.  

Middengeschoolden (33,49 %) en hooggeschoolden (18,32 %) doen het beter.
 7

  

Voor 2010 (recentst beschikbare gegevens) bedroeg het gemiddeld inkomen per inwoner in 

Brugge 17.235 €.  Dit is een stijging t.o.v. 2009 (16.927 €) en ligt boven het gemiddelde van het 

Vlaamse Gewest (16.599 €).  Ook ten opzichte van het provinciaal niveau (15.941 €) en de 

andere West-Vlaamse centrumsteden scoort Brugge beduidend hoger.
8
. 

 

                                            
4
 Bron : RSZ - Statistieken - publicaties - loontrekkende tewerkstelling (consultatie 22/09/2013) 

5
 Bron : RSVZ - Dienst Statistieken (consultatie 22/09/2013) 

6
 Bron : www.lokalestatistieken.be – Bevolking naar socio-economische positie (consultatie 23/09/2013) 

7
 Bron : www.lokalestatistieken.be – Aantal NWWZ volgens geslacht, leeftijdsgroep en studieniveau  

              (consultatie 23/09/2013) 
8
 Bron : www.lokalestatistieken.be – Economie –Inkomensstatistieken  (consultatie 24/09/2013) 
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De haven van Zeebrugge is één van de grote troeven van de Brugse regio.  Cijfers uit 2009 

tonen aan dat de activiteiten tot en met 2007 een groei kenden.  In 2008 sloeg de crisis toe en is 

het niet verwonderlijk dat in 2008 en 2009 minder werd in en uitgevoerd.  Het was vooral het 

intra-Europees roll-on roll-of verkeer dat in Zeebrugge sterk te lijden had onder de crisis.  

Daarentegen kende de containeroverslag een hoge vlucht en de investeringen in de LNG-

terminal wierpen hun vruchten af.  Hierdoor kon Zeebrugge, in tegenstelling tot vele andere 

havens, vooruitgang boeken en sloot het jaar 2012 af met een totale goederenoverslag van bijna 

44 miljoen ton.  Ter vergelijking (2008: 42.024.418 ton / 2009: 44.866.772 ton / 2010: 

49.599.598 ton / 2011: 46.957.373).
9
   

De specifieke ligging van de haven heeft een impact op het transport van en naar het hinterland 

en is daardoor een factor van invloed voor de mobiliteit op het Brugse grondgebied.   

Mobiliteit :  

De bijzondere status van een wereldbekende cultuur- en monumentenstad, brengt met zich mee 

dat ook de mobiliteit voor bewoners en bezoekers constant onder druk staat met alle gevolgen 

van dien.  Het mobiliteitsvraagstuk behelst uiteraard meer dan enkel de situatie in de 

binnenstad.  Ook de mobiliteit van en naar de deelgemeenten en de vlotte bereikbaarheid van de 

haven vragen inspanningen van het mobiliteitsbeleid.   

Naar aanleiding van de evaluatie van het mobiliteitsplan in 2011 werden enkele aanpassingen 

doorgevoerd aan het parkeerbeleid in de binnenstad én de randgemeenten.  Sinds 2004 geldt in 

de binnenstad blauwe zone en/of betalend parkeren gekoppeld aan bewonersparkeren.  Eén van 

de maatregelen was om het einduur van die blauwe zone en van het betalend parkeren met één 

uur op te schuiven naar 20u.  Dit moet er voor zorgen dat de bewoners meer parkeerplaatsen 

zullen vinden in de straten rond hun woning.  In sommige straten van Christus-Koning, het 

Stubbekwartier, kwartier Lange Vesting en het Sanderskwartier geldt nu ook blauwe zone van 

maandag tot en met zaterdag van 9u tot 18u met een max. van 4 uur.  Alle beslissingen werden 

genomen na een ruime inspraakronde bij de bevolking.   

Brugge wil zich profileren als de fietsstad bij uitstek.  Eén van de speerpunten van het beleid is 

het scheiden van fietsers van het autoverkeer.  In het kader daarvan werden onder andere 

voetgangersbruggen naast de Smedenpoort aangelegd.  Hierdoor dienen de fietsers niet meer 

samen met de auto’s door de poort.  In september 2012 werd bovendien het eerste deel van de 

fietsersbrug over de rotonde van de N31 met de Koning Albert I-laan in gebruik genomen.  

Fietsers van en richting Loppem dienen nu de drukke N31 niet meer over te steken.  Begin 2013 

werd het tweede deel van de vorkvormige brug, langs de N31, in gebruik genomen.  Het is de 

bedoeling langs het ganse traject van de N31 tot en met de Legeweg en de spoorwegbrug 

tweerichtingsfietspaden aan beide zijden aan te leggen.  De Vlaamse overheid voorziet terzake 

de nodige aanpassingen in de loop van 2013.  Met de heraanleg van de stationsomgeving kant 

Sint-Michiels, zal ook de situatie voor fietsers en voetgangers daar opmerkelijk verbeteren en 

veiliger worden.  Voetgangers/fietsers en auto’s worden daar volledig van elkaar gescheiden.  

Het einde van deze werken is voorzien in 2015.   

Door de realisatie van de zone 30 in haast alle woongebieden wordt de snelheid aldaar tussen de 

verkeersdeelnemers op veilige wijze beperkt.   

Daarnaast proberen we ook de jongeren en schoolgaande jeugd bewust te maken van het 

verkeer.  De stad subsidieert scholen die projecten in verband met verkeersveiligheid opstellen 

en zorgt er voor dat 5 scholen per jaar een schoolvervoerplan kunnen opstellen.  Bovendien 

zorgt de stad, in samenwerking met verschillende partners, er ook voor dat scholen kunnen 

deelnemen aan events rond verkeersveiligheid, zoals de Mobibus.   

Met allerlei acties stimuleert het stadsbestuur ook de keuze voor het openbaar vervoer zodat er 

minder auto’s in de binnenstad terecht komen.  Dit is onder meer het geval door het aanbieden 

van gratis busvervoer heen en weer tussen de P Centrum-Station en de binnenstad.  Deze acties 

                                            
9
 Bron: http://www.havenzeebrugge.be/nl/node/139 (consultatie 09/08/2013) 
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hebben zeer veel succes.  In 2011 vervoerde De Lijn ruim 11 miljoen reizigers op het stadsnet 

van het Brugse grondgebied.   

Het respect voor de snelheidsvoorzieningen en voor de zwakke weggebruiker blijft echter een 

belangrijk werkpunt.  Verdere sensibiliserings- en handhavingsacties – gekoppeld aan 

infrastructuurvoorzieningen – blijven daarom nodig. Ook het gebruik van duurzame 

vervoersmodi (fiets en bus) in het bijzonder voor korte verplaatsingen moet verder gestimuleerd 

worden.   

 

2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid  

In de missie van onze politiezone staat als opdracht “het bijdragen tot meer veiligheid en het 

bieden van ondersteuning bij het bevorderen van de leefbaarheid”.  Hieronder wordt beknopt 

een overzicht gemaakt van de veiligheids- en leefbaarheidsaspecten die subjectief en/of 

objectief belangrijk zijn in de Brugse politiezone.   

Tweejaarlijks wordt  -  naar aanleiding van de opmaak van het strategisch veiligheids- en 

preventieplan  -  een lokale veiligheidsdiagnose opgesteld.   

Anno 2012 is deze oefening herhaald.  Deze lokale veiligheidsdiagnose is zinvol als inspiratie 

voor zowel het lokale veiligheids- en preventiebeleid, waarin zowel bestuurlijke als politionele 

aspecten zitten.  Deze lokale veiligheidsdiagnose is dan ook een coproductie van de stedelijke 

preventiedienst en de lokale politie van Brugge.   

Bedoeling van deze veiligheidsdiagnose is een beeld te krijgen over hoe veilig de stad Brugge 

anno 2012 moet ingeschat worden.  Niet alleen wordt nagegaan hoe de criminaliteit evolueert, 

ook wordt nagegaan hoe de Bruggeling zijn of haar stad ervaart op vlak van veiligheid.   

Voor het opstellen van deze lokale veiligheidsdiagnose werd gebruik gemaakt van de officiële 

criminaliteitsgegevens (PCS) 2000-2012, de lokale politiecijfers 2009-2012, de lokale 

veiligheidsbevraging 2011 en een bevraging van lokale sleutelfiguren.  Hier en daar werd ook 

ander relevant cijfermateriaal toegevoegd.   

Op basis van deze gegevens wordt telkens een schets van het fenomeen gemaakt (evolutie, 

vergelijking regionale steden, geografische spreiding, tijdstip, subjectieve beleving, informatie 

over daders/slachtoffers en oorzaken en determinanten) en wordt de huidige aanpak in een 

notendop behandeld: wie zijn de betrokken actoren en waar situeren zich eventuele leemtes of 

uitdagingen ?   

Met deze Lokale Veiligheidsdiagnose betrachten stadsbestuur en politie een zinvolle opstap 

naar een meer integrale benadering van de veiligheidsketen.  De analyse moet toelaten om  -  in 

samenhang met het beleidsprogramma van het Brugse Stadsbestuur  -  een aantal uitdagingen 

te formuleren waarop het veiligheidsbeleid zich kan toespitsen in de komende jaren en na te 

gaan welke rol het Zonaal Veiligheidsplan hierin kan spelen.  De gegevens van deze lokale 

veiligheidsdiagnose vormen de input voor het Zonaal Veiligheidsplan.  Meer gedetailleerde 

informatie over de veiligheidsfenomenen is terug te vinden in dit document.   

Als kapstok voor het beeld van veiligheid en leefbaarheid gebruiken we de categorieën 

openbare orde, criminaliteit, verkeer en overlast.  Deze opsplitsing van de 

veiligheidsfenomenen is ook terug te vinden in diverse gegevensbronnen zoals de politiële 

criminaliteitsstatistieken (PCS), de registratie van openbare orde, de veiligheidsmonitor, 

verkeersbarometers…  Voor een aantal fenomenen is deze opsplitsing arbitrair omdat ze 

verdeeld zitten over meerdere categorieën.   

Een regionale stad zoals Brugge is een aantrekkingspool en heeft ook de ambitie om dit te zijn.  

Diverse activiteiten worden er georganiseerd en er is een behoorlijke verstedelijkingsgraad.  De 

zorg voor veiligheid en leefbaarheid is nauw verweven met dit gegeven.   
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Openbare orde : 

Brugge is een voetbalstad die met twee ploegen in eerste klasse geconfronteerd is met een 

harde kern van voetbalsupporters en hieraan verbonden risicomatchen.  Het redelijk goed 

uitgeruste maar snel verouderende Jan Breydelstadion biedt nog altijd mogelijkheden om de 

organisatie van grotere voetbalevenementen te dragen.  Desondanks wordt door Club Brugge 

gezocht naar een groter stadion dat, afhankelijk van de inplanting ervan, een invloed zal 

hebben op veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit.  Het politiekorps heeft in de loop der jaren 

een gedegen en door de bevolking gewaardeerde knowhow opgebouwd in het begeleiden van 

voetbaltoppers.   

Ook andere sportmanifestaties worden aangetrokken zoals de start van de Ronde van 

Vlaanderen, loopwedstrijden en triatlons.  De wekelijkse markten, talrijke braderieën, culturele 

en religieuze manifestaties zoals festivals, optredens en processies brengen veel volk op de 

been en vergen extra inspanningen om de openbare veiligheid en rust te garanderen.   

De aanwezigheid van een belangrijk penitentiair complex en een gesloten centrum voor 

illegalen is een niet onbelangrijk element dat invloed heeft op de werking van de lokale politie.  

Sinds de hervorming van de politiediensten zijn de bijstandsactiviteiten aan het 

activiteitenpakket van de politiezone toegevoegd.  In aanvang bleek dit een harde dobber voor 

de politiecapaciteit maar met de oprichting van het veiligheidskorps is dit al wat meer maar 

nog onvoldoende herleid tot een meer aanvaardbaar niveau.  Frequente stakingen in de 

gevangenis vragen flexibiliteit bij de inzet van het politiepersoneel.   

Hoewel de bevolking ogenschijnlijk minder belang hecht aan ordehandhaving slorpt dit toch 

een groot deel op van de capaciteit van het politiekorps.   

Verkeer : 

De centrumfunctie van Brugge betekent school- en werkstad tijdens de weekdagen en winkel-, 

cultuur- en toerismestad tijdens weekend en vakantieperiodes.  Op weekdagen zet zich 

dagelijks een verkeerstroom van auto’s, fietsen en bromfietsen in beweging, van en naar het 

centrum met een oververzadiging van het wegennet tot gevolg.  In de ochtend- en avondspits 

vallen de meeste ongevallen met lichamelijke letsels te betreuren.   

Verkeersonveiligheid als gevolg van onaangepaste snelheid (64 %), evenals agressief 

verkeersgedrag (36 %) wordt door de Brugse bevolking in de lokale veiligheidsbevraging van 

2011 als problematisch in de buurt aangebracht.   

Gestimuleerd door het verkeersveiligheidsfonds voert de politie steeds meer controles uit op 

snelheid en rijden onder invloed in het verkeer.  Het aantal dode - en zwaargewonde 

slachtoffers in het verkeer toont sinds 1990 een dalende tendens maar lijkt de laatste jaren terug 

wat toe te nemen.  In vergelijking met andere regionale steden is slachtofferschap in het 

verkeer in Brugge hoog.  Naast automobilisten zijn frequent fietsers slachtoffer van een 

ongeval.  Aanvullend aan snelheid en rijden onder invloed leiden het niet dragen van de gordel 

en het gebruik van de GSM tot meer onveiligheid.  Asociaal parkeergedrag in de stad stoort de 

samenleving.   

Met het invoeren van het verkeerscirculatieplan zijn inspanningen gedaan om het centrum te 

vrijwaren en het openbaar vervoer te promoten wat leidt tot een gunstig samengaan van 

shoppen, toerisme en verkeersveiligheid in de binnenstad.  Een private dienst wordt ingezet om 

vele parkeerovertredingen kordaat te beteugelen.   
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Criminaliteit : 

Met uitzondering van gauwdiefstal, dronkenschappen en fietsdiefstallen is de criminaliteit in 

Brugge laag in vergelijking met andere regionale steden.  Van een aantal criminaliteitsvormen 

wordt Brugge m.a.w. niet ontzien: gauwdiefstallen in de winkelstraten en aan het station(1.145 

feiten), fietsdiefstallen in de stationsbuurt maar ook verspreid over het grondgebied (1.064 

feiten) en vandalisme en vernielingen in de stadskern (1.398 feiten) vertegenwoordigen in 

aantal het grootste deel van alle door de politie geregistreerde criminaliteit.  Fietsdiefstallen en 

vernielingen nemen af maar gauwdiefstallen vormen een groeiend probleem.  De 

gecoördineerde aanpak in samenwerking met andere diensten zoals de stedelijke 

preventiedienst, De Lijn, ... kent wisselende successen.   

Hetzelfde geldt voor woninginbraken.  Die waren in vergelijking met andere steden niet hoog 

in aantal en lange tijd was er een positieve evolutie maar sinds 2008 is dit helaas voorbij met 

uiteindelijk 439 door de politie geregistreerde feiten in 2012.  Potentieel slachtofferschap en 

berichtgeving in de media beïnvloeden het onveiligheidsgevoel van de inwoners.  In de lokale 

veiligheidsbevraging van 2011 geeft 27 % van de Brugse bevolking inbraken aan als een 

frequent voorkomend fenomeen in de eigen buurt.   

De politiezone Brugge kent een relatief hoge frequentie van slagen en verwondingen buiten de 

familie (vechtpartijen).  Deze misdrijven situeren zich net als openbare dronkenschap 

hoofdzakelijk in de uitgangsbuurten.  Het aantal door de politiediensten geregistreerde 

drugdelicten is misschien nog beperkt maar toont slechts een topje van de ijsberg.  De 

bevraagde sleutelfiguren schuiven de drugproblematiek naar voren als belangrijk aan te pakken 

fenomeen.  Ook druggebruik in het uitgangsleven neemt toe.   

Intra-familiaal geweld was lange tijd door een beperkte meldingsbereidheid een miskend en 

foutief ingeschat fenomeen.  Diverse actieplannen zorgen voor een betere detectie van 

misbruiken.  Brugge registreert op jaarbasis een 500-tal inbreuken en staat hiermee in de 

onderste helft van de vergelijkbare regionale steden.   

De problematiek inzake illegale toegang op het grondgebied die voor de politiezone verbonden 

is aan de haven van Zeebrugge neemt wat af . Als onderdeel van een ruimere maatschappelijke 

problematiek blijft waakzaamheid geboden want opflakkeringen zijn steeds mogelijk.  Dit 

bleek ondermeer in de eerste helft van 2013 door het verdwijnen van enkele 

kanaalverbindingen tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk.   

Recent groeit het aantal aanwijzingen dat etnische groepen uit zuidoost Europa proberen grip te 

krijgen op de lokale horeca.   

Overlast : 

Verspreid over verkeer, openbare orde en criminaliteit zijn vormen van overlast terug te 

vinden.  Overlast zit vooral in de perceptie van de bevolking t.a.v. specifieke fenomenen want 

de mate waarin mensen iets als overlast catalogeren is verschillend.  De moeilijkheid om tot 

een duidelijke definiëring van overlast te komen, maakt de aanpak ervan niet eenvoudiger.  

Bovendien behoren veel aspecten tot leefbaarheid en in mindere mate tot veiligheid.   

Sluikstorten en zwerfvuil ergeren de burger want worden door 39% van de Bruggelingen als 

probleem in de buurt bekeken.  Agressief verkeersgedrag, wildparkeren en geluidsoverlast 

krijgen een bijna identieke score.  De Brugse score is voor deze items significant lager dan de 

score van de andere regionale steden/politiezones die een bevolkingsenquête uitvoerden.  Deze 

gegevens komen uit de lokale veiligheidsbevraging van 2011.   

De moeilijkheid om overlast te meten is ook het gevolg van versnippering in diverse 

databanken.  Een aantal overlastfenomenen zoals sluikstorten en wildplassen worden sinds 

enkele jaren geregistreerd als Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).  Door de 
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toenemende belangstelling voor overlast en de aanpak ervan is er federaal een 

overlastbarometer ontwikkeld die vooral vandalismefeiten en storend gedrag door personen 

bevat.  Beiden hebben tussen 2009 en 2012 een dalende tendens.   

Overlast in de uitgangsbuurten werd in het vorig Zonaal Veiligheidsplan met enig succes 

aangepakt.  Deze overlast wordt gedefinieerd als vechtpartijen, wildplassen, vandalisme, 

dronkenschap en nachtlawaai.   

 

2.4. Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere belanghebbenden 

In het Algemeen Beleidsprogramma 2013-2018 voorziet het Brugse Stadsbestuur een 

uitgebreid luik over het gewenste veiligheidsbeleid :   

 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt.  Veiligheid is 

een basisrecht van alle Bruggelingen.  Veel mensen zien veiligheid als een onderdeel van 

leefbaarheid en leefkwaliteit.  Ze associëren veiligheid met netheid, met goede woningen, 

met goed georganiseerd en rustig verkeer, met openbare ruimte en groen, met het 

wegblijven van vandalisme.   

 De Politie biedt gemeenschapsgerichte politiezorg en is in de verschillende wijken zoveel 

en zo herkenbaar mogelijk aanwezig.  De Politie is voor iedereen makkelijk 

aanspreekbaar.   

 Preventieve en buurtgerichte werking vormt de hoeksteen van de politiewerking.   

 Het stadsbestuur wil niet blind zijn voor de oorzaken van onveiligheid die uit zowat alle 

studies als de belangrijkste naar voren komen: te snel of agressief verkeer, inbraken in 

woningen, lawaaihinder, vandalisme.   

 Nachtlawaai, sluikstorten, zwerfvuil, wildplassen en andere overlastfenomenen krijgen 

bijzondere aandacht.   

 Om te komen tot een integraal en sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid moet er naast het 

repressieve luik ook voldoende aandacht zijn voor preventie en sensibilisering.  Preventie 

betekent ook dat men de stad van overheidswege verder proper houdt en bijvoorbeeld 

voorziet in voldoende toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn.   

 Initiatieven rond inbraakpreventie worden extra gepromoot.   

 De stad zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder met aandacht voor zowel het 

welzijn van het individu als de Brugse gemeenschap.  Bijzondere aandacht gaat naar een 

uitgebreid preventief beleid met accent op vroeginterventie, gekoppeld aan een sterke 

repressieve inzet op de aanpak van handel en gebruik van illegale verslavende middelen.  

Ook het overdadig gebruik van alcohol krijgt bijzondere aandacht.   

 Brugge wil zich als uitgaansstad met een positief uitgaansbeleid profileren.  Amokmakers 

blijven niet anoniem en worden aanpakt om een aangenaam uitgaansleven mogelijk te 

maken.   

 Het stadsbestuur wil duidelijkheid omtrent ieders opdracht: Stad, Politie, Parket.  Het 

bestuur wil de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties in Brugge zeer 

specifiek hanteren.  De zogenaamde GAS-boetes blijven beperkt tot duidelijk omschreven 

inbreuken zoals bijvoorbeeld sluikstorten en wildplassen.   

 Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en samenwerking 

tussen de Politie en de andere stadsdiensten.  Deze veiligheidscoördinator neemt ook de 

rol van noodplanningsambtenaar op zich.   

 Het zogenaamde drankverbod op straat is en blijft opgeschort.   

 Opdat elke inbreuk zou leiden tot een daadwerkelijke bestuurlijke of gerechtelijke reactie, 

wordt voor welbepaalde inbreuken een combitaks ingevoerd.   

 Om hardleerse overlastveroorzakers te ontmoedigen, versterken en verfijnen we de 

afspraken met het parket.  Het uitgangspunt is dat het parket tegenover elk bewezen feit op 

korte termijn een maatschappelijke reactie plaatst.   
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 De aard van die reactie hangt af van de ernst van de feiten en de houding van de dader.  

Dat kan gaan van schadevergoeding en minnelijke schikking tot een regelrechte 

dagvaarding voor de correctionele rechtbank.   

 Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke straffen, onder andere door het 

aanbieden van werkstraffen.   

 Er komt een meer transparante en gestructureerde communicatie over het gevolg dat aan 

bepaalde inbreuken wordt gegeven, en dit zowel op bestuurlijk als op gerechtelijk vlak.   

 Het stadsbestuur verzet zich tegen het systeem van burgerwachten, maar vindt wel dat 

burgers een plaats moeten krijgen in het veiligheidsbeleid.  Voor een adequate 

beleidsvoering is het niet alleen belangrijk om een zo goed en objectief mogelijk zicht te 

hebben op hoe en in welke mate onveiligheid zich voordoet, maar ook om te luisteren hoe 

mensen dat subjectief ervaren en om te luisteren naar de verschillende opvattingen en 

verwachtingen die de mensen hebben over het veiligheidsbeleid.  Het bepalen van de 

handhavingsprioriteiten zal gebeuren na een brede consultatieronde bij burgers en 

buurtorganisaties.   

Ook andere beleidsdomeinen bevatten elementen die een impact kunnen/zullen hebben op de 

politie(werking) : 

Actieve armoedebestrijding : 

 Stad Brugge en het OCMW zullen verdoken bronnen van armoede opzoeken en acties 

opzetten om armoede respectvol te remediëren.  Binnen het Sociaal huis wordt een 

‘meldpunt armoede’ opgericht waar wijkagenten, gemeenschapswachten, leerkrachten, de 

opvoedingswinkel, buren... op een discrete manier situaties waaruit (kans-)armoede blijkt, 

kunnen melden en dit op mondelinge, schriftelijke en elektronische wijze.  De dienst 

maatschappelijke begeleiding van het OCMW zal op basis van de verstrekte gegevens 

nagaan of een actieve, maar respectvolle tussenkomst nodig en wenselijk is.   

Gelijke kansen en diversiteit : 

 Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn vormen en in diverse sectoren zoals het 

huisvestingsbeleid, politie en horeca.   

Propere stad : 

 In het verlengde van het bestaande zwerfvuilactieplan zet het stadsbestuur in op een 

geïntegreerde aanpak van zwerfvuil in de binnenstad én in de deelgemeenten, met 

aandacht voor preventie (affiches, afvalpijlen, borden), sensibilisering naar doelgroepen 

(scholen, toeristen, jongeren, sporters) én repressie (gemeenschapswachten, politie en de 

bestaande gemeentelijke administratieve sancties).   

 Het stadsbestuur maakt werk van een hondenpoepbeleidsplan.   

Mobiliteit op maat van de stad 

 Het mobiliteitsbeleid in zijn geheel beoogt meer veiligheid, voor iedereen toegankelijke 

vervoersmiddelen, vlotte bereikbaarheid van woongebieden en economische zones en een 

zo klein mogelijke impact van het verkeer op de leefomgeving.   

 Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere deelgemeente met onder andere oog 

voor parkeren voor bewoners, kort parkeren voor buurtwinkels, de bereikbaarheid via het 

openbaar vervoer, de veiligheid van voetgangers en fietsers.   

 Er worden meer acties ontwikkeld in verband met fietsdiefstallen, bijvoorbeeld acties rond 

de teruggave van gevonden fietsen.   

 We onderzoeken welke straten, vooral in de binnenstad, maar ook in de kernen van de 

deelgemeenten, in aanmerking komen om als ‘fietsstraat’ te worden ingericht.   

 Doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer moeten zoveel mogelijk, zowel in het centrum 

als in de deelgemeenten, uit de woonwijken worden gehouden.   
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Uit overleg met de gerechtelijke overheid, de Procureur des Konings van het gerechtelijke 

arrondissement Brugge, in de diverse zittingen van de Zonale Veiligheidsraad komt naar voren 

dat voornamelijk de aandacht dient uit te gaan naar : 

 Druggerelateerde delicten;   

 Uitgaansoverlast (incl. slagen en verwondingen, vernielingen en wapenbezit);   

 De bestrijding van eigendomsdelicten in ruime zin;  

 Verkeer gerelateerde delicten. 

In het Nationaal Veiligheidsplan wordt gerefereerd naar de geïntegreerde werking van de 

politiediensten.  De politiezone wil haar rol spelen bij de aanpak van de nationale prioriteiten.   

Dit zijn voor criminaliteit: 

 De diefstallen gewapenderhand; 

 Het geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op het openbare vervoer; 

 De drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de smokkel 

van synthetische drugs en de verkoop van drugs (dealen); 

 De illegale vuurwapenzwendel; 

 Het terrorisme; 

 Het intra-familiale geweld; 

 De menshandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) en de 

mensensmokkel; 

 De informaticacriminaliteit; 

 De fraude, in het bijzonder de sociale en fiscale fraude alsmede de fraude inzake 

afvalbeheer; 

 De inbraken in woningen en andere gebouwen. 

Dit zijn voor verkeer:  

 Overdreven snelheid; 

 Rijden onder invloed van alcohol of drugs; 

 Gebruik van een gsm aan het stuur; 

 De gordel niet dragen en geen kinderzetels gebruiken/ 

Prioritaire doelgroepen 

   Zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en bestuurders van bromfietsen); 

   Motorrijders; 

   Chauffeurs van vrachtwagens en zwaar vervoer. 
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2.5. Inrichting van het korps 

2.5.1. Personeelscapaciteit 

 
Operationeel kader : 

 

Minimaal effectief 

(KB 05/09/01) 

Organiek kader* Reëel effectief 

Aantal Datum van 

aanpassing 

Aantal ingeschreven  

(per kader) 

Beschikbaar aantal 

** 

Datum van registratie 

 24/68/272/25 29/04/2002 29/64/269/24 29/64/267,8/22,6 31/12/2012 

(*) voorstelling getallen : ../../../.. = officierenkader/middenkader/basiskader/hulpkader 

(**) Uitgezonderd onbeschikbaarheden ten gevolge van ziekte, verlof zonder wedde, detacheringen, afdeling naar AIK, CIC, … 

 

Administratief en logistiek kader : 

 

Minimaal effectief 

(KB 05/09/01) 

Organiek kader* Reëel effectief 

Aantal Datum van 

aanpassing 

Aantal ingeschreven 

 (per kader) 

Beschikbaar aantal 

** 

Datum van registratie 

 5/5/19/5 27/09/2005 7/8/21/16 6,8/8/19,8/15,4 31/12/2012 

(*) voorstelling getallen : ../../../.. = niveau A/ niveau B / niveau C / niveau D 

(**) Uitgezonderd onbeschikbaarheden ten gevolge van ziekte, verlof zonder wedde, … 

 

Het structureel personeelsdeficit in het operationeel kader is de voorbije twee jaar zo goed als weggewerkt waarbij de zgn. minimumnorm voor 

politiepersoneel, zoals nationaal voorgeschreven in het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het 

administratief en logistiek personeel van de lokale politie (B.S. 12.10.2001, p 35510 e.v.) opnieuw wordt gehaald.  Pensioneringen in het nog 

boventallige officierenkader bieden opportuniteiten voor een ingrijpende verjonging van het middenkader, gevormd door hoofdinspecteurs.   

 

De invulling met statutaire betrekkingen in het administratief en logistiek personeel haalt in onze zone in tegenstelling tot de meeste andere 

politiezones die centrumsteden bevatten, niet het streefbeeld dat nationaal is vooropgesteld (13% i.p.v. 16%).   
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2.5.2. Organogram 
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Cel 

organisatiebeheer 

intern toezicht en 

optimale 

bedrijfsvoering 
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Communicatiecel 

 

Kabinet 

Directie operaties 

Directie 
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verkeer 

 

Directie Beheer 
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POLITIE BRUGGE - ORGANOGRAM - 2013 

HR-beheer en welzijn Personeelsbeheer 
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2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking 

2.6.1. Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking 

 

MINIMALE WERKINGSNORMEN 

 

 

Zeven basisfuncties werden door de wetgever gedefinieerd.  Hieronder wordt weergegeven hoe het 

korps er invulling aan geeft.  Voor elk van deze basisfuncties werd door de politiezone een visie op 

de uitwerking ervan opgesteld.   

 Wijkwerking: 

Missie : De functie wijkwerking is de hoeksteen van een naar de gemeenschap gerichte 

politie en moet als dusdanig een belangrijke plaats innemen in de basispolitiezorg.  

(Zie ook de beschrijving in de PLP-10 van 9 oktober 2001.) 

Visie :  Wijkwerking behelst de volledige basispolitiefunctie op bevolkingsniveau.  

Hierbinnen is de wijkagent de veiligheids/leefbaarheidscoach van een wijk of een 

specifieke doelgroep.   

Waarden :  De accountability bij wijkwerking wordt hier vooral gezien als aanspreekpunt en 

rechtstreekse vertolker van het politiebeleid bij de bevolking en aanspreekpunt van 

het korps voor veiligheidsaspecten van de wijk of de specifieke doelgroep.  De 

wijkagent activeert een probleemoplossende en integrale aanpak.   

Datum 

registratie 

Aantal inwoners Aantal wijk-

inspecteurs 

volgens de norm 

Reëel aantal 

wijk-inspecteurs 

Aantal 

politieposten 

Capaciteit op 

jaarbasis 

01/09/2013 117.170 30 33 7 52.500 

 
NORM : 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners 

 

 Onthaal: 

Missie :  Onthaal is de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de politieorganisatie.  De 

taken die voornamelijk in de onthaalpunten verzekerd worden, staan beschreven in 

de PLP-10 van 9 oktober 2001.   

Visie :  Zowel het individueel onthaal als de gedeconcentreerde onthaalpunten bevorderen 

de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de politiezone.  We streven ernaar om 

het onthaal af te stemmen in functie van de klant.   

Waarden :  Bij contacten met de burgers zullen de politiemedewerkers in zoverre de 

operationele omstandigheden het toelaten, toelichtingen en duiding verstrekken bij 

hun wijze van optreden. 

Datum 

registratie 

Aantal 

gemeenten in 

de zone 

Aantal politie-

posten 

Aantal uren daadwerkelijk fysiek 

onthaal in het centrale 

onthaalpunt 

Capaciteit op 

jaarbasis 

   Weekdagen Weekend/ 

feestdagen 

 

01/09/2013 1 8 24 24 37.500 

NORM : per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaarheid d.m.v. technische 

infrastructurele maatregelen 
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 Interventie: 

Missie :  Interventie geeft d.m.v. een permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid gestalte 

aan het  –  binnen een passende termijn  –  bieden van een antwoord op elke 

oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.  (Zie ook de 

beschrijving in de PLP-10 van 9 oktober 2001.)   

Visie :  Elke interventie wordt naargelang de aard, dringendheid van uitvoering of 

gebiedsgebonden karakter gemoduleerd.  Interventies op regioniveau (gekoppelde 

districten of gemeenteafdelingen) krijgen de voorkeur op interventies op 

korpsniveau.  Neergeschreven interventieprocessen bieden houvast.  

Waarden : Accountability moet blijken uit kwaliteitsstandaarden die worden ingeschreven in de 

interventieprocessen.   

Datum 

registratie 

Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Capaciteit op 

jaarbasis 

 Aantal Voorziene 

uurvorken 

Aantal Voorziene 

uurvorken 

 

01/09/2013 4 24/24 4 

4 

15/24 

18/weekend 

136.000 

 

NORM : 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week 

 

 Politionele slachtofferbejegening: 

Missie :  De politie moet de personen die om hulp of bijstand verzoeken in contact brengen 

met gespecialiseerde diensten en moet bijstand verlenen aan slachtoffers, 

inzonderheid door hen de nodige informatie te verschaffen.  Dit impliceert het zich 

eigen maken van een welbepaald gedrag, bekwaamheid en kennis.  (Zie ook de 

beschrijving in de PLP-10 van 9 oktober 2001.)   

Visie :  Iedere politiemedewerker verleent een correcte en goede eerste opvang en 

doorverwijzing van slachtoffers.  In weloverwogen situaties worden 

gespecialiseerde vrijwilligers (EPOS) opgeroepen.  Een psycholoog coördineert de 

politionele slachtofferbejegening.   

Waarden : Bij de behandeling van incidenten met slachtoffers zullen de politiemedewerkers 

een grotere aandacht schenken aan het verstrekken van toelichtingen bij de 

wettelijke opdrachten die aan de politie zijn toevertrouwd.   

Datum registratie Gespecialiseerd 

medewerker 

beschikbaar (ja / 

neen) 

Wijze waarop de permanente 

beschikbaarheid geregeld is (aan te 

kruisen) 

Capaciteit op 

jaarbasis 

  Intern de zone 

geregeld 

Samenwerking met 

andere PZ / Fedpol 

 

01/09/2013 JA X NEE 1.261 

 

NORM : 1 gespecialiseerde medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) 

Slachtofferbejegening wordt binnen het korps benaderd als een aanvullende functie die nauw 

samenhangt met - en onderdeel is van de andere basisfuncties.  In eerste instantie wordt 

verwacht dat elke politieambtenaar in staat is om in te staan voor een volwaardige 
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slachtofferbejegening.  Een aantal politiemensen  -  het EPOS-team (Externe POlitionele 

Slachtofferbejegening)  -  zijn opgeleid om in moeilijke situaties de slachtofferbejegening op 

zich te nemen.  Zij verzorgen de permanentie volgens een beurtrol waarbij de psycholoog 

instaat voor de continue begeleiding van dit netwerk.   

Inzake de opvang en het verhoor van slachtoffers van fysiek en seksueel geweld zijn eveneens 

specialisten beschikbaar en oproepbaar.   

 

 Lokale opsporing en lokaal onderzoek: 

Missie :  Recherche in het kader van de basispolitiezorg behelst alle opdrachten van 

gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en 

fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone, evenals het 

vervullen van sommige gerechtelijke politieopdrachten van federale aard.  

Hiervoor wordt alle politioneel relevante informatie ingewonnen.  (Zie ook de 

beschrijving in de PLP-10 van 9 oktober 2001.)   

Visie :  De recherchetaak wordt georganiseerd met verschillende partners (intern en 

extern) en oriënteert zich naar de fenomenen uit het zonaal veiligheidsplan.  In de 

districten krijgt de eerstelijns-recherche vorm die, waar nodig, ondersteund wordt 

door een meer gespecialiseerde en professionele tweedelijns-recherche.   

Waarden : In het kader van het recherchemanagement zal de lokale recherche zich focussen 

op het periodiek afleggen van verantwoording aan de gerechtelijke overheden, en 

in zonderheid de zonemagistraat, over de geleverde prestaties en de 

capaciteitsbesteding.   

   Organisatievorm  

Datum 

registratie 

Globaal effectief 

zone 

Effectief  

operationeel 

kader (*) 

Lokale 

recherche-dienst 

(met vaste 

medewerkers) 

Polyvalente of  

« flexibele » 

opsporings- en 

onderzoeks-

capaciteit 

Capaciteit op 

jaarbasis 

   Effectief Aantal  Aantal FTE of 

mensuren 
 

31/12/2012 438 386 40 5 67.500 

 
NORM : 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief ≥ 230, 7% van het operationeel 

effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen, voor de andere PZ 10% 

Het aantal personeelsleden in de lokale recherchedienst bedraagt 10% van het effectief 

operationeel kader.  Hiermee wordt voldaan aan de opgelegde norm.   

Bijkomend wordt de recherchecapaciteit aangevuld met ongeveer 5 FTE’s, een raming 

gebaseerd op recherche-activiteiten van personeelsleden die niet tot de lokale recherchedienst 

behoren.   

 

 Handhaving van de openbare orde: 

Missie : De functie handhaving van de openbare orde is één van de essentiële taken van een 

lokale politiedienst en omvat het klassieke drieluik: openbare rust, veiligheid en 

gezondheid.  (Zie ook de beschrijving in de PLP-10 van 9 oktober 2001.)  

Visie : De graad van ernst of grootte gebaseerd op (een) degelijke inlichtingen 

(-inwinning) bepaalt de in te zetten middelen.  Kleinere en goed geplande 

bestuurlijke gebeurtenissen en toezichten worden districts- of regiogebonden 

behandeld.  Vanaf een hogere ernst of graad is de organisatie op korpsniveau, 

steeds volgens het uitgangspunt van gastheerschap, begeleiding en 
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aanspreekbaarheid.  In overleg met partners streven we naar een rationalisering van 

de politiecapaciteit.   

Waarden : Een juiste inschatting en gerechtvaardigde inzet van capaciteit zijn elementen die 

de accountability bij handhaving van openbare orde vertalen.   

Permanentie OBP 

en OGP 

OBP Ja Interzonale 

samenwerking 

Neen 

OGP Ja Interzonale 

samenwerking 

Neen 

Datum registratie 

01/09/2013  

  

NORM : 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar 

De capaciteit voor openbare orde bedraagt op jaarbasis 60.500 manuren.   

 

 Verkeer en verkeershandhaving: 

Missie : De functie verkeer behelst het uitvoeren van de specifieke opdrachten van de 

politiediensten voorzien in artikel 16 van de wet op het politieambt.  Ten aanzien 

van de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid betreft het de verkeerstaken 

uitgevoerd in het kader van de basispolitiezorg en die nodig zijn voor het beheren 

van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersinbreuken en de bijdrage 

tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone, met uitzondering van de 

autosnelwegen.  (Zie ook KB van 16 oktober 2009.)   

Visie :  Verkeershandhaving wordt gezien als element van de geïntegreerde benadering die 

tot doel heeft verkeersonveiligheid te voorkomen en aangepast verkeersgedrag te 

bevorderen.  De verkeersveiligheidsfenomenen worden op een geïntegreerde wijze 

of in partnership met alle relevante diensten benaderd  De Lokale Politie Brugge, 

de Bestuurlijke Overheid en de Gerechtelijke Overheid engageren zich tot een 

samenwerking in dit proces, neergeschreven in een verkeershandhavingsplan.   

Waarden : Accountability bestaat uit verkeershandhaving gestoeld op informatie en volgens 

een doordacht handhavingsplan.   

Binnen de politieorganisatie nemen verkeer en verkeershandhaving een belangrijke plaats in.  De 

politiezone beschikt over een verkeersdienst (beleid, toezicht en mobiliteit).  De capaciteit voor 

verkeer en verkeershandhaving bedraagt 89.500 mensuren.   
 

 

 

OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD 

 

 

1. MFO 1: omzendbrief houdende de dwingende richtlijn inzake: 

1. het verzekeren van de openbare orde in hoven en rechtbanken; 

2. het overbrengen van gevangenen; 

3. en het handhaven van de orde en de veiligheid in de gevangenissen in geval van oproer of 

onlusten.   

Conform artikel 62,1° WGP worden de opdrachten zoals nader bepaald in voornoemde 

omzendbrief, uitgevoerd door de lokale politie en meer bepaald door een daartoe specifiek 

opgerichte dienstsverzekering (JUPA), bestaande uit 15 lokale politiemensen (TOOP : Team 

voor Overbrenging, Ondersteuning en Protectie) en 21 mensen uit het zgn. 

Veiligheidskorps).   
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Immers is in onze politiezone als arrondissementele gerechtelijke hoofdplaats een rechtbank 

van eerste aanleg gelegen, eveneens zetelt het hof van Assisen van West-Vlaanderen in onze 

provincie- hoofdplaats. Daarnaast is het PCB (Penitentiair Complex Brugge) in onze zone 

gelokaliseerd, alsook het CVI (centrum voor illegalen).  Er worden ook geregeld transporten 

voorzien voor de overbrenging van gedetineerden naar het AZ St.-Jan voor medische 

verzorging.   

2. MFO 2: ministeriële richtlijn betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones 

inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie (Versie 13 april 2012);   

Conform deze ministeriële richtlijn wordt door de politiezone voorzien in: 

Zowel voor weerkerende en/of voorzien gebeurtenissen als voor niet voorziene 

gebeurtenissen; 

1. eigen inzet => ontvankelijkheidsdrempel min 12 %  

2. Arrondissementele solidariteit => 2%  

3. HYCAP => nationale solidariteit 

1. beschikbaarheidsniveau : 7%  

2. prestatielijn : 1,2%  

Voetbal (aftrekbaar prestatielijn); De zone telt twee ploegen in eerste klasse. Deze ploegen 

impliceren, volgens de nieuwe richtlijn, in een verplichte inzet van politiepersoneel bij 

verplaatsing van de thuisploeg, en dit in orde van grootte van: 

Voor CLUB Brugge KV, ingedeeld in categorie B: 

1.spotters 

2.verplichte kwalitatieve steun (begeleiding en verplaatsing): 2%  

3.bijkomende HYCAP: max 5 %  

CERCLE Brugge KSV is ingedeeld in categorie A 

In uitvoering van deze richtlijn wordt binnen de zone jaarlijks een protocolovereenkomst 

tussen de bestuurlijke overheid, de lokale politie en de federale politie opgesteld.  In deze 

overeenkomst wordt de in te zetten capaciteit voor het komende voetbalseizoen ingeschat 

zoals nader omschreven in de omzendbrief OOP38.   

3. MFO 3: gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse 

zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie. (zie ook 

verder punt Protocolakkoord dd. 1/04/2004 inhoudende permanente taakafspraken nopens 

de informatieflux bestuurlijke politie in het Arrondissement Brugge).   

4. MFO 4: dwingende richtlijn betreffende de federale opdrachten van beveiliging, toezicht en 

controle door de politiediensten in het kader van de regelgeving inzake private veiligheid.   

In dit verband worden systematisch moraliteitsonderzoeken van bewakingspersoneel 

uitgevoerd.  Tevens worden controleacties georganiseerd op eigen initiatief met betrekking 

tot een juiste uitvoering van de bewakingswet.  Er is regelmatig contact met de bevoegde 

diensten op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.  Binnen de zone is een 

referentiepersoon aangeduid.   

5. MFO 5: ministeriële richtlijn houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door 

de lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en 

roerende en onroerende goederen; 

Het Turks consulaat op de Sint – Annarei maakt voorwerp uit van een bestendige 

bewakingsopdracht.   

Eveneens het bezoek van officiële personaliteiten, uitgenodigd in het kader van een officieel 

bezoek of privé, houden allerhande bijkomende opdrachten en maatregelen in, o.m. : 

 maatregelen tot verkeerscirculatie,  

 politionele verkeersmaatregelen,  

 surveillance van de gebouwen waar deze personaliteiten zich op houden of verblijven,  

 ordediensten voor de bezochte plaatsen,  

 en het escorteren van de personaliteiten en zijn officieel gevolg.  



Zonaal veiligheidsplan 2014 - 2017  25 

6. MFO 6: gemeenschappelijke en dwingende richtlijn van de ministers van Justitie en 

Binnenlandse zaken betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele 

informatiekruispunten.   
 

 

 

BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN 

 

 

In de uitvoering van het vorige zonaal veiligheidsplan werd rekening gehouden met het Nationaal 

Veiligheidsplan en de prioriteiten die hierin weerhouden werden.  Het is vanzelfsprekend niet 

mogelijk om aan alle thema’s in even grote mate aandacht te schenken.   

Vier nationale prioriteiten pasten voor 100 % in het zonaal veiligheidsplan en werden als prioriteit 

behandeld.  Het zijn verkeersonveiligheid met bijzondere accenten naar snelheid en alcohol/drugs in 

het verkeer, eigendomsdelicten lokaal toegespitst op inbraken in woningen en overlast en 

straatcriminaliteit, lokaal gedefinieerd als overlast in uitgangsbuurten (in deze context kwamen ook 

de prioriteiten en druggerelateerde criminaliteit en geweldmisdrijven aan bod).  Deze prioriteiten 

werden projectmatig in de zone aangepakt (zie 3.1.).   

De problematiek van de prioriteit mensenhandel en mensensmokkel situeert zich in grote mate in 

Zeebrugge en wordt hoofdzakelijk door de Scheepvaartpolitie aangepakt.  De zone werkte hierin net 

als in het verleden ondersteunend bij grootschalige acties en desgewenst beleidsadviserend naar de 

lokale overheid toe.   

Een aantal prioriteiten uit het nationaal veiligheidsplan werden door de zone niet als prioriteit 

weerhouden omdat uit de analyse van de gegevens bleek dat ze niet uitgesproken naar voren 

kwamen op het grondgebied van de zone.  Ze kregen evenwel een eigen plaats in de organisatie van 

het korps in de vorm van specialisatie.  Dit is het geval voor de jongerencriminaliteit, zware 

milieucriminaliteit en intra-familiaal geweld/partnergeweld.  Voor deze aspecten zijn specifieke 

onderzoekers aangesteld binnen de lokale recherche.   

M.b.t. de aanpak van terrorisme werd een addendum toegevoegd aan het zonaal veiligheidsplan 

2005-2008.  Deze aanpak bleef behouden.   

Voor de aspecten ernstige informaticacriminaliteit en ernstige economisch- financiële criminaliteit 

werd een beroep gedaan op de samenwerking met de onderzoekers uit de zone.  Deze zone-

overschrijdende fenomenen zijn in hoofdzaak federale materie.  Van ernstige geweldsmisdrijven is 

de zone nog enigszins gespaard gebleven. 

 

 

2.6.2. De interne werking  

 

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

 

 

In 2009 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2003 herhaald.  Tussen deze jaren 

evolueerden de tevredenheid m.b.t. informatiedoorstroming, handelingsvrijheid en voorzieningen 

positief.  De opvallende knelpunten die constant bleven zijn ontevredenheid over 

loopbaanmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden.  Ondertussen ontwikkelde het korps een 

aantal initiatieven die in de huidige beleidscyclus verder bestendigd en geborgen worden in de 

werking.   

De instroom van nieuwe medewerkers verloopt via een actief recruteringsbeleid met gerichte acties 

en de aanstelling van beroepenvoorlichters.  Een doordacht selectiebeleid vertrekt van 

kerncompetenties en bijzondere competenties, gekoppeld aan een goede functiebeschrijving.  
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Daarop sluit een onthaalbeleid aan met meer structuur en uniformiteit in het informatie- en 

integratieproces in het korps, alsook een verduidelijking van de verschillende 

verantwoordelijkheden van de diverse actoren.  De mentoren nemen hier  –  en in de toekomst 

onvermijdelijk nog meer  –  een cruciale plaats in.   

Ondertussen is ook werk gemaakt van de personeelsdoorstroming met de verdere ontwikkeling van 

een modern HRM-beleid waar competentiebeheer en loopbaanontwikkeling centraal staan.  De ruim 

aanwezige talenten worden aangewend, competenties worden erkend en zoveel als mogelijk verder 

ontwikkeld.  Perspectieven op loopbaanontwikkeling voor alle medewerkers worden geboden.  De 

afstemming tussen individuele professionele verzuchtingen van medewerkers en de belangen en 

doelstellingen van de organisatie is daarbij een kritische succesfactor.  De verdieping van de 

evaluatieprocedure met plannings- en functioneringsgesprekken aan de hand van 

competentieprofielen voor de diverse functies past hier perfect in.   

Er is geïnvesteerd in welzijn op het werk met de uitbouw van het IPOS-netwerk (Interne Politionele 

Slachtofferbejegening), een groep van een 20-tal collega's waarbij medewerkers terecht kunnen na 

een ingrijpende gebeurtenis en vertrouwenspersonen voor opvang van klachten van geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.   

De verdere ontwikkeling van de interne communicatie met briefings, ons intranet (PIX), formele of 

informele inspraakmogelijkheden, korpsactiviteiten en -evenementen... zal moeten bijdragen tot het 

bestendigen van de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers.  Ieder van ons, ongeacht de 

graad of positie in een operationele eerstelijnsdienst of in een meer ondersteunende opdracht heeft 

een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van het korps.  We zijn een lerende organisatie !  

 

 

MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 

 

De aandacht was in de looptijd van het ZVP 2009-2013 gefocust op de realisatie van het nieuwe 

Brugse ‘Politiehuis’.   

Bij de politiehervorming en tijdens de voorbije twaalf jaar was overduidelijk gebleken dat de 

politiezone Brugge elke infrastructuur miste om efficiënt en kwaliteitsvol haar nieuwe en 

uitgebreider taken in te vullen.   

Centrale en ondersteunende diensten waren gehuisvest op maar liefst 4 verschillende locaties, 

gespreid over het grondgebied van de stad.  Onvoldoende vergader- en briefingruimten, geen 

spreek- en verhoorkamers, volstrekt onaangepaste onthaalaccommodatie, te weinig politiecellen die 

bovendien een aanfluiting waren van de menselijke waardigheid…   

Vanuit functioneel oogpunt is jarenlang rond het uitwerken van het concept voor dit gebouw 

gestudeerd en gebrainstormd met behoorlijk wat inspraakmomenten voor medewerkers van de 

Brugse politie.   

Er werd veel inspiratie geput uit bezoeken aan Nederlandse politiecommissariaten.  Er was ook het 

kwaliteitsnormenboek voor politiegebouwen dat in de eerste jaren na de Belgische 

politiehervorming op nationaal niveau werd uitgeschreven.  Er is in dit land trouwens in geen enkel 

politiecommissariaat, althans niet van deze omvang, zo’n volledige vertaling van het normenboek 

toegepast.  Natuurlijk is één en ander nog bijgestuurd door nieuwe denkbeelden in het politiewerk, 

zoals de informatiegestuurde politiezorg of nog de faciliteiten die de Salduz-wetgeving vereist.   

Het algemeen concept van het politiehuis steunt op een vrij rigoureus doorgevoerde zonering van 

het gebouw en zijn aanhorigheden met een publieke zone, voor iedereen vrij toegankelijk.  De 

semipublieke ruimten worden gevormd door gangen en spreek- en verhoorkamers.  Het publiek 

wordt er enkel onder toezicht of begeleiding van onze medewerkers toegelaten.  De politionele zone 

is dan weer exclusief voorbehouden voor de werkruimten van het eigen personeel.   
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Er is geopteerd voor veel openheid, veel transparantie, met kantoorlandschappen en glazen wanden.  

Een zorgvuldig uitgewerkt systeem van toegangsbeheer beperkt wel een absolute vrijheid van 

circulatie in het gebouw.  Wie niet in een bepaalde afdeling is tewerkgesteld heeft er ook geen vrije 

toegang toe.   

Dit complex is de vaste werkplek voor een 200-tal medewerkers, politiemensen en medewerkers in 

het administratief en logistiek kader, dit is zowat de helft van het totale personeelsbestand van de 

Brugse lokale politie.   

De ingebruikname van dit nieuwe politiehuis is het begin of toch minstens een doorstart om de 

dienstverlening aan de burgers en de uitvoering van de opdrachten die de overheden ons 

toevertrouwen op een hoger niveau te tillen.   

 

 

MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 

 

De procesarchitectuur van de primaire processen krijgt, theoretisch en door de inbreng van 

bovenzonale werkgroepen, stilaan vorm maar werd nog niet geïntroduceerd in ons korps.   

In de volgende jaren willen we het “activiteit gericht werken” waar we nog te dikwijls in blijven 

steken, overstijgen om naast de incidentafhandeling of noodhulp, die uiteraard belangrijk blijft, te 

evolueren naar probleemoplossende processen in overleg en samen met andere disciplines en 

externe partners.  Het doel blijft een geïntegreerde aanpak van veiligheid en leefbaarheid.   

Prioriteiten en andere veiligheidsproblemen zullen we integraal aanpakken in processen vanuit 

strategisch niveau over tactisch niveau naar operationeel niveau.   

Interne werkprocessen worden geformaliseerd en moeten ons helpen om dienstoverschrijdend te 

werken.   

Waar de mogelijkheid zich aanbiedt zal de stap gezet worden om processen in de korpswerking in 

te bedden om zo kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen, disfuncties beter te lokaliseren en de 

kwaliteit te verbeteren.   

Hierbij zijn verschillende management- of kwaliteitszorgsystemen (EFQM, CAF, OMP,…) 

bruikbaar en daar wordt ook op een eclectische wijze mee omgegaan.  De ministeriële 

rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, kan als richtsnoer hierbij niet ontbreken.  Risicobeheersing is een 

tool voor kwaliteitsverbetering.  Bij vastgestelde dysfuncties wordt eerst nagegaan of deze hun 

oorzaak niet vinden op het niveau van de organisatie en de (al dan niet duidelijk uitgeschreven) 

processen en procedures, of nog een tekort aan vorming-training-opleiding en omkadering/coaching 

van de medewerkers.  Het klassieke “intern toezicht” wordt “organisatiebeheer(sing)” en is ook zo 

in het nieuwe korpsorganogram opgenomen.  Om die reden wordt ook de interne preventiedienst 

(IDPB) voortaan met deze dienst geassocieerd.   

 

2.7. Samenwerking 

2.7.1. Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking 

1. Col 02/2002 Hfdst V – punt 5.1.1 reactief onderzoek; 

Tussen de federale gerechtelijke politie (FGP) Brugge en de LOD (lokale 

opsporingsdienst/recherche Brugge) werd een samenwerkingsakkoord ondertekend 

dd.01/09/2004 inhoudende een gestructureerde en gecoördineerde aanpak van onderzoeken in 

zware en georganiseerde criminaliteit.  De doelstelling van dit akkoord is om, via verregaande 

vormen van samenwerking en het maken van duidelijke en performante afspraken tussen beide 

diensten, een optimaal resultaat qua opheldering na te streven, dit in continue overeenstemming 
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met de inhoud en de geest van de Col 02/2002 en de prerogatieven van de magistratuur.  

Tevens werd een raamwerk voor het afstappen op de plaats van significante misdrijven 

optimaal geïntegreerd in dit samenwerkingsakkoord. 

2. Protocol dd. 18/11/2003 inzake samenwerking tussen de gerechtelijke overheden, de 

politiediensten en de actoren, mogelijke slachtoffers van diefstallen gewapenderhand.  Hierbij 

wordt bepaald hoe informatie wordt uitgewisseld, via e-mail tussen de privé-partners, de 

politie, het parket en het AIK inzake diefstallen gewapenderhand en verdacht gedrag bij 

banken, postkantoren, distributiesectoren (warenhuizen vanaf twee kassa's) en de nationale 

bank, teneinde de pakkans van de daders te verhogen en het feit beheersbaar te houden.   

3. Protocolakkoord dd.1/12/2010 tussen de spoorwegpolitie (SPC) en de lokale politie van 

Brugge.   

4. Protocol van samenwerking dd.1/1/2002 tussen de lokale politie van Brugge en de 

scheepvaartpolitie van Zeebrugge.   

5. Protocolovereenkomst betreffende het gebruik van het cellencomplex van de lokale politiezone 

Brugge.   

6. Samenwerkingsakkoord 8/01/2007 tussen “De Lijn” en de politiediensten provincie West-

Vlaanderen.   

7. Protocolakkoord dd. 1/04/2004 inhoudende permanente taakafspraken nopens de 

informatieflux bestuurlijke politie in het Arrondissement Brugge.   

8. Protocolakkoord inzake dringende laterale steun:  SCRAMBLE EN CALL BACK dd. 15-09-

2009.   

9. Protocolakkoord dd.08/12/2003 tussen de Gouverneur van West-Vlaanderen, het 

Arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) te Brugge en de politiezone Brugge, inhoudende 

een duidelijke taakverdeling en procedure voor de noodzakelijke raadplegingen in de 

Algemene Gegevensbank met betrekking tot de afgifte van paspoorten aan Belgen die in het 

buitenland gedomicilieerd zijn en de gevolgen ervan.   

10. Provinciale en arrondissementele procedure van scramble en call-back dd. 1/06/2004 tussen de 

Gouverneur van West-Vlaanderen en de procureur-generaal enerzijds en de lokale korpschefs, 

bestuurlijke directeurscoördinatoren anderzijds.   

11. Bijzondere samenwerkingsovereenkomst dd. 01/08/2005 tussen de politiediensten van het 

gerechtelijk arrondissement Brugge inzake een reactieschema ten aanzien van daden van 

Terrorisme en ernstige criminele feiten. In het bijzonder de procedure “politiealarm” en 

anderzijds procedure “Garrebrug- rood”.   

12. Overeenkomst, dd. 20 juni 2013 voor de inzet en het coördineren van interceptieploegen n.a.v. 

een dynamische onaangekondigde gebeurtenis op het grondgebied van de provincie West-

Vlaanderen tussen CIWES, de federale politiediensten en de lokale politiediensten van West-

Vlaanderen (WEST – ROOD).   

13. Protocol dd.  17/11/2005  tussen de GDA Brugge en de lokale en federale politiediensten van 

het gerechtelijk arrondissement Brugge inzake het audiovisueel verhoor van minderjarigen.   

14. Protocol dd. mei 2006 tussen de lokale politiezone Brugge en het arrondissement Brugge 

inzake de laterale steun bij het verzekeren van de openbare orde in het gerechtsgebouw te 

Brugge bij Assisenprocessen.   

15. Samenwerkingsakkoord dd 08-01-2007 tussen enerzijds De Lijn West-Vlaanderen, anderzijds 

de politie West-Vlaanderen (alle directeur- Coördinatoren en de korpschefs van de politiezones 

van onze provincie), met als doel: 

 de veiligheid van zowel de reizigers als het personeel te verzekeren; 

 de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening van het openbaar vervoer te verhogen; 
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 en een betere informatie-uitwisseling te organiseren.   

Door dit akkoord kunnen beide instanties sneller en efficiënter aan elkaar rapporteren.   

16. Samenwerkingsprotocol dd. 2007 tussen het veiligheidskorps, de politiezone Brugge en de 

federale politie inzake de nationale transfers van gedetineerden en de transfers van 

minderjarigen.   

17. Protocol dd. 17-06-2008 betreffende interzonale samenwerking en uitwisseling inzake het 

gebruik van de “Motorola Live Scan” tussen de PZ Brugge en de PZ het Houtsche.   

18. Protocol van politionele samenwerking dd. 1/12/2010 tussen de Lokale Politie Brugge en SPC 

inzake het gebruik van de Motorola Live Scan en Irisscan  

19. Protocol dd. 08-07-2008 betreffende de politionele inzet op het provinciaal domein Zeebos te 

Zeebrugge tussen de PZ Brugge en de PZ Blankenberge-Zuienkerke.   

 

2.7.2. Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners en derden 

1. Protocolakkoorden onbemande camera’s – verkeershandhaving dd. 01.03.2002 aangevuld op 

25.04.2002.   

Met deze protocolakkoorden worden de modaliteiten vastgelegd voor het gebruik van de 

roodlichtcamera’s aan de Katelijnepoort en aan de Gentpoort op de R30.  Partners zijn het 

Parket van de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brugge, de federale 

en de lokale politie en de bestuurlijke overheden, zijnde de Burgemeester namens het 

Stadsbestuur en de wegbeheerder: de Vlaamse minister van Mobiliteit, openbare werken en 

Energie.   

2. Protocolakkoord interventies politie in PCB Brugge, dd. 12.12.2002. 

Dit protocol regelt de afspraken tussen de PZ Brugge en het PCB te Brugge m.b.t. de 

opdrachten die de lokale politie op het vlak van uithalingen, ontvluchtingen, handhaving en 

herstel van de openbare orde en gerechtelijke interventies in het PCB uitvoert.   

3. Protocolakkoord m.b.t. optreden politie in CIB dd. 14.05.2003 

Dit protocol regelt de afspraken tussen de PZ Brugge en het C.I.B. m.b.t. de opdrachten die de 

lokale politie op het vlak van uithalingen, ontvluchtingen, handhaving en herstel van de 

openbare orde en gerechtelijke interventies in het C.I.B. uitvoert.   

4. Samenwerkingsakkoord dd. 1/03/2005 tussen de lokale politiezone Brugge en de procureur des 

Konings te Brugge om de kantschriften - afhandeling op een snelle en kwalitatieve wijze te 

laten gebeuren.   

5. Protocol  dd. 19/06/2003, gewijzigd op 20/07/2005, betreffende de integrale aanpak van Intra-

familiaal geweld, met als partners de lokale politie Brugge, het Parket van Brugge, CAW’s De 

Poort en de Viersprong (centra voor algemeen welzijnswerk) en de provincie West-

Vlaanderen.   

6. Overeenkomst dd. 1/08/2005 tussen het OCMW Brugge en de lokale politie Brugge in verband 

met de opvang van kandidaat asielzoekers na de openingsuren van de OCMW –burelen.   

7. Protocol van overleg dd. 17/10/2005 voor de bepaling van de plaatsing en 

gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende snelheidscamera’s in afwezigheid 

van een bevoegd persoon.  In het bijzonder op de N9, km-paal 90,500 en R30, km-paal 2,605.   

8. Overeenkomst dd. 01 maart 2006 tussen de lokale overheid en diverse takelfirma’s tot 

organisatie van de oproepen voor de onafhankelijke takeldiensten op het grondgebied van de 

lokale politie Brugge.   

9. Samenwerkingsovereenkomst afhandeling kantschriften onderzoeksrechters te Brugge door de 

lokale politiezone Brugge dd. 26 april 2006 met als doel om “het Brugs deconcentratiemodel 
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van de community policing” in zijn zuivere vorm te combineren met een nieuwe vorm van 

afhandeling van opdrachten van de onderzoeksrechters, derwijze dat een organisatiestructuur 

die basispolitiezorg hoog in het vaandel voert ook volledig tegemoet komt aan de vereisten van 

een sterk gerechtelijk onderzoek.   

10. “Raven” - Samenwerkingsakkoord dd. 11/2007 tussen de lokale politiezone Brugge en de 

procureur des Konings te Brugge om tot een gecoördineerde aanpak te komen van 

weekendagressie in de uitgangsbuurten van de stad Brugge.  De afspraken zijn erop gericht tot 

een coherente aanpak te komen zowel op het niveau van de politie als van het parket om zo het 

fenomeen in te dijken.   

11. Protocolovereenkomst dd. 14 november 2007 inzake geluidsmetingen lokale politie Brugge – 

stedelijke dienst leefmilieu – stedelijke preventiedienst.  Dit protocol wordt momenteel 

geactualiseerd in het kader van de nieuw geluidsnormen. 

12. Protocol Pers dd. 11 mei 2006. 

13. Protocol rond de aanpak van spijbelen, illegale middelen en andere jeugdcriminaliteit in de 

schoolomgeving, dd. 15 september 2008 (n.a.v. PLP 41).    

 

2.8. Synthese van de bestede capaciteit 

 

De bestede capaciteit zoals ze hier wordt voorgesteld is een schatting op basis van de 

personeelsinzet tijdens het werkjaar 2012.   

Deze schatting vertrekt van de diverse functies van de personeelsleden en de activiteiten die ze 

uitvoeren.  Meer informatie over de samenstelling van de hoofdrubrieken is terug te vinden in de 

bijlage.   

Schatting van de capaciteitsverdeling werkjaar 2012
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Bestuurlijke Administratie

Logistiek
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  Referentiejaar 2012 

  Mensuren 
beschikbare 
capaciteit (%) 

Opdrachten 

Wijkwerking 52.500 8,1% 

Onthaal (incl. call-taking) 37.500 5,8% 

Interventie 136.000 20,9% 

Recherche 67.500 10,4% 

Slachtofferbejegening 1.261 0,2% 

Openbare orde 60.500 9,3% 

Verkeer 89.500 13,8% 

Bestede capaciteit aan actieplannen-projecten 32.505 5,0% 

Strategie en beleid Leiding, Beheer en Beleidsondersteuning 45.000 6,9% 

Vorming HRM en VTO 32.505 5,0% 

Administratie 

Gerechtelijk 48.000 7,4% 

Bestuurlijk 25.500 3,9% 

Logistiek  21.000 3,2% 

Totale beschikbare 
zonale capaciteit 

 650.100 100% 
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HOOFDSTUK 3. 

DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
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3.1. De vorige strategische doelstellingen - evaluatie en te trekken lessen 

De ervaringen uit het vorige zonaal veiligheidsplan dragen bij tot het verbeteren van het 

nieuwe veiligheidsplan.  Hieronder volgt een reflectie naar de prioriteiten 2009-2012.  Een 

meer uitgebreide versie van de actieplannen en meetplannen uit het zonaal veiligheidsplan 

2009-2012 zijn terug te vinden in bijlage.   

Met de prioriteit Eigendomsdelicten werd invulling gegeven aan het prioritair 

Veiligheidsfenomeen  Eigendomsdelicten uit het Nationaal Veiligheidsplan.   Binnen deze 

prioriteit kwamen de fenomenen inbraak in woningen, gauwdiefstal en fietsdiefstal aan bod.  

Ook in onze zone kwamen de fenomenen duidelijk naar voor uit de scanning.   

Door de extra aandacht aan het fenomeen inbraken werden via gerichte acties op lokaal en 

zone-overschrijdend vlak potentiële daders van inbraken in woningen ontraden.  Bovendien 

werd extra aandacht besteed aan het optimaliseren van de te volgen procedure door de 

verbalisanten.  Hierbij werd het gebruik van de checklist verplicht gesteld om zo de 

kwalitatieve vaststellingen op het terrein te faciliteren en zo de kwaliteit van de pv’s te 

verbeteren.  Ook de alarmbelprocedure, die voorziet in een gerichte extra-surveillance bij een 

vastgestelde toename van het aantal inbraken, werd verfijnd met de invoer van een 

regioniveau.   

Er werd ook verder gewerkt door de werkgroep inbraak waarin naast de deskundigen van het 

labo en de preventiedienst ook een vertegenwoordiging van de districten is opgenomen.   

Daarnaast werd via de techno-preventief adviseur en de wijkinspecteurs blijvend aandacht 

besteed aan de hercontactname van de slachtoffers van inbraak.  Ook op preventief en 

sensibiliserend vlak werden de nodige stappen ondernomen.   

Een tweede fenomeen binnen de prioriteit Eigendomsdelicten is fietsdiefstal.  Als fiets – en 

studentenstad worden we in Brugge immers geregeld geconfronteerd met fietsdiefstallen.  De 

cijfers van fietsdiefstal lagen dan ook verontrustend hoog.  Er werd een multidisciplinaire 

werkgroep fietsdiefstal opgericht.  Vanuit verschillende invalshoeken werd het fenomeen 

ontleed en samen werd een actieplan opgesteld.  Hierbij ging heel veel aandacht uit naar 

preventieve, sensibiliserende en structurele maatregelen.  Een groot probleem is dat de 

inspanning van politie op dat vlak bijna onvermijdelijk minimaal is.  Het blijft immers heel 

moeilijk om met de beperkte politionele capaciteit afdoende inspanningen te leveren.  Vaak 

zijn de politionele resultaten het gevolg van een toevalstreffer.  In ieder geval is het aantal 

fietsdiefstallen sterk afgenomen met de inspanningen van de werkgroep.   

Een derde fenomeen binnen deze prioriteit is gauwdiefstal.  De drukke winkelstraten en het 

drukbezocht toeristisch centrum van de stad zijn een uitgelezen actiegebied voor gauwdieven.  

Vaak gaat het om rondtrekkende dadergroepen die periodiek naar Brugge en andere 

centrumsteden afzakken om hun slag te slaan.  Heel vaak bereiken de daders met de trein 

vanuit de grotere bevolkingscentra de stad.  Heel wat gauwdieven worden door onze diensten 

opgemerkt in de stationsomgeving.   Er werd een multidisciplinaire werkgroep opgestart.  Met 

gerichte observaties worden mooie resultaten geboekt door de lokale recherche.  Op 

sensibiliserend vlak zijn vooral de gemeenschapswachten actief in de drukke winkelstraten en 

op andere drukke locaties in de stad.   

 

In de prioriteit Verkeer : snelheid en rijden onder invloed wilden we de pakkans verhogen 

voor overdreven snelheid en gebruik van alcohol/drugs achter het stuur, door het opdrijven van 

het aantal specifieke controles.  Het afschrikkend karakter van de acties zou het aantal 

positieve vaststellingen doen dalen.   
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Op het vlak van snelheid bleven de inspanningen gestagneerd door een ongewijzigde 

politiecapaciteit en uitrusting.  Om die reden wordt beslist om de controles niet in aantal te 

verhogen maar een nog meer gecibleerde en geïntegreerde aanpak (preventie-repressie) in te 

voeren om het gedrag van de bestuurder te beïnvloeden.   

Bij alcohol blijkt dat de pakkans laag is, maar stellen we een lichte daling vast van het aantal 

positieve vaststellingen.  Om de pakkans te verhogen zullen alcohol- en drugcontroles worden 

gereoriënteerd.  Deze heroriëntering houdt in dat er gewerkt wordt aan de kwaliteit van de 

controles, de zorgvuldige keuze van plaats en tijd en de flexibiliteit van het aantal controles.  

Hiermee willen we bestuurders blijven aansporen dat rijden onder invloed niet kan.   

Naast het verhogen van de objectieve pakkans is het ook nodig om de subjectieve pakkans te 

verhogen.  Zo zal er aandacht besteed worden aan sensibilisering en informatieverstrekking.   

 

In de prioriteit Overlast in uitgaansbuurten werd ernaar gestreefd om de overlast uitgaande 

van het uitgaansleven tot een minimum te beperken.  Ook hier werd een multidisciplinaire 

werkgroep opgestart.  De invoer van bewakingscamera’s in de uitgaansbuurten is één van de 

opvallende realisaties.  Dankzij dit instrument kunnen gerichtere tussenkomsten in het 

uitgaanleven gerealiseerd worden.  Ook recherchematig zijn de camerabeelden een goed 

hulpmiddel gebleken.  De weggeschreven beelden worden ook in rechtszaken gebruikt bij de 

bewijsvoering. 

Daarnaast werden ook de inspanning rond RAVEN verder geïmplementeerd, waardoor 

hardleerse amokmakers steevast vervolgd worden.  Het systeem van weekendspotting, waarbij 

inspecteurs in burger in de uitgaansbuurten aanwezig zijn, werd verfijnd.   

Om de parkeeroverlast te reduceren, werd afgesproken om de ondergrondse parkeerruimtes 

tijdens het weekend 24 op 24 open te stellen.  Het alcoholconsumptieverbod en het verbod op 

verkoop van alcohol in de zomerperiode moesten ertoe bijdragen dat de overlast op straat tot 

een minimum beperkt werd.  Het vernieuwde bestuur besliste evenwel om het 

alcoholconsumptieverbod op te schorten en meer verantwoordelijkheid te leggen bij het 

uitgaanspubliek en de horecasector zelf.   

De aanpak van wildplassers is in de GAS-reglementering opgenomen.   

Stilaan merken we in Brugge ook dat drugsgebruik/-handel een niet te verwaarlozen aspect is 

van de toenemende agressie in het uitgaansleven.   

 

Aan het intern aandachtspunt financiële meerjarenplanning werd minder aandacht besteed.  

Toch bestaat de nood om financiële planning af te stemmen op de Beleids- en Beheerscyclus 

van de stad.  Dit aandachtpunt wordt overgenomen naar het ZVP 2014 – 2017.   
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3.2. De strategische doelstellingen 2014-2017 

De matrix wordt aanvaard als hulpmiddel bij de keuze van de prioriteiten.  De uitdaging in dit 

zonaal veiligheidsplan is het bestendigen van de projectmatige werking, het blijvend stimuleren 

van de medewerkers, het bewaken van de integrale aanpak, het kiezen van de goede 

indicatoren en het durven evalueren en bijsturen.   

De fenomeengerichte aanpak van veiligheid kent wisselende successen.  We moeten vaststellen 

dat we niet alle onveiligheid beïnvloedende factoren in de hand hebben.  Zaak is het om 

kritisch te blijven en ervoor te zorgen dat we meerwaarde bieden.  Bij herhaalde prioriteiten 

kan het nuttig zijn om in een volgende stap onze werkwijze in werkprocessen te gieten en 

kwaliteitsstandaarden in te voeren.  Alleen op die manier wordt de kwaliteit van de reguliere 

werking van de politie verbeterd.  Een goede aanpak blijft een integrale en geïntegreerde 

aanpak.   

 

3.2.1. Synthese van de argumentatie 

 

Een multicriteria-matrix wordt gebruikt als hulpmiddel bij de keuze van de prioriteiten.  Met 

insteek van objectieve en subjectieve bronnen is een rangschikking gemaakt van 

veiligheidsfenomenen die er al dan niet toe doen op het Brugse grondgebied.  Een meer 

uitgebreide versie is terug te vinden in de Lokale Veiligheidsdiagnose.  Rekening houdend 

met de nationale prioriteiten wordt volgende synthese gemaakt : 

Drugs staat voor het eerst bovenaan de rangschikking en de politiezone zal dit fenomeen 

prioritair aanpakken.  Het is ook een nationale prioriteit wat opportuniteiten biedt om een 

bovenlokale synergie te bekomen.   

Hetzelfde geldt voor inbraken in gebouwen.  Het fenomeen is een blijvend probleem en 

krijgt ook nationaal een prioritaire behandeling.  Ook hier zijn er perspectieven om zone-

overschrijdend een aanpak te realiseren.   

Slagen en verwondingen buiten familie of vechtpartijen (3
e
 in de rangschikking), inbreuken 

met bestuurlijke afhandeling, waaronder wildplassen (7
e
 in de rangschikking), vernielingen 

(9
e
 in de rangschikking) en dronkenschap (14e) worden door de zone gebundeld in de 

prioriteit overlast, gekoppeld aan het uitgaan.  Geweld in de publieke ruimte is tevens een 

nationale prioriteit. In onze zone manifesteert zich dat overwegend in vechtpartijen.   

Gauwdiefstal en fietsdiefstal zijn twee fenomenen die typisch zijn voor een regionale stad.  

Ze staan niet toevallig op respectievelijk een 4
e
 en 6

e
 plaats in de prioriteitenmatrix.  Beide 

fenomenen zijn prioriteiten voor de zone.  De coördinatie van deze prioriteiten berust bij de 

coördinator Integrale Veiligheid.  Op politioneel vlak is een sterke knowhow ontwikkeld in 

de repressie van gauwdiefstallen.   

In de rangschikking staan ook enkele verkeersveiligheidsaspecten hoog.  Er is besloten om 

verkeer als prioriteit te benaderen.  Alcohol in het verkeer staat op een 5
e
 plaats en snelheid 

in het verkeer op een 11
e
 plaats.  In de zone wordt de aanpak van verkeersveiligheid 

gebundeld in een verkeershandhavingsplan.  Alcohol en drugs in het verkeer worden 

gebundeld tot rijden onder invloed.  Ook gordeldracht, het gebruik van GSM en de notie 

zwakke weggebruikers krijgen een plaats.  In dit handhavingsplan wordt per thema verwezen 

naar de nationale prioriteit voor het versterken van de verkeersveiligheid.   

Intra-familiaal geweld is een nationale prioriteit en ook in de zone scoort deze problematiek 

hoog.  Zowel lokaal als op arrondissementeel niveau zijn er overlegstructuren die de 

politionele aanpak stroomlijnen.  In geval van aanpassingen aan de omzendbrief COL 

4/2006 'partnergeweld' wordt hier aan meegewerkt.  Dit thema krijgt natuurlijk verder 

aandacht maar wordt niet als prioriteit weerhouden.  De reguliere werking is hier voldoende 
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kwaliteitsvol en de medewerkers zijn sterk gemotiveerd en geresponsabiliseerd bij de 

behandeling van meldingen van intrafamiliaal geweld.   

Als laatste fenomeen in de top tien van de zone staat de jeugdproblematiek.  Dit thema wordt 

niet als politionele prioriteit opgenomen in het Zonaal veiligheidsplan.  Heel wat aspecten 

die onmiskenbaar te koppelen zijn aan jeugdproblematieken, zijn reeds opgenomen in andere 

prioritair aan te pakken fenomenen zoals drugs en overlast.  Het is niet eenvoudig om verder 

te definiëren wat hier allemaal onder valt.  De politionele samenwerking in de aanpak van 

spijbelen, drugs en criminaliteit in scholen is vastgelegd in het protocol n.a.v. PLP 41 dat 

jaarlijks geëvalueerd wordt.  De rol van politie is de ultieme stok achter de deur.  

Aanbevelingen voor een verbeterde aanpak van Jeugdproblematiek staan in een studie over 

“Maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge: Waar staan we?  Waar willen we naartoe?".   

Een aantal prioriteiten uit het nationaal veiligheidsplan worden door de zone niet als 

prioriteit weerhouden omdat uit de analyse van de gegevens blijkt dat ze niet uitgesproken 

naar voren komen op het grondgebied van de zone.  Ze kregen evenwel een eigen plaats in 

de organisatie van het korps of worden in overleg met de federale politie benaderd.   

Het nationaal veiligheidsplan behandelt bv. mensenhandel en mensensmokkel als prioriteit.  

De illegalenproblematiek (13
e
 plaats) in de zone situeert zich in grote mate in Zeebrugge en 

wordt hoofdzakelijk door de Scheepvaartpolitie aangepakt.  De zone werkt hierin net als in 

het verleden ondersteunend bij grootschalige acties en desgewenst beleidsadviserend naar de 

lokale overheid toe.   

Voor de aspecten informaticacriminaliteit (41e plaats), economisch- financiële criminaliteit 

(fraude) en zwendel van illegale vuurwapens (43e plaats) kan steeds een beroep gedaan 

worden op de samenwerking met de federale politie.  Deze zone-overschrijdende fenomenen 

blijven bij voorkeur federale materie of onderwerp voor gespecialiseerde diensten.  Van 

ernstige geweldsmisdrijven of diefstallen met gebruik van een wapen is de zone nog 

enigszins gespaard gebleven.  Er zal wel aan competentieverwerving worden gewerkt om de 

aanvankelijke vaststellingen van misdrijven, waarbij van informaticamiddelen (en o.a. van 

de nieuwe sociale media) gebruik wordt gemaakt, door de lokale politie mogelijk te maken. 

Bij de aanpak van terrorisme zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt:  De lokale politie 

van Brugge wint relevante informatie in en stuurt deze door naar de federale politie (zie 

addendum toegevoegd aan dit zonaal veiligheidsplan als bijlage).   

 

M.b.t. de interne werking worden in eerste instantie 3 prioritaire werkpunten naar voren 

geschoven.  

De herinrichting van het korps waarbij vooral de regiowerking opportuniteiten biedt om de 

gebiedsgebonden politiezorg nieuwe impulsen te geven, competentiebeheer dat moet 

toelaten om de medewerkers te managen volgens de noden van de organisatie en in te spelen 

op behoeften van de medewerkers en interne en externe communicatie als middel om de 

kernwaarde accountability te realiseren en intern en extern draagvlak te creëren. 

Los hiervan blijven we streven naar een optimalisatie van de samenhang tussen beleid en 

begroting, waarbij de nodige  aandacht besteed wordt aan het zoeken naar een gezond 

evenwicht tussen personeels-, werkings- en investeringskosten.  Bedoeling is om de 

begroting te koppelen aan de beleidsnota’s zoals de basispolitiezorg, het zonaal 

veiligheidsplan en er een meerjarenplanning van te maken.  We anticiperen hierbij op de 

verwachting dat op de ene of andere wijze een beleids- en beheerscyclus in de 

politiebegroting en bedrijfsvoering wordt geïntegreerd en meteen afgestemd op de stedelijke 

BBC.  Daarnaast zal de aanzet tot een analytische begroting worden nagestreefd, ook als de 

federale overheid hier (na jaren talmen) geen initiatief zou ontwikkelen of finaliseren !   
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3.2.2. De strategische doelstellingen 

 

3.2.2.1. M.b.t. de interne werking 

 

REGIOWERKING: nieuwe impulsen voor gebiedsgebonden politiezorg 

 

De definitie van het probleem: 

De gebiedsgebonden werking, niet alleen in de noodhulp maar ook met een eigentijdse 

wijkwerking behoeft nieuwe impulsen.  De groeiende behoefte aan personeelscapaciteit voor 

de basisfuncties “interventie” en “openbare orde” verdringt de aandacht voor een 

probleemoplossende aanpak van uitdagingen rond veiligheid en leefbaarheid.   

De te bereiken globale doelen: 

De gebiedsgebonden politiezorg moet nieuwe impulsen krijgen door een herdenken van de 

wijkwerking en een meer doorgedreven deconcentratie van rechercheopdrachten in eerste 

lijn.  Communicatie met individuele en georganiseerde burgers, partnerships met plaatselijke 

actoren en concrete samenwerkingsverbanden met andere lokale overheidsdiensten en 

welzijnsorganisaties zijn een hefboom daartoe.   

De verwachte bijdragen van alle partners: 

Stadsbestuur: enkele investeringen in de politie-infrastructuur in enkele deelgemeenten, 

zonder afbreuk te doen aan de beperkte budgettaire mogelijkheden die de stadsfinanciën nu 

nog bieden ; samenwerkingsbereidheid van verschillende stedelijke en OCMW-diensten in de 

zorg voor de openbare ruimte en de opvang van maatschappelijk kwetsbare 

bevolkingsgroepen.   

De timing: 

De volledige roll out van de regiowerking zal de hele duurtijd van dit zonaal veiligheidsplan 

vereisen.   

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren): 

Het aantal opgezette lokale projecten op regioniveau, inz. in het kader van de uitvoering van 

prioriteiten van dit zonaal veiligheidsplan.   

Het aantal rechercheopdrachten, toevertrouwd aan het niveau van regio’s/districten.   

Het aantal opgezette samenwerkingsverbanden met externe partners.   
Effectmeting en tevredenheidsonderzoek bij bevolking en opinion leaders op het niveau van de 

deelgemeenten.   

 

COMPETENTIEBEHEER 

De definitie van het probleem; 

Binnen lokale politie Brugge is er nood aan het voeren van een modern en onderling 

afgestemd personeelsbeleid.  Effectief managen van medewerkers, afgestemd op de noden van 

de organisatie, is de sleutel tot succes van de organisatie.  Door te kiezen voor een 

competentiegericht personeelsbeleid kunnen we naast het behalen van een goede 

dienstverlening onder het motto “juiste persoon op juiste plaats” ook tegemoet komen aan de 

behoeftes van onze personeelsleden (motivatie, betrokkenheid en tevredenheid).  Lokale 

politie Brugge wil ineens evolueren naar de integratie van competentiebeheer en 

talentenbeheer. 
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De te bereiken globale doelen; 

Enerzijds zal de basis gelegd worden voor het competentiebeheer, met name een 

competentiemodel met bijhorend woordenboek en de functiebeschrijvingen die 

geoptimaliseerd en vervolledigd worden.  Hierbij aansluitend is de lokale politie Brugge 

vertegenwoordigd in de federale projectgroep “Competenties@police”.  Deze projectgroep 

heeft als einddoel (december 2014) een bruikbaar competentiemodel met bijhorend 

competentiewoordenboek voor te leggen, alsook enkele generieke functiebeschrijvingen 

(functieprofiel + competentieprofiel) op te stellen.  De evoluties van dit project en de unieke 

missie, visie en waarden van de lokale politie Brugge worden meegenomen in de uitwerking 

van het competentiebeheer, i.e. de verticale integratie van het competentiebeheer. 

Anderzijds willen we de verschillende HR-processen afstemmen op het competentiemodel, i.e. 

de horizontale integratie. 

 
*Loopbaanbeheer: onderlinge wisselwerking 

De timing; 

Het verhaal van de verticale integratie zal lopen over de duur van het Zonaal Veiligheidsplan.  

Het verhaal van de horizontale integratie is een nooit eindigend verhaal en de motor van het 

competentiebeheer in de toekomst.   

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Verticale integratie – procesindicatoren 

Samenwerkingsverbanden i.k.v. project “Competenties@police”: FOD P&O, Hudson 

Bijwonen overlegmomenten projectgroep ‘Competenties@police” 

Vertaalslag maken van het 5+1 competentiemodel naar lokale politie Brugge 

Opmaken van een template voor een functiebeschrijving 

Workshops organiseren met betrokken functiehouders en functiechefs voor het functieprofiel 

en competentieprofiel 

Verticale integratie – effectindicatoren 

De verspreiding van het competentiemodel met bijhorend competentiewoordenboek 

De terbeschikkingstelling van de functiebeschrijvingen van lokale politie Brugge 

Horizontale integratie – procesindicatoren 

Verschillende beleiden herwerken of uitschrijven: rekruteringsbeleid, selectiebeleid, 

onthaalbeleid, beleid loopbaanbeheer, exitbeleid. 

Quick wins behalen op de werkvloer door het competentiedenken te introduceren in 

verschillende domeinen. 

Talenten in kaart brengen 
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Horizontale integratie – effectindicatoren 

HR in cijfers: een oneindigheid aan KPI’s (key performance indicator). 

Imago lokale politie Brugge: cijfers kandidaten selectie (instroom) 

Goede dienstverlening:  veiligheidsmonitor 

Tevredenheid medewerkers: eventueel MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) 

Motivatie/organisatiebetrokkenheid medewerkers: eventuele survey, cijfers doorstroom en 

uitstroom 

Juiste persoon op juiste plaats: eventuele development centers (competentiemetingen van 

huidige werknemers), productiviteitsmetingen, … 

 

 

COMMUNICATIE 

 

EXTERNE COMMUNICATIE 

De definitie van het probleem: 

Aan externe communicatie is in het verleden te weinig aandacht besteed.  De communicatie 

was eerder ad hoc georganiseerd en een duidelijke communicatie rond de inspanningen en de 

geboekte resultaten inzake politiezorg en criminaliteitsbestrijding gebeurde amper.  Naar de 

toekomst toe willen we door beter te communiceren vorm geven aan de externe gerichtheid en 

accountability. 

De te bereiken globale doelen: 

Door het oprichten van een communicatiecel bij de lokale politie en de aanwerving van een 

communicatieadviseur (burgerprofiel) zal de externe communicatie doeltreffend en korter op 

de bal spelen, niet enkel naar de klassieke persmedia toe, maar ook via de politiewebsite, een 

te ontwikkelen facebookpagina, het twitter-gebruik en mogelijks nog andere nieuwe sociale 

media.   

In een netwerk met de stedelijke persdienst zal de communicatieadviseur ook deelnemen aan 

de mogelijke crisiscommunicatie (discipline 5 in de nood- en interventieplanning). 

De verwachte bijdragen van alle partners: 

Stadsbestuur:  Overeenstemming in het aanwerven van een communicatieadviseur 

Lokale politie: opvolgen en realiseren van een externe communicatiestrategie  

De timing: 

De snelheid van de reorganisatie van de externe communicatie zal beïnvloed worden door de 

timing van aanwerving van de communicatieadviseur.  

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren): 

De aanwerving van een communicatieadviseur 

De aanwezigheid van een professionele website en facebookpagina 

Gebruik van twitter in het korps 

Grotere kennis bij overheden en de burger over het politiefunctioneren 

 

INTERNE COMMUNICATIE 

De definitie van het probleem: 

Zowel in vroegere opeenvolgende medewerkerstevredenheidonderzoeken (“MTO”) als bij een 

zeer recente bevraging van korpsleden door hogeschoolstudenten blijkt de interne 

communicatie nog altijd een bij voorrang aan te pakken werkpunt. De nieuwe 

communicatiecel zal zich ook toespitsen op interne communicatie 
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De te bereiken globale doelen: 

De interne communicatie heeft in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, te maken met een 

grondige vernieuwing van het intranet “Pix” bij de Brugse politie.  Daarnaast worden de 

nodige tools ontwikkeld om regelmatiger en gerichter intern te communiceren over 

beleidsaspecten en zodoende richtlijnen en uitvoeringsmodaliteiten  -  meer dan voorheen  -  

te kaderen in de beleidskeuzes uit het Zonaal Veiligheidsplan.  Op die manier willen we een 

groter intern draagvlak creëren en alle medewerkers in de politieorganisatie informeren en 

blijvend sensibiliseren omtrent de beleidskeuzes.   

De verwachte bijdragen van alle partners: 

Stadsbestuur:  Overeenstemming in het aanwerven van een communicatieadviseur 

Lokale politie: opvolgen en realiseren van een interne communicatiestrategie  

De timing: 

De snelheid van de reorganisatie van de externe communicatie zal beïnvloed worden door de 

timing van aanwerving van de communicatieadviseur.  

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren): 

De aanwerving van een communicatieadviseur 

De aanwezigheid van een vernieuwd intranet 

Grotere betrokkenheid en motivatie bij het politiepersoneel 
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3.2.2.2.M.b.t. de externe werking 

 

DRUGS – bezit - gebruik en handel – PRIORITEIT 

 

Met deze prioriteit wordt invulling gegeven aan het prioritair veiligheidsfenomeen drugs dat 

opgenomen is in het Nationaal Veiligheidsplan.  Vooral de problematiek van bezit, gebruik en 

handel in verdovende middelen wordt als een probleem ervaren.   

De hoogste score in de scanning, zowel in de subjectieve criteria als in de objectieve gegevens 

doen ons besluiten om de aanpak van deze fenomenen voorop te stellen.   

De definitie van het probleem; 

Het bezit, gebruik en de handel van drugs hebben hun weerslag op diverse facetten van het 

maatschappelijke leven.  Aangezien het druggebruik onmiskenbaar een invloed heeft op de 

gedragingen van de gebruikers, stelt er zich  een veiligheidsprobleem.  Het problematisch 

gebruik van illegale middelen leidt in een aantal gevallen ook tot randcriminaliteit, waarbij 

gebruikers overgaan tot misdrijven om in hun gebruik te kunnen voorzien.   

Anderzijds verkeert de verkoop van drugs ook in de illegale sfeer.   

De te bereiken globale doelen; 

Versterken van de repressieve aanpak van handel en trafiek in drugs.   

Versterken van de repressieve aanpak van gebruik van drugs in bepaalde settings zoals 

uitgaansbuurten, parken en pleinen, schoolomgevingen en evenementen.. . 

Versterken van een probleemoplossende aanpak bij “first-offenders”.   

Versterken van de repressieve aanpak van de drugroutes via de haven.   

Uitbreiden van de publiekscommunicatie m.b.t. repressieve aanpak van drugs in Brugge.   

De verwachte bijdrage van alle partners; 

Federale politie : ondersteuning Lokale Politie Brugge inzake de aanpak van de 

drugproblematiek 

Lokaal Korps : verfijnen en verbeteren van bestaande werkmethodes en aanpak; 

periodiek : gerichte extra inzet. 

Preventie 

Wegwerken van misverstanden m.b.t. illegale middelen en wetgeving. 

Bijstellen perceptie m.b.t. middelengebruik.   

Vroegdetectie en vroeginterventie versterken i.f.v. voorkomen overlast en verslaving.   

Continueren van sterke preventieve werking.   

Gerichte aanpak van bepaalde doelgroepen.   

Optrekken informatie en kennisuitwisseling m.b.t. aanpak (lokale) drugproblematiek.   

Coaching organisaties m.b.t. implementatie/evaluatie drugbeleid.   

De timing; 

De acties zullen gevoerd worden gedurende 4 jaar.   

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren):  

Aantal specifieke acties.   

Vergelijkende cijfers m.b.t. het aantal inbreuken op de drugwetgeving.   

Aantal gevatte daders, of onderschepte potentiële daders.   

Aantal justitiële/politionele doorverwijzingen naar vroeginterventie bij het gespecialiseerd 

welzijnswerk.   

Het bestaan van samenwerkingsafspraken met partners. 
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EIGENDOMSDELICTEN – PRIORITEIT 

Met deze prioriteit geven we invulling aan een groep van eigendomsdelicten, meer specifiek 

enkele diefstalfenomenen die zich zowel objectief als subjectief als probleem manifesteren in 

de politiezone:  inbraken in gebouwen, gauwdiefstallen en fietsdiefstallen. 

INBRAKEN IN GEBOUWEN 

De definitie van het probleem; 

Inbraak is een fenomeen dat zich voordoet met weinig regelmaat of voorspelbaarheid, 

waardoor het onveiligheidsgevoel bij de inwoners sterk aangewakkerd wordt. We kunnen 

spreken van twee soorten dadertypes, namelijk lokale daders en georganiseerde rondtrekkers. 

Er worden zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts woninginbraken gepleegd. Dit gebeurt 

meestal in afwezigheid van de bewoners. In de aanpak van de inbraken willen we vooral de 

burger meer betrekken en een proces uitschrijven om kwaliteitsgaranties in te bouwen. 

Inbraken in woningen en andere gebouwen is ook nationaal een prioriteit. 

De te bereiken globale doelen; 

De lokale politie Brugge wil samen met de partners potentiële daders ontraden via gerichte 

acties op lokaal en zone-overschrijdend vlak. Op lokaal vlak zal gestreefd worden naar zowel 

ontrading als vatting van de daders door gericht toezicht enerzijds en kwalitatieve 

aanvankelijke vaststellingen en recherchematige aanpak anderzijds. Tevens wordt verder 

werk gemaakt van een gestructureerde samenwerking met de burgers, de preventiedienst en 

de dienst slachtofferhulp van het CAW.  

De wijkinspecteurs zorgen ervoor dat slachtoffers van inbraken degelijk bejegend worden en 

geven informatie over beveiligingstechnieken. 

De verwachte bijdrage van alle partners; 
De burgers: structurele samenwerking indien relevant in de oprichting van een BIN 

(meldingsbereidheid, aanspreekpunten, nemen van eigen verantwoordelijkheid)  

Federale politie: overkoepelende analyse van de problematiek en verspreiding van regionaal 

relevante informatie; operationeel onderzoek van de verstrekte informatie (sporen, e.d.); 

bovenzonale coördinatie van gerichte acties 

Lokaal Korps: verder structureren van bestaande werkmethodes en aanpak om de kwaliteit te 

garanderen, ontwikkelen van een snelle, adequate respons, open communicatie en extra 

gerichte inzet op kritieke momenten. 

Preventie: coördinatie betreffende inbraakpreventie en het aanbieden van technopreventief 

advies aan verschillende doelgroepen zoals burgers, zelfstandigen, bedrijven en openbare 

gebouwen. 

Stadsbestuur: technopreventieve maatregelen opnemen in het premiestelsel in het kader van 

de verbetering van de woonkwaliteit. 

De timing; 

De acties zullen gevoerd worden gedurende 4 jaar. 

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren):  

Vergelijkende cijfers m.b.t. het aantal (pogingen tot) inbraken in gebouwen. 

Aantal gevatte daders, of onderschepte potentiële daders. 

Aantal acties en/of bestede capaciteit aan de prioriteit inbraken in gebouwen. 

Het bestaan van samenwerkingsafspraken met partners. 

Het bestaan van een uitgeschreven proces m.b.t. aanpak van inbraken. 

Het aantal uitgevoerde huisbezoeken bij inbraken en inbraakpogingen door de 

wijkinspecteurs (“Hercosi”).  

Het beveiligingsniveau van de Brugse woningen. 

 



Zonaal veiligheidsplan 2014 - 2017  43 

FIETSDIEFSTAL 

De definitie van het probleem; 

Als fiets- en studentenstad wordt Brugge geregeld geconfronteerd met fietsdiefstallen.  Om het 

aantal feiten onder controle te houden, ontwikkelde het stadsbestuur een totaalpakket aan 

maatregelen om het evenwicht te behouden.  Nog al te vaak heeft het slachtofferschap van 

deze criminaliteitsvorm te maken met nonchalant gedrag.  Mensen dienen erop gewezen te 

worden dat via preventief gedrag slachtofferschap kan vermeden worden.  Dit maakt enkel 

kans op slagen mits een ondersteunend repressief luik. 

De te bereiken globale doelen; 

Onder coördinatie van de Coördinator Integrale Veiligheid realiseren en bewaken van een 

geïntegreerde aanpak rond fietsdiefstallen wat moet leiden tot een stagnatie van het aantal 

feiten. 

De verwachte bijdrage van alle partners; 

Stadsbestuur (preventiedienst en gemeenschapswachten) : preventiemaatregelen om burgers 

te sensibiliseren en alert te maken.  

Burgers : positieve medewerking inzake (zelf)responsabilisering en burgerzin 

Lokale politie : nauwgezette opvolging van de problematiek (feitanalyses) en gerichte acties 

Fietspunt : kennis problematiek inbrengen en medewerking op preventief vlak 

Federale politie (spoorwegpolitie): toezicht en repressie in de stationsomgeving 

NMBS: medewerking in preventieve strategie en infrastructuur 

Mobiliteitsdienst: voorzien in aangepaste infrastructuur 

Schoolgemeenschap sensibiliseren doelgroep  

De timing; 

De acties zullen lopen gedurende 4 jaar 

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal preventie-initiatieven 

Aantal gevatte fietsdieven 

Aantal teruggevonden – teruggegeven fietsen  

Aantal gestolen fietsen. 

Aantal gelabelde fietsen  

 

GAUWDIEFSTAL 

De definitie van het probleem; 

Brugge wordt als winkelstad geconfronteerd met gauwdiefstallen. De laatste jaren zijn ze 

indrukwekkend toegenomen.  Het stadsbestuur zoekt samen met de politie naar een aanpak om 

de explosie aan feiten tegen te gaan.  Net zoals bij fietsdiefstallen heeft het slachtofferschap 

van gauwdiefstallen te maken met nonchalant gedrag. Anderzijds blijken georganiseerde 

dadergroepen actief. Preventie en repressie dienen in de aanpak hand in hand te gaan. 

De te bereiken globale doelen; 

Onder coördinatie van de Coördinator Integrale Veiligheid realiseren van een geïntegreerde 

aanpak rond gauwdiefstallen. 

Reduceren van het aantal feiten door optimalisering van de  preventieve acties ondersteund 

door een repressief en ontradend luik.  

De verwachte bijdrage van alle partners; 

Stadsbestuur (preventiedienst en gemeenschapswachten): preventiemaatregelen om burgers te 

sensibiliseren en alert te maken.  
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Burgers : positieve medewerking inzake (zelf)responsabilisering en burgerzin 

Lokale politie : nauwgezette opvolging van de problematiek (feitanalyses) en gerichte acties 

die de pakkans van de daders verhogen. 

Federale politie (spoorwegpolitie): samenwerking in ontradende aanpak 

Federale gerechtelijke politie : nationale aanpak georganiseerde bendes uitwerken 

De Lijn: partner in preventie en toezicht op hot spots 

NMBS: partner in preventie en toezicht op hot spots 

Parket: vervolging van de daders  

De timing; 

De acties zullen lopen gedurende 4 jaar 

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal preventie-initiatieven 

Capaciteit besteed aan politionele acties 

Aantal gevatte gauwdieven 

Aantal gauwdiefstallen. 

Aantal arrestaties  

 

 

OVERLAST – PRIORITEIT  

De prioriteit overlast wordt opgesplitst in twee deeldomeinen: overlast in het uitgaansleven en 

overlast in parken en pleinen.   

 

OVERLAST IN UITGAANSLEVEN 

De definitie van het probleem; 

Onder de prioriteit overlast clusteren we slagen en verwondingen, wildplassen, vernielingen 

of vandalisme en dronkenschap.  Deze vormen van overlast worden hoofdzakelijk veroorzaakt 

tijdens de nachturen door het uitgaanspubliek.  Een deel van dit publiek toont onder invloed 

van alcohol en drugs slechts weinig respect voor de omwonenden, het openbaar domein en 

andere uitgaanders.  Het evenwicht tussen een aangename en bruisende uitgaansstad en een 

leefbare woonbuurt is in enkele specifieke sites heel wankel.   Het stadsbestuur werkt aan een 

totaalpakket van maatregelen om dit evenwicht te herstellen.  Dit maakt enkel kans op slagen 

mits een ondersteunend repressief luik.   

De te bereiken globale doelen; 

De lokale politie Brugge wil een fundamentele bijdrage leveren tot het beheersen en 

reduceren van de overlast en op die wijze een positief uitgaansklimaat mee bewerkstelligen..   

De verwachte bijdrage van alle partners; 

Stadsbestuur : maatregelen om situatie te corrigeren (bvb. ondersteunende 

reglementen/verordeningen, taksen en bijzondere besluiten…); preventieve actie : contacten 

met de café-uitbaters, sensibilisering van het uitgangspubliek, infrastructurele maatregelen 

zoals camerabewaking.   

Café-uitbaters : positieve medewerking (via + café- label, volgen van opleidingen).   

Lokale politie : gerichte acties naar specifieke overlastfenomenen / opvolgen recidive en 

kritieke locaties.   

Parket: effectief vervolgen van geweldplegers (voortzetting van het “Raven”-project).   

De timing; 

De acties zullen lopen over 4 jaar.   
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De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Capaciteit voor gevoerde acties   

Aantal klachten van omwonenden over nachtlawaai en overlast 

Aantal vaststellingen inzake drugsgebruik en –handel 

Aantal PV’s inzake wildplassen, slagen en verwondingen, openbare dronkenschap. 

Aantal deelnemers uit het horecamidden aan vormingsmomenten. 

 

OVERLAST IN PARKEN EN PLEINEN 

Geregeld worden klachten geuit over de overlast op Brugse parken en pleinen.  Vooral 

fenomenen als zwerfvuil en vandalisme worden als vervelend ervaren.   

De definitie van het probleem: 

De Brugse parken en pleinen worden als publiek toegankelijke ruimte regelmatig door een 

divers publiek bezocht.  Naast senioren en ouders met jonge kinderen, komen ook jongeren 

naar deze plaatsen om er rond te hangen.  Een vervelende vaststelling hierbij is dat niet 

iedereen het even nauw neemt met de reinheid van de publieke ruimte.  Het is typerend dat 

heel wat zwerfvuil achtergelaten wordt.  Sporadisch zijn het stadsmeubilair en de 

speeltoestellen voorwerp van vandalisme.  Daarnaast stellen we ook vast dat jongeren soms 

heel lang blijven rondhangen op deze pleinen.  Hierbij worden vaak alcohol en andere 

middelen gebruikt en gaat dit gebeuren soms gepaard met omgevingslawaai. 

Te bereiken doelen:  

Via een integrale en geïntegreerde aanpak ervoor zorgen dat de Brugse parken en pleinen net 

achtergelaten worden.   

Het aantal klachten m.b.t. overlast op Brugse parken en pleinen gaan reduceren.   

Sensibiliseren van jongeren om correct gebruik te maken van de stadsinfrastructuur.   

Vorm geven aan het hangjongerenbeleidsplan van de stad.   

Komen tot doeltreffende en correcte afspraken tussen de verschillende diensten om het 

overlastfenomeen aan te pakken.   

Herstellen van schade en vandalisme binnen een redelijke termijn, om zo verdere schade te 

vermijden.   

Te verwachten bijdrage van alle partners:  

Lokaal korps: Deelname en actieve invulling geven aan de bijeenkomsten van de werkgroep 

parken en pleinen.  Toezicht uitoefen op die parken en pleinen waar het overlastfenomeen zich 

hoofdzakelijk voordoet.  Handelen volgens de principes van het hangjongerenbeleidsplan.   

Politionele opvolging van jongeren die zich schuldig maken aan uithangen i.p.v. rondhangen. 

Preventiedienst: Organisatie van de werkgroep parken en pleinen en opvolging van de 

gemaakte afspraken.  In kaart brengen van probleemlocaties.  Benaderen en omgaan met de 

jongeren door de jeugdopbouwwerkers volgens de principes van vindplaatsgericht werken.  

Gericht advies geven over de inplanting en aanleg van parken en pleinen i.f.v. sociale 

veiligheid.   

Jeugddienst: De aanleg van parken en pleinen waarbij aandacht besteed wordt aan de sociale 

veiligheid en het speelcomfort van kinderen.  Aanleg van publieke ruimte op maat van diverse 

doelgroepen.   

Groendienst: Aanleg van groen en speel/ recreatieruimte op maat i.f.v. aangename, sociaal 

veilige parken en pleinen.  Opruimen van zwerfvuil tussen de struikgewassen.  Spoedig 

herstellen van schade aan speeltoestellen/ stadsmeubilair.   

Leefmilieu: Zorgen voor voldoende en goed ingeplante afvalmanden op de parken en pleinen.  

Tijdig en consequent ledigen van de afvalmanden.  Tijdig opruimen van achtergelaten afval. 
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Timing: 

Een werkgroep parken en pleinen is reeds geruime tijd actief en zal tijdens de huidige 

legislatuur verder operationeel blijven. 

De rudimentaire evalutiecriteria (effect-en procesindicatoren): 

Aantal klachten van overlast afkomstig vanuit Brugse parken en pleinen. 

Aantal meldingen van vandalisme en schade op de Brugse parken en pleinen. 

Aantal tussenkomsten van de politie op de Brugse parken en pleinen. 

Hoeveelheid zwerfvuil opgeruimd door Leefmilieu en de Groendienst. 

Ervaringen van de jeugdopbouwwerkers met de jongeren. 

Ervaringen van de dienst Leefmilieu m.b.t. het opruimen van de publieke ruimte. 

De opvolging van de samenwerkingsafspraken door de verschillende diensten. 

 

VERKEER – PRIORITEIT 

Met deze prioriteit wordt invulling gegeven aan de prioritaire verkeersveiligheidsfenomenen 

in het Nationaal Veiligheidsplan: snelheid, rijden onder invloed, GSM-gebruik en 

gordeldracht, aangevuld met een aantal specifieke Brugse pijnpunten waaronder het parkeren 

op laad- en loszones en op fietspaden, zwaar verkeer in de binnenstad en fietsen zonder 

verlichting.   

Een meer gedetailleerde beschrijving met de krachtlijnen inzake verkeer is terug te vinden in 

het verkeershandhavingsplan van de politiezone.  

 

SNELHEID 

De definitie van het probleem 

De Staten-Generaal van de verkeersveiligheid brengt  nationaal de problematiek van het hoge 

aantal verkeersdoden in België onder de aandacht en schuift snelheid als belangrijke oorzaak 

naar voren. We stellen in onze stad vast dat deze oorzaak ook aanwezig is. Om deze aan te 

pakken zullen we een geïntegreerde en projectmatige aanpak (preventie-repressie) voeren. 

Ondanks de vele repressieve controles worden nog steeds bromfietsen opgefokt. We vinden 

het ontoelaatbaar dat jongeren zichzelf en andere weggebruikers in gevaar brengen met hun 

opgefokte bromfietsen. Het opfokken lijkt op het eerste zicht onschuldig, maar de ongevallen 

en de gevolgen ervan, vallen niet te onderschatten. 

De te bereiken globale doelen; 

Voeren van een geïntegreerde aanpak om de objectieve pakkans voor overdreven snelheid te 

verhogen door het handhaven van het aantal specifieke controles. Door deze aanpak sporen 

we de weggebruikers aan om zich te houden aan de opgelegde snelheidsbeperking.  

De problematiek van de opgefokte bromfietsen aanpakken door op gerichte plaatsen en 

specifieke tijdstippen gerichte acties te organiseren. 

Zorgen dat een snelheidsbeperking en de infrastructurele inrichting van de weg in een 

zinvolle verhouding staan. Indien nodig zullen infrastructurele maatregelen nodig zijn om de 

snelheidsbeperking af te dwingen. 

Verhogen van de subjectieve pakkans  door sensibilisering en informatieverstrekking.  

De verwachte bijdrage van alle partners; 

Lokale politie : geïntegreerde aanpak en gerichte  controles, sensibilisering en    

informatieverstrekking 

Provincie West-Vlaanderen : coördinatie van politiezonegrensoverschrijdende acties  
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Federale overheid : financiële ondersteuning vanuit het verkeersveiligheidsfonds  en het 

voeren van nationale sensibiliseringscampagnes (BIVV) 

Wegendienst stad Brugge en Agentschap Wegen en verkeer: organiseren van infrastructurele 

aanpassingen aan hun wegen in functie van de opgelegde snelheidsbeperking. 

De timing; 

De acties zullen lopen gedurende 4 jaar 

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal lokale controles  

Aantal gecontroleerde bestuurders en het resultaat van hun verkeersgedrag. 

Aantal ongevallen die onmiskenbaar te wijten zijn aan overdreven snelheid. 

De respons op diverse interactieve sensibiliseringscampagnes en informatievertrekking. 

 

RIJDEN ONDER INVLOED 

De definitie van het probleem 
De Staten-Generaal van de verkeersveiligheid brengt  nationaal de problematiek van het hoge 

aantal verkeersdoden in België onder de aandacht en schuift daarbij alcohol-/drugsgebruik 

als belangrijke oorzaak naar voren. We stellen in onze stad vast dat deze oorzaak ook 

aanwezig is. Om deze aan te pakken zullen we een geïntegreerde en projectmatige aanpak 

(preventie-repressie) voeren.  

De te bereiken globale doelen; 

Heroriënteren van de alcohol en drugscontroles om de objectieve pakkans te verhogen. Deze 

heroriëntering houdt in dat we werken aan de kwaliteit van de controles, de zorgvuldige keuze 

van plaats en tijd en de flexibiliteit van het aantal controles. Hiermee sporen we de 

bestuurders aan niet te rijden onder invloed. 

Verhogen van de subjectieve pakkans door sensibilisering en informatieverstrekking.  

De verwachte bijdrage van alle partners; 

Lokale politie : geïntegreerde aanpak en heroriëntering controles, sensibilisering en  

informatieverstrekking 

Provincie West-Vlaanderen : coördinatie van politiezonegrensoverschrijdende acties  

Federale overheid : financiële ondersteuning vanuit het verkeersveiligheidsfonds  en het 

voeren van nationale sensibiliseringscampagnes (BIVV) 

Preventiedienst: Sensibilisering via het project “+ café”, samenwerking via het project 

drugspreventie 

De timing; 

De acties zullen lopen gedurende 4 jaar 

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal lokale controles  

Aantal gecontroleerde bestuurders en resultaat van hun verkeersgedrag. 

Aantal ongevallen die onmiskenbaar te wijten zijn aan  alcohol/drugmisbruik achter het stuur. 

De respons op diverse interactieve sensibiliseringscampagnes en informatievertrekking 
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GSM GEBRUIK 

De definitie van het probleem; 

Het gebruik van de gsm tijdens het rijden zorgt voor een toename van je reactietijd waardoor 

de kans op een ongeval wordt verhoogd. 

We stellen vast dat nog heel wat gebruikers hun gsm gebruiken tijdens het rijden en zich niet 

bewust zijn van de mogelijke gevolgen. 

De te bereiken globale doelen; 

Het organiseren van gerichte controles rond gsm gebruik waarbij we de bestuurders wijzen 

op de norm dat niet handenvrij gsm gebruik verboden is. 

Verhogen van de subjectieve pakkans door sensibilisering en informatieverstrekking.  

De verwachte bijdrage van alle partners; 

Lokale politie : geïntegreerde aanpak en gerichte controles, sensibilisering en 

informatieverstrekking 

Provincie West-Vlaanderen : coördinatie van politiezonegrensoverschrijdende acties  

Federale overheid : financiële ondersteuning vanuit het verkeersveiligheidsfonds en het 

voeren van nationale sensibiliseringscampagnes (BIVV) 

De timing; 

De acties zullen lopen gedurende 4 jaar 

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal lokale controles  

Aantal gecontroleerde bestuurders en resultaat van hun verkeersgedrag. 

De respons op diverse interactieve sensibiliseringscampagnes en informatievertrekking 

 

GORDELDRACHT EN GEBRUIK KINDERZITJES 

De definitie van het probleem; 

Het gebruik van de gordel en het goed gebruik van kinderzitjes is een van de eenvoudigste en 

goedkoopste middelen om de gevolgen van ongevallen binnen de perken te houden en het 

aantal verkeersslachtoffers te doen dalen.  We stellen vast dat er nog heel wat gebruikers geen 

autogordel dragen en de kinderen niet goed vastgeklikt zitten.  

De te bereiken globale doelen; 

Het Informeren en sensibiliseren van de gebruikers om de kinderen goed vast te klikken in een 

voor hen uitgerust kinderzitje.   

Organiseren van gerichte controles rond het niet(correct) dragen van de gordel en het niet 

gebruik maken van een kinderzitje.   

De verwachte bijdrage van alle partners; 

Lokale politie : geïntegreerde aanpak en gerichte controles, sensibilisering en 

informatieverstrekking 

Provincie West-Vlaanderen : coördinatie van politiezonegrensoverschrijdende acties  

Federale overheid : financiële ondersteuning vanuit het verkeersveiligheidsfonds en het 

voeren van nationale sensibiliseringscampagnes (BIVV) 

De timing; 

De acties zullen lopen gedurende 4 jaar 
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De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal lokale controles  

Aantal gecontroleerde bestuurders en resultaat van hun verkeersgedrag. 

Aantal letselongevallen die onmiskenbaar te wijten zijn aan het niet dragen van de gordel 

en/of niet correct gebruik van een kinderzitje. 

De respons op diverse interactieve sensibiliseringscampagnes en informatievertrekking 

 

PARKEREN (op laad- en loszones en op fietspaden) 

De definitie van het probleem; 

In onze stad worden parkeerinbreuken vastgesteld die enerzijds de verkeersveiligheid en 

anderzijds de leefbaarheid of de mobiliteit in het gedrang brengen. Brugge hanteert reeds 

enige jaren het mobiliteitsplan waarin een oplossing wordt geboden voor het 

parkeerprobleem in de binnenstad.  Sociaal onaangepast parkeergedrag wordt hierbij niet 

getolereerd.  Concreet gaat het hier over parkeren op plaatsen voor mindervaliden, bushaltes, 

laad-en loszones, parkeren op fietspaden, parkeren op zebrapaden, enz.   

De te bereiken globale doelen; 

Het informeren en sensibiliseren van de gebruikers om de (vracht)wagen goed te parkeren.  

Organiseren van gerichte acties rond onaangepast parkeergedrag.   

Herdefiniëring voor de takelingen naar aanleiding van het veroorzaken van verkeershinder.   

De verwachte bijdrage van alle partners; 
Lokale politie : geïntegreerde aanpak en gerichte controles, sensibilisering en 

informatieverstrekking 

Dienst mobiliteit van de stad Brugge: opmaken, evalueren en bijsturen mobiliteitsplan 

Takeldiensten: oproepbaarheid inzake takelingen 

Private firma: instaan voor de controle op het parkeren (blauwe zone, betalend parkeren, 

bewoners parkeren) 

De timing; 

De acties zullen lopen gedurende 4 jaar 

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal lokale controles  

Aantal gecontroleerde bestuurders en resultaat van hun parkeerovertredingen. 

Aantal takelingen naar aanleiding van onaangepast parkeergedrag 

De respons op diverse interactieve sensibiliseringscampagnes en informatievertrekking 

 

ZWAAR VERKEER IN DE BINNENSTAD  

De definitie van het probleem; 

Vrachtwagens en toeristenbussen in de binnenstad zorgen voor hinder bij de andere 

weggebruikers. Niet enkel de hinder is een probleem, in vele gevallen ontstaan ook 

gevaarlijke situaties omdat de infrastructuur van de binnenstad niet ingericht is om zwaar 

vervoer toe te laten. Zogenaamde dodehoek ongevallen hebben snel als gevolg zwaargewonde 

fietsers of voetgangers. Fietsers/voetgangers zijn zich niet altijd bewust van deze gevaren. 
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De te bereiken globale doelen;  
Het voeren van gerichte controles rond vrachtvervoer en toeristenbussen in de binnenstad 

moeten bijdragen tot verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers, een verder autoluw 

maken van de binnenstad en de bescherming van het wegdek en het historisch patrimonium..  

Het informeren en sensibiliseren van fietsers rond de gevaren van de dode hoek. 

De verwachte bijdrage van alle partners; 
Lokale politie : geïntegreerde aanpak en gerichte controles, sensibilisering en 

informatieverstrekking 

Dienst mobiliteit van de stad Brugge: opmaken, evalueren en bijsturen mobiliteitsplan 

De timing; 

De acties zullen lopen gedurende 4 jaar 

De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal uitgevoerde controles  

Aantal gecontroleerde bestuurders 

Aantal letselongevallen die onmiskenbaar te wijten zijn aan de dode hoek. 

De respons op diverse interactieve sensibiliseringscampagnes en informatievertrekking 

 

FIETSVERLICHTING 

De definitie van het probleem 

De herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen.  Sommige fietsers beseffen niet dat een 

goede fietsverlichting geen overbodige luxe is en rijden met een fiets die niet in orde is of 

laten na om gebruik te maken van een licht. Zo brengen ze in de eerste plaats zichzelf maar 

ook anderen in gevaar. 

Jongeren onder de 16 jaar zijn, strafrechterlijk gezien, minderjarig in het verkeer en kunnen 

dus geen boete opgelegd krijgen. In Brugge wordt geopteerd om te werken met een 

alternatieve sanctionering in de vorm van een jongeren proces-verbaal en een verkeersklas. 

Op die manier maken we de jongeren duidelijk dat ook zij hun verantwoordelijkheid moeten 

opnemen in het verkeer!  

De te bereiken globale doelen; 
Gedurende een welbepaalde periode voeren we een campagne met preventieve en repressieve 

maatregelen om fietsers te wijzen op het gevaar van het niet gebruiken van fietsverlichting en het 

gedrag te beïnvloeden. Elementen in de campagne zijn: 

Voeren van een preventief onderdeel (sept-nov) in de (secundaire) scholen waarbij de fietsen worden 

gecontroleerd om te kijken of ze voldoen aan de wettelijke uitrusting, informeren en sensibiliseren van 

de ouders van de jongeren van wie de fiets niet in orde is bij de preventieve fietscontrole, voeren van 

een repressief onderdeel met gerichte controles (dec-mrt) om het aantal fietsers die zonder 

fietsverlichting rijden te doen dalen, organiseren van verkeersklassen voor jongeren van 12 tot 16 jaar 

van wie de fiets bij de repressieve controles niet in orde blijkt te zijn en verhogen van de subjectieve 

pakkans door sensibilisering en informatieverstrekking.  

De verwachte bijdrage van alle partners; 
Lokale politie : voeren van gerichte controles, opstellen brief voor de ouders, organiseren van 

verkeersklassen en informatieverstrekking 

Provincie West-Vlaanderen : coördineren van een provinciale campagne rond fietsverlichting  

Preventiedienst stad Brugge: organiseren van preventieve fietscontroles in de secundaire 

scholen 

Brugse scholen: engageren om een fietscontrole te organiseren in hun school. 

De timing; 

Deze  actie loopt jaarlijks van september tot maart.  
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De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren) 

Aantal gecontroleerde fietsen in de scholen  

Aantal verstuurde brieven 

Aantal gecontroleerde fietsen tijdens de repressieve controles  

Aantal georganiseerde verkeersklassen  

De respons op diverse interactieve sensibiliseringscampagnes en informatievertrekking 
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HOOFDSTUK 4. 

HET COMMUNICATIEBELEID 
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4.1. Externe communicatie 

4.1.1. Te trekken lessen over de externe communicatie van het politiebeleid 2009 - 2012 

Het vorige beleidsplan was ondanks goede intenties beperkt raadpleegbaar.  De website werd 

te weinig opgevolgd en bevatte enkel de prioriteiten uit het Zonaal Veiligheidsplan.  Met het 

oppakken van communicatie als prioriteit wordt een nieuwe invulling gegeven aan de 

communicatiestrategie.   

 

4.1.2. Intenties betreffende de externe communicatie van het politiebeleid 2014 - 2017 

Voor de externe communicatie van het politiebeleid wordt in eerste instantie gewerkt via de 

kanalen van de bestuurlijke overheid.  Het Zonaal Veiligheidsplan wordt ter kennisgeving 

voorgelegd aan de leden van de Gemeenteraad.  Daarnaast wordt het document ook ter inzage 

gelegd in de Stedelijke Informatiedienst waar het voor iedereen te consulteren is.   

Het stadsmagazine “BruggeINspraak” voorziet toelichtende artikels rond het politiebeleid.  

Ook hier zal het zonaal veiligheidsplan zijn plaats krijgen.  

Met het oog op een directe en meer permanente informatieverstrekking naar de bevolking 

krijgt het integrale document een plaats op de website van de politie Brugge 

(http://www.politiebrugge.be/).  Op een gebruiksvriendelijke manier zullen we de bezoeker 

wegwijs maken in de diverse activiteitenterreinen en de organisatie van de PZ Brugge.  

Regelmatige aanvullingen m.b.t. evaluaties en resultaten van acties - al dan niet gekaderd in 

het zonaal veiligheidsplan – informeren de bezoeker verder.   

Na de goedkeuring van het plan door de overheden wordt begin 2014 een persconferentie 

georganiseerd.   

Bijkomend wordt bij begeleide bezoeken aan het nieuwe politiehuis de gelegenheid 

aangegrepen om de basiselementen van het zonaal veiligheidsplan voor te stellen.  Dit wordt 

ook gedaan bij studenten die stage lopen in de zone. 

 

4.2. Interne communicatie 

4.2.1. Te trekken lessen over de interne communicatie van het politiebeleid 2009 - 2012 

Met het vorige Zonaal Veiligheidsplan is de interne communicatie vrijwel beperkt gebleven 

tot een éénmalige toelichting aan alle personeelsleden.  Ondertussen weten we dat dit 

onvoldoende is om een draagvlak te bekomen. 

 

4.2.2. Intenties betreffende de interne communicatie van het politiebeleid 2014 - 2017 

Het intranet PIX is het informatiemiddel bij uitstek voor alle medewerkers in de Politiezone. 

Uiteraard zal hier het zonaal veiligheidsplan een eigen plaats hebben.   

Een grotere uitdaging is om permanent intern te communiceren over de grote beleidslijnen en 

zodoende een draagvlak te creëren in de eigen organisatie.  Deze ambitie is neergeschreven in 

de prioriteit interne communicatie en wordt één van de opdrachten van de nieuwe 

communicatiecel.   

Medewerkers krijgen volop de kans om mee te werken in projectgroepen die de grote 

krachtlijnen uit het zonaal veiligheidsplan vertalen in tactische en operationele doelstellingen.   

Bij het onthaal van nieuwe medewerkers is een mondelinge toelichting over het zonaal 

veiligheidsplan opgenomen.   

 

 

http://www.politiebrugge.be/
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HOOFDSTUK 5. 

GOEDKEURING VAN HET PLAN 
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5.1. Verbeteren en vernieuwen 

 

 

Opmerkingen en/of suggesties Federale 

Overheidsdiensten (ZVP 2009-2013) 

 

Genomen initiatieven/maatregelen om hieraan 

te verhelpen 

Meer uitgebreide motivatie van de afstemming 

met de prioriteiten uit het Nationaal 

Veiligheidsplan 

 

Zie gedeelte 3.2.1. 

Meer expliciete vermelding van de sleutelfiguren 

die bevraagd werden 

Zie bijlage over lokale veiligheidsdiagnose 

Duidelijker vermelding van de gebruikte 

objectieve en subjectieve gegevensbronnen – 

Lokale Veiligheidsdiagnostiek ook als bron 

gebruiken. 

Zie hoofdstuk 2.3. 

 

 

 

5.2. Goedkeuring 
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HOOFDSTUK 6. 

ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN 

Concrete actieplannen worden uitgewerkt nadat de prioriteiten en aandachtspunten door de 

Ministers zijn goedgekeurd.  Ze zullen derhalve later worden toegevoegd aan het ZVP en kunnen 

dus als een afzonderlijk deel worden beschouwd. 

 
 

 


