oz )6
uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
CENTRUMSTAD

Gemeenteraad
24 maarl2O14

Strategisch Veiligheids- en PreveniePlan 0110712013-3111212013 - goedkeuring.
aanwezrg

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN
DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen
WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried
VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde
LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het KB van
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december 2006 betreffende

de strategische veiligheids-

en

preventieplannen;

Gelet op het KB van 12juni 2013 betreffende de verlenging van de strategische veiligheidsen preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten (verlenging van 1 juli
2013 tot 31 december 2013;
Gelet op het Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 0110712013-3111212013 voor de stad
Eeklo, opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Directie Lokale

lntegrale Veiligheid,

in

uitvoering van het goedgekeurd Strategisch Veiligheids- en

Preventiepla n 201 1 -2013;

BESLUIT:
Eniq artikel

Het Strategisch Veiligheids- en Preventleplan voor de periode 0110712013-3111212013 wordt
als bijlage bij dit besluit goedgekeurd.
Namens de gemeenteraad,
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(arl. 126 nieuwe gemeentewet)

De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Lokale lntegrale Veiligheid
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SDC

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan

Brussel

305788 83/S L lV/

II

-12-

2013

1 107 12013-31 11212013

Geachte Mijnheer de Burgemeester,

Als bijlage kunt u twee exemplaren van het strategisch veiligheids- en preventieplan

110712013-3111212013

vinden.

lk dank u bij voorbaat voor het overmaken van een naar behoren ondertekend exemplaar, binnen de drie
weken na ontvangst, aan de Directie Lokale lntegrale Veiligheid, Waterloolaan 76, 1000 Brussel. Gelieve deze
exemplaren te vergezellen van een notificatie van de gemeenteraad.
Als u vragen zou hebben, kunt u altijd contact opnemen met uw lokaal adviseur
Met de meeste hoogachting.

Rachid Kerkab,
Directeur a.i.

V2-

YåiJ?[: i ¡i,:l'.'.îi11"

www.ibz.be

Waterloolaan 76
1000 Brussel

T 02 557 33 99
F 02 557 33 67

vps@ibz fgov.be
www besafe be

.be

Strategisch Veilig heids- en Preventieplan
EEKLO : SVPP Eeklo OL|OT

lLS-3LltzlL3

periode : 01-07-2013 - 31-12-2013

Tussen enerzijds
De Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 te 1000
Brussel, verder de Staat genoemd

En anderzijds

De Stad EEKLO, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden De Heer Koen Loete,

Burgemeester en Mevrouw Meike Van Grembergen, Stadssecretaris , en die handelen in uitvoering van de

zitting van de Gemeenteraad van

_l_l_en

die verder de Gemeente wordt genoemd.

Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 26 april 2013
Wordt afgesproken wat volgt
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ALGEMENE BEPALINGEN
1. Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de bepalingen

in het Koninklljk Besluit en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt een bedrag van
34.713,00 EUR toegekend aan de Stad EEKLO.

2. Dit contract treedt in werking op

l juli 2013 en eindigt op 3L december

2013

3. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de Federale Staat zo doeltreffend en
efficiänt mogelljk te besteden, conform de voorschriften van het besluit van L?juni 2013 en op
verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies te verstrekken. Zij aanvaarden
iedere controle en zullen er hun medewerking aan verlenen.

2

1. DISPOSITIEF COORDINATIE
1.1. Algemene doelstellingen
1.1.1. Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal gei'ntegreerd en integraal

preventiebeleid
1.1.2. Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan

1.2. Strategische Doelstellingen
1-.2.1.. Een goede

administratieve, logistieke en financiële opvolging van het plan en opvolging

met de subsidiërende overheid verzekeren

Operationele doelstellingen
De adequate vorming van het personeel verzekeren
Te verwachten resultaten
- Preventieambtenaar volgt minimum 1 vorming per contractjaar

lndicatoren
- Aantal gevolgde vormingen.

De investeringen realiseren die noodzakelijk zijn voor het verloop van de initiatieven

voorzien in het plan
Te verwachten resultaten
- Realisatie van de noodzakelijke investeringen per contractjaar.

lndicatoren
- Aantal gerealiseerde investeringen/Aantal voorziene

investeringen > of = 80

%

Een boekhouding en opvolging uitwerken specifiek voor het plan

Te verwachten resultaten
- Realisatie van een uitgavenstaat op kofte, middellange en lange termijn binnen het

jaar volgend op het afsluiten van het plan

lndicatoren
- Het bestaan van een specifiek budgetaftikel voor het plan: jalnee

De communicatie met de subsidiërende overheid verzekeren
Te verwachten resultaten
- Overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidiërende overheden
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lndicatoren
- Kennis van de richtlijnen opgesteld door de subsidiërende overheid: ja/nee

7.2.2. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieacties en een
afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren
Operationele doelstellingen
- Deelnemen aan bestaande overlegstructuren.
Te verwachten resultaten
- Voorbereiding en opvolging van de Consultatieve Preventieraad (CPR) (1)
- Voorbereiding en opvolging van het Stuurcomité (2)

lndicatoren
- Aantal vergaderingen van de CPR

> of = 1 perjaar (1)

- Het bestaan en opsturen van een dagorde van de CPR aan de deelnemers binnen de
3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst: jalnee (1)
-

Verslag van de vergaderingen van de CPR is gerealiseerd en opgestuurd naar de
deelnemers: jalnee (1)

-

Aantal verslagen van het Stuurcomité (tweemaandelijks) (2)

- Adequate en relevante partnerships tot stand brengen
Te verwachten resultaten
- Het bestaande netwerk van partners onderhouden, versterken en uitbreiden

lndicatoren
- Het bestaande netwerk van partners wordt gebruikt: ja/nee

7,2,3. Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren
Operationele doelstellingen
- Opvolging en bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD).

Te verwachten resultaten
-Jaarlijkse actualisering van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD) (1)

- Evaluatie van de Veiligheidsmonitor 2010 (2)
- Jaarlijkse

analyse van de politiële criminaliteitsstatistieken (3)

lndicatoren
-

Jaarlijkse uitwerking van een stand van zaken betreffende de lokale
veiligheidsdiagnostiek: ja/nee (1)
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- Synthese-rapport Veiligheidsmonitor 2010 is gerealiseerd tegen mei van het jaar

volgend op de afname. ja/nee (2)
Jaarlijks analyse-rapport van de politiële criminaliteitsstatistieken binnen de zes

-

maand volgend op de vrijgave van de statistieken.jalnee (3)

- Overlegstructuren installeren eigen aan de evaluatie
Te verwachten resultaten
- Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidiërende overheid ter beschikking
werden gesteld. (1)

- Uitwerken van rappoften die in overstemming zijn met de voorgeschreven richtlijnen.
t2t
- Opmaken jaaruerslag voor College van burgemeester en schepenen. (3)

lndicatoren
- Uitwerking van boordtabellen rekening houdende met de voorgeschreven richtlijnen
(vorm, structuur, inhoud). (1)

- Uitwerking van tussentijdse en finale evaluatierapporten rekening houdende met de
voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud), (2)
-

Jaarverslag is afgewerkt tegen april van het volgend jaar. ja/nee (3)

1.2.4. Verzekeren van informatie naar de bevolking

Operationele doelstellingen
- Specifieke communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven genomen
op het lokale niveau op het gebied van preventie
Te verwachten resultaten
- Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen

lndicatoren
- Het bestaan van een internetsite: jalnee

- Een zichtbaarheid van de preventiediensten verzekeren
Te verwachten resultaten
- Specifieke identificatie van de gemeentelijke preventiedienst te midden van de
andere gemeentelijke diensten

lndicatoren
- Plaats en statuut van de preventiedienst te midden van het gemeentelijk organigram
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2. FIETSDIEFSTAL
Bijna dagelijks komen er in Eeklo meldingen binnen van gestolen fietsen. ln 2005 waren er 306

fietsdiefstallen, in 2004 316. ln 2005 werden er 185 fietsen teruggevonden waarvan er slechts 71
konden terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar. ln 2004 waren er 160 teruggevonden en
71 terugbezorgde fietsen. Bijna al de terugbezorgde fietsen waren geregistreerd, wat op het belang
va n fietsreg

istratie wijst,

Uit de veiligheidsmonitor 2006 blijkt ook dat indien mensen aangifte doen, dit vooral met de bedoeling
is om de gestolen goederen terug te krijgen (3Lo/o), wat nogmaals op het belang van fietsregistratie

wijst. De veiligheidsmonitor 2006 Eeklo duidt verder aan dat 40% van de inwoners fietsdiefstal als een
probleem beschouwen binnen de stad en dat slechts 50%zijn gestolen fiets aangeeft bij de lokale
politie,

2.1. Algemene doelstellingen
2.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal

2.2. Strategische Doelstellingen
2.2.1. Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellingen
- De bevolking informeren en bewust maken van het fenomeen (uitdelen folders,
affichec am

p ag n

e, I essen,..).

Te verwachten resultaten
- Aan alle eerstejaars van de middelbare scholen in Eeklo de les

"fiets op slot=dief

bedot " geven (1)
- Affiche rond fietsdiefstal ontwerpen tegen eind

juni 2011 (2)

- Minimum L0 affiches verspreiden op strategische plaatsen (bibliotheek, zwembad,
sporthal, scholen, cultuurcentrum, ) en bij fietsenhandelaars. (3)

lndicatoren
- Aantal leerlingen die de

les fiets op slot=dief bedot krijgen > of = 200. (1)

- Affiche is gerealiseerd tegen eind

juni 2011 (2) : jalnee

- Aantal verspreide affiches (3)

2.2.2.lnwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving
Operationele doelstellingen
-
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Te verwachten resultaten
- Minimum zeven bewaakte fietsenstallingen met een maximale capaciteit van 400
fietsen ter beschikking stellen (jaarlijks tijdens vaste evenementen)

lndicatoren
- Aantal bewaakte fietsenstallingen

- Het organiseren van fietsgraveeracties
Te verwachten resultaten
- minimum 8 fietsregistraties per

jaar

(1)

- 1000 fietsen registreren per jaar (2)
- Bij elke geregistreerde fiets de folder "Geef fietsdieven geen kans (met bijhorend
fietspasje)" meegeven. (3)

lndicatoren
- Aantal

fietsregistratiemomenten in de stad (1)

- Aantal geregistreerde

fietsen (2)

- Aantal uitgedeelde folders "Geef fietsdieven geen kans" (3)

- De bevolking informeren met betrekking tot de technoprevent¡eve maatregelen.
Te verwachten resultaten
- Duidelijke gebruiksaanwijzing voorzien aan de fietsenstalling busstation de Lijn door
middel van foto's,

lndicatoren
-Jaarlijkse controle van de gebruiksaanwijzing

:

jalnee

2,2.3. De negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen

Operationele doelstellingen
- Teruggevonden fietsen sneller aan de oorspronkelijke eigenaar terug bezorgen.
Te verwachten resultaten
- 40% van de teruggevonden fietsen aan de eigenaar terugbezorgen

Indicatoren
- % terugbezorgde fietsen / teruggevonden fietsen

- Slachtoffers van fietsdiefstal die dagelijks een fiets nodig hebben om naar schoollwerk

te gaan, kunnen gedurende 7 maand een leenfiets lenen van de lokale politie
Meetjesland Centrum
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Te verwachten resultaten
-

Tegen 1 september

20llzijn

minimaal 5 leenfietsen beschikbaar

- Bezettingsgraad van min. 50% van de leenfietsen in de periode september-december
2011

lndicatoren
- Minimaal 5 fietsen beschikbaar L september 20L1: jalnee
- Bezettingsgraad van de leenfiets periode september-december 2011:

* minder dan 50%=rood
* tussen 50 en 65%=oranje
x meer ¿¿¡ $!o/¡=groen

B

3. INBRAAK
Eeklo telde in 2006 86 voltooide inbraken in woningen en gebouwen, Dit is een vrij hoge stijging ten
opzichte van 2005 (45).

Uit de veiligheidsmonitor 2006 blijkt ook dat 40% van de inwoners inbraak met diefstal als een groot
buurtprobleem ervaren, ln het zonaal veiligheidsplan van de lokale politiezone Meetjesland Centrum is
inbraak een prioriteit en is er een actieplan rond uitgewerkt.
Naast inbraak wordt er ook steeds meer en meer melding gemaakt van diefstal op bouwwerven.

Omdat dit in vele gevallen gepaard gaat met betreding van privaat terrein wordt dit verder uitgewerkt
onder het fenomeen inbraak.

3.1. Algemene doelstellingen
3.1.1. Het voorkomen, aan het ticht brengen en verminìderen van inbraak en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot inbraak

3.2. Strategische Doelstellingen
3,2.1.lnwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving
Operationele doelstellingen
- De bevolking informeren en sensibiliseren met betrekking tot technopreventieve

maatregelen.
Te verwachten resultaten
- 10 technopreventieve adviezen verlenen aan particulieren, zelfstandigen en openbare
gebouwen perjaar.

lndicatoren
- Aantal uitgebrachte adviezen.

- Maatregelen uitwerken met betrekking tot de inrichting van de private en publieke,

openbare ruimte ter voorkoming van inbraak.
Te verwachten resultaten
- Bij elke nieuwe stedenbouwkundige vergunning wordt het aanbod TPA meegegeven
vanuit de dienst stedenbouw.

lndicatoren
- Aantal ontvangen aanvragen van de burgers in verband met technopreventief advies,

na de aanvraag/ontvangst van een bouwvergunning > of

3.2.2. Verminderen van het risicogedrag

I

=

15

o/o

Operationele doelstellingen
- De bevolking informeren en bewust maken van het fenomeen inbraak.
Te verwachten resultaten
- ledereen die in de loop van het jaar 65 jaar is geworden ontvangt, tijdens de
seniorenweek, gratis de brochure "veiligheid voor senioren" (L)
- Minimum 1 voordracht rond inbraakpreventie per jaar (2)

- De preventiestand is op minimum L evenement met ruime publieke belangstelling
aanwezig per jaar (3)

lndicatoren
- Brochure "Veiligheid voor senioren" verdeeld naar alle nieuwe 65-plussers. jalnee (1)
- Aantal voordrachten

perjaar

(2)

- Aantal keren dat de preventiestand aanwezig is op een evenement (3)

3,2.3. De negatieve gevolgen gel¡nkt aan slachtofferschap doen afnemen
Operationele doelstellingen
-Teruggevonden gestolen goederen terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaars

(particulieren, aannemers,.,.).
Te verwachten resultaten
- Bij elk technopreventief advies wordt een registratieformulier voor goederen
meegegeven

Indicatoren
-

Aantal uitgedeelde registratieformulieren bij technopreventief advies = het aantal
technopreventieve adviezen,

- Verloren (huis)sleutels terug bezorgen via sleutelhanger met rijksregisternummer.
Te verwachten resultaten
- Bij elke technopreventief advies de sleutelhanger voor sleutelbos uitdelen alsook
tijdens evenementen met de preventiestand

Indicatoren
- Aantal verspreide sleutelhangers > of

= 125 per

half jaar,

3.2.4. De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
- Communicatiekanalen ontwikkelen met de bevolking (zowel particulieren als

zelfstandigen).
70

Te verurachten resultaten
- Bij elke verdachte gedraging, (vermoeden van) oplichting, of een recent vastgestelde
reeks van inbraken wordt een bericht verstuurd vanuit de politie naar de coördinator
van de betreffende Bin of BIN-Z.

lndicatoren
- Aantal

verstuurde berichten vanuit de lokale politie naar de BIN's en Bin-Z is per half

jaar>of=5
3,2.5, Een geïntegreerde en ¡ntegrale aanpak bevorderen

Operationele doelstellingen
- Goede samenwerking creëren tussen de leden van een Bin(-Z) en de lokale politie
i

nzake i nfo r m ati e -u itw

i

sse I i n g.

Te verwachten resultaten
Jaarlijkse bijeenkomst van de coördinatoren van de verschillende Bin(-Z)'s (1)

-

-Jaarlijkse evaluatie van het aantal informatie-uitwisselingen van de politie naar de
Bin(-Z)'s toe en vanuit de leden naar de politie toe. (2)
- Verspreiden
-

van 1 nieuwsbrief per jaar naar de Bin(Z)'s. (3)

Jaarlijks nazicht technische faciliteiten (mailboxen,nummers enz.,.). (4)

lndicatoren
- Verslag van de bijeenkomst van de coördinatoren is gerealiseerd en aan de

deelnemers bezorgd: jalnee (1)
-

Jaarlijkse evaluatie is gerealiseerd tegen januari van het volgende jaar: jalnee (2)

-

Aantal verspreide nieuwsbrieven op jaarbasis. (3)

-

Jaarlijks nazicht technische faciliteiten is gebeurd: jalnee (4)

- De verschillende acties coördineren via werkgroep inbraken.

Te verwachten resultaten
- Bijeenkomst werkgroep > of

=

1 per jaar

lndicatoren
- Aantal bijeenkomsten werkgroep
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4. DRUGGERELATEERDE MAATSCHAPPELUKE OVERLAST
Eeklo is een uitgesproken scholenstad met een dagelijks leerlingenaantal van meer dan 8.000 t.o.v.
een bevolking van 19.638 inwoners,
De meeste van deze leerlingen volgen een of andere vorm van middelbaar onderwijs.
Precies deze categorie van leerlingen is uiterst vatbaar voor de verlokkingen van het druggebruik en/of

het dealen ervan met alle andere negatieve nevenfacetten (diefstal, afpersing). Door de hoge
concentratie van jongeren is Eeklo al vele jaren een uitgelezen jachtterrein geworden voor
drugdealers, Naast de kwetsbare categorie van jongeren mogen ook de andere leeftijdscategorieën
niet uit het oog verloren worden.
De politiële criminaliteitsstatistieken tonen een duidelijk stijging aan van het aantal feiten met
verdovende middelen tussen 2002 (133) en 2005 (2231. Vooral het gebruik kent een hoge stijging in de
statistieken. Zowel de veiligheidsmonitor, als een bevraging bij sleutelfiguren toont aan dat er moet
gewerkt worden rond de problematiek van drugs.
Er moet onderzocht worden welke bijkomende initiatieven kunnen genomen worden om de amplitude
van de drugsproblematiek in kaart te brengen.

4.1. Algemene doelstellingen
4,1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van druggerelateerde
maatschappelijke overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot
d ru g

g erel ate e rde m a atsch a p pel ijke ov erl

ast

4.2. Strategische Doelstellingen
4.2.1. Een gei'ntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Lokaal drugoverleg in de gemeenten Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins ondersteunen.

Te verwachten resultaten
- Voorbereiding en opvolging Lokaal Drugoverleg

- Lokaal drugoverleg komt minimum 1 maal per jaar samen
- Onderhouden van tussentijdse contacten met de leden van het lokaal drugoverleg
- Actief deel uitmaken van werkgroepen, die voortvloeien

uit het lokaal drugoverleg

- Actief deel uitmaken van provinciale werkgroepen en intervisiemomenten met andere

lokale overlegstructuren

lndicatoren
- Aantal jaarlijkse vergaderingen van

het Lokaal Drugoverleg

- Het bestaan en opsturen van de dagorde van het Lokaal Drugoverleg aan de leden
binnen de 10 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst
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- Verslag van

het Lokaal Drugoverleg is gerealiseerd en opgestuurd naar de leden:

ja/nee
- Er zijn tussentijdse contacten met de leden van het overleg: jalnee
- Aantal projecten voortvloeiende uit de specifieke werkgroepen binnen het lokaal

drugoverleg is groter of gelijk aan

L

- Aantal bijgewoonde provinciale vergaderingen en intervisiemomenten is groter of

gelijk aan

2

- Coördineren en organiseren van de drugpreventiecampagne Cocktail Local.
Te verwachten resultaten
- Programmatie Cocktail Local is jaarlijks gerealiseerd tegen september: jalnee
- Afspraken, contracten met partners voor Cocktail Local zijn gerealiseerd: jalnee

- Evaluatie programma Cocktail Local is gerealiseerd binnen de drie maand na de
laatste activiteit: jalnee

lndicatoren
- Voorbereiding,

uitwerking en opvolging drugpreventiecampagne Cocktail Local

- Het bestaan van een programmatie (toneelvoorstellingen, drugquiz, infoavond,
inter-actieve tentoonstelling,...) voor Cocktail Local
- Programma Cocktail Local evalueren op jaarbasis

- Uitbouwen van een vroeginterventie-aanbod voor jongeren binnen Eeklo.
Te verulachten resultaten
-

Jongeren met een beginnende drugproblematiek kunnen terecht bij een

vroeginterventiewerker, die minstens 3 sessies werkt met de jongere en zijn omgeving
rond de verslavingsproblematiek, Jongeren die experimenteren met druggebruik,
kunnen terecht bij de vroeginterventiewerker, die de jongere bewust maakt van de
gevolgen van het druggebruik,
- Jongeren,

waarbij de drugproblematiek niet de hoofproblematiek is, worden

doorverwezen door de vroeginterventiewerker naar een gepaste dienst: jalnee

- De vroeginteruentiewerker biedt ook de nodige nazorg aan bij de jongeren en hun
omgeving: jalnee
- Mede ontwikkelen van een stappenplan in de regio, betreffende drugproblematiek bij
jongeren

- lntervisiemomenten met de vroeginterventiewerker binnen de hulpverlening en
gezondheidszorg van de regio
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- Wekelijks overleg tussen preventieambtenaar, preventiewerker jeugddienst en de
vroeg nterventi ewerker
i

- I ntervisiemomenten tussen lokale vroeginterventiewerkers
- Zetelen van de vroeginterventiewerker in het Lokaal Drugoverleg, waar een

terugkoppeling van de resultaten continu gebeurt.

Indicatoren
- lnstallatie van een vroeginterventieaanbod voor jongeren met een beginnende
drugproblematiek en/of experimenteel gedrag: jalnee
- De vroeginterventiewerker heeft grondige kennis van de sociale kaart: ja/nee
-

Aantal bereikte jongeren via vroeginterventieaanbod is groter of gelijk aan

-

Aantal contacturen van de vroeginterventiewerker is groter of gelijk aan 20

5

- Programmatie sta ppenplan taken preventie/vroeginterventie/hul pverlen ing tegen
eind juni 2011: jalnee
- Wekelijks overleg tussen preventie-ambtenaar, preventiewerker jeugddienst en de

vroeginteruentiewerker is gerealiseerd: jalnee
- Lokale en bovenlokale intervisies worden bijgewoond: jalnee
- Deelname aan het lokaal drugoverleg en terugkoppeling van resultaten
- Nauwe samenwerking met het schoolspottersproject binnen de jeugddienst

Te verwachten resultaten
- Mee opvolgen van het schoolspottersproject binnen de jeugddienst
- Mee uitdenken en uitwerken van preventie-initiatieven, op basis van de
problematieken die de schoolspotter opmerkt
- De schoolspotter rappodeert aan de preventie-ambtenaar omtrent dit fenomeen
- De rapportages worden bijgehouden in een logboek: ja/nee
- Er wordt ingespeeld op de actuele trends binnen Eeklo: jalnee

Indicatoren
- Maandelijks samenkomen met schoolspotter, jeugconsulent/preventiewerker

en

preventieambtenaar
- Aantal intervisies en projecten, voortvloeiende

gelijk aan
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uit schoolspotterproject is groter of

5. GEWELD IN SCHOOLMILIEU
Eeklo is een uitgesproken scholenstad met een dagelijks leerlingenaantal van meer dan 8.000 t.o.v.

een bevolking van 19.638 inwoners.
De meeste van deze leerlingen volgen een of andere vorm van middelbaar onderwijs.
Recente gebeurtenissen in België (Mp-3 moord, steekpartijen in Oostende en Binche met dodelijke

afloop,,.) tonen aan dat het geweld tussen jongeren toeneemt, niet alleen in de vrije tijd maar ook op
school. Om te voorkomen dat in een scholenstad als Eeklo dergelijke zware feiten gebeuren wil de
lokale politie (via de PLP41) en de preventieambtenaar van de stad Eeklo in samenwerking met o.a, de
jeugddienst van de stad, de betrokken secundaire scholen, CLB's en andere actoren een gezamenlijke
strategie bepalen om geweld in het schoolmilieu te beperken. ln een eerste fase zal via een enquête in
alle middelbare scholen van Eeklo een scanning gebeuren van de aanwezigheid van ondermeer
geweld, afpersing, schoolverzuim en druggebruik. Op basis van de resultaten kunnen dan de nodige
beleidslijnen bepaald worden.

5.1. Algemene doelstellingen
5.1.1, Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld in schoolmilieu en/of
de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweld in schoolmilieu

5.2. Strategische Doelstellingen
5,2.1. lnwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving

Operationele doelstellingen
- lnzicht verweruen in de criminogene omstandigheden en omgeving,
Te verwachten resultaten
- Resultaten van de enquête 'jeugdcriminaliteit op en rond de scholen' worden
geactualiseerd aan de hand van gesprekken met bevoorrechte getuigen binnen het
schoolmilieu
- Oprichten van een werkgroep rond geweld en agressie binnen het schoolmilieu,
waarin de actuele trends en noden besproken worden, operationeel

- Frequent overleg met schoolspotter en preventiewerker van de jeugddienst, om op
korte termijn te kunnen inspelen op de actuele trends

lndicatoren
- Realisatie gesprekken met bevoorrechten getuigen binnen het schoolmilieu
- Realisatie werkgroep geweld en agressie binnen het schoolmilieu

- Realisatie aanbevelingen voor de preventiecampagne 'geweld in schoolmilieu' op
maat van iedere school in de loop van het schooljaar 2010-2011
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5.2.2. Een gei'ntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Coördineren en organiseren van een preventiecampagne'geweld

in schoolmilieu'.

Te verwachten resultaten
- Voorbereiding en opvolging preventiecampagne 'geweld in schoolmilieu',

gestart in

de loop van het schooljaar 2010-2011 (1)
- Minimum éénmaal samen komen met de lokale politie, de directies en alle betrokken
partners rond de preventiecampagne 'geweld in schoolmilieu' (2)
- Bezoek aan minimum 1 gelijklopend project in een gemeente in Vlaanderen (3)
-Jaarlijkse evaluatie preventiecampagne'geweld in schoolmilieu'aan het einde van het
lopende schooljaar (4)
- lnformatie rond allerhande mogelijkheden op preventievlak wordt actief aangeboden,
zodat op maat van iedere school, een aanbod kan voorzien worden: ja/nee (5)
- Onderhouden van nauwe contacten met leerlingenbeleiding en zorgcoördinatoren

binnen de scholen (6)

Indicatoren
- Aantal vergaderingen tussen de cel sociale

politie, preventieambtenaar, jeugddienst,

directies en andere betrokken paftners is groter of gelijk aan 1 (2)
- Verslag van de vergaderingen is gerealiseerd en aan de deelnemers bezorgd (2)

:

jalnee
- Aantal bezoeken aan gelijklopende projecten (3)

- Het bestaan van een programmatie voor de preventiecampagne 'geweld in
schoolmilieu' (4) : jalnee
-Jaarlijkse evaluatie preventiecampagne'geweld in schoolmilieu'aan het einde van het
lopende schooljaar (5): jalnee

5.2.3. Potentiële daders van overtredingen ontraden
Operationele doelstellingen
-

Jongeren informeren en toeleiden naar een zorgaanbod omtrent dit thema, in nauwe
samenspraak met de scholen.
Te verwachten resultaten
- Nauwe samenwerking met sociale politie en Jongereninformatiepunt van de
jeugddienst voor begeleiden van jongeren met problematisch gedrag
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- Zorgtraject vooaien voor slachtoffers van geweld en agressie in het schoolmilieu

lndicatoren
- Aantal contacten tussen sociale politie, JIP en daders of slachtoffers in kwestie is

groter of gelijk aan

1

- Uitgeschreven zorgtraject en bijhorend stappenplan: jalnee
- Coördinatie en ondersteuning van de time-outprojecten binnen de secundaire scholen
Te verwachten resultaten
- Mee uitbouwen van time-outprojecten voor leerlingen bso en deeltijds onderwijs
binnen de drie Eeklose secundaire scholen
- Opstart en deelname in de stuurgroep rond de time-out projecten binnen scholen

- Meewerken aan de uitwerking van een 'agressie en -pestbeleid' op school, met
duidelijk stappenplan
-

Jaarlijkse evaluatie van de time-outprojecten

lndicatoren
- Benutten van time-outprojecten binnen de secundaire scholen
- Realisatie stuurgroep: ja/nee

- Realisatie 'agressie en -pestbeleid' op school; met stappenplan: jalnee
-Jaarlijkse evaluatie met betrokkenen rond dit project: ja/nee
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6. SOCIALE OVERLAST
Uit de analyse van het Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland van de wijk Galgenakker blijkt dat er heel
wat overlast ervaren wordt door rondhangende jongeren uit 'probleemgezinnen'. Ze beschikken vaak
niet over de vaardigheid om met anderen samen te wonen/leven, ze zijn onverdraagzaam, normloos
en hebben vaak geen of een fout sociaal vangnet, Ze gaan weinig naar school en komen uit gezinnen
waar generatiearmoede aanwezig is en de ouders vaak ruzie hebben, wat dan weer een grote impact
heeft op de beleving van geweld bij de probleemjongeren.
Er is ook sprake van sociale overlast (lawaai, afval,,.,) bij het begin en einde van de school in de

schoolomgeving en aan de bushaltes aan de Markt en Watertoren

6.1. Algemene doelstellingen
6.7.7. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast

6.2. Strategische Doelstellingen
6.2.7. De resocialisatie van probleemjongeren bevorderen
Operationele doelstelli ngen
- De probleemjongeren uit de wijk Galgenakker bereiken en betrekken

bij allerhande

activiteiten en de resocialisatie met de plaatselijke bevolking bevorderen.
Te verwachten resultaten
- Maandelijks samenkomen met de Jip-preventiewerker van de stad om de werking te
bespreken en bij te sturen (1)
- Mee uitwerken van een activiteitenprogramma voor de jongeren uit de wijk op
jaarbasis, in nauwe samenspraak met de preventiewerker van de jeugddienst en met
de berokken gezinnen (2)
- Spelmateriaal (voetballen, basketballen, opbergboxen, drinkbekers enz.,) aanschaffen
(3)

- Opfrissen van het voetbal/ontmoetingsplein door o.a. plaatsen van duurzaam
spelmateriaal en groenwerken, met participatie van de omwonenden (4)
- lnvesteren in contacten met de buurt (aanwezigheid tijdens parochiefeesten,
buur[feesten, frequente informele gesprekken met ouders) (5)
-Jaarlijkse evaluatie van het voorbije programma (6)

Indicatoren
- Aantal contacten met de Jip-preventiewerker van de stad Eeklo is

2 (1)
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groter of gelijk aan

-

Activiteitenprogramma is gerealiseerd voor én met de jongeren op jaarbasis (2)

:

ja/nee

- Benodigd materiaal per jaar is aangeschaft: ja/nee (3)
- De opfrissing van het voetbal/ontmoetingsplein is gerealiseerd op maat van de
betrokken buuftbewonders: jalnee (4)
- Bestaan van contacten met buurt is groter of gelijk aan 1 (5)
- Evaluatie is gerealiseerd op jaarbasis (6) : jalnee
- De maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit andere probleembuurten en

-plaatsen op een laagdrempelige manier bereiken en toeleiden tot het reguliere
jeu gdw

e

rk d oor h et' O ctobus' project

Te verwachten resultaten
- Mee opzetten van het Octobus-project in de probleembuuften (St-Jozef, Crielkens,
skatepark)
- Deze maatschappelijk kwetsbare gezinnen wordt bereikt en er wordt ingespeeld op
hun (vrijetijds)noden: ja/nee
- Deze kinderen en jongeren worden toegeleid naar een voor hen gepast
vrijetijdsaanbod : ja/nee
- Er wordt ingespeeld op de specifieke buurtproblemen en er is melding/doorverwijzing
waar nodig: jalnee
- Aankopen van spelmateriaal

lndicatoren
- Octobus is tijdens paas- en zomeruakantie wekelijks aanwezig in St-Jozef, Crielkens en

skatepark: jalnee
- De maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit deze buurten worden bereikt
via dit initiatief: jalnee

- Er is toeleiding van de gezinnen naar een voor hen passend aanbod: jalnee
- De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht: jalnee
- lJitbouwen van een tienerwerking binnen de ieugddienst, begeleid door de

llP-preventiewerker en wijkcentrum de kring
Te verwachten resultaten
- Uitbouw van een wekelijkse tienerwerking binnen de jeugddienst
-
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Toeleiding van lokale maatschappelijk kwetsbare tieners tot deze tienerwerking

- lnformatie verstrekken en begeleiding op maat van deze tieners
- Maandelijks overleg metJlP-preventiewerker en wijkcentrum de kring
- Tweejaarlijks evaluatiemoment met een lokale stuurgroep rond deze werking

lndicatoren
- Wekelijkse contactmomenten met lokale maatschappelijk kwetsbare tieners

(Ll

jaar-16 jaar)
- Overleg JIP-preventiewerker en wijkcentrum de kring maandelijks: jalnee
- Evaluatiemoment met een lokale stuurgroep rond deze werking: ja/nee

6,2.2. De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
-

Een zichtbare aanwezigheid verzekeren

op risicoplaatsen om mogelijke daders te

ontraden.
Te verwachten resultaten
- Trimestrieel samenzitten

met de betrokken partners (schoolspotter, jeugddienst,

lokale politie, preventieambtenaar,...) (L)
- ln samenwerking met de jeugddienst een takenpakket uitwerken voor schoolspotter

met betrekking tot overlast aan de scholen en bushaltes (2)

lndicatoren
- Aantal samenkomsten
-
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met betrokken paftners perjaar = 2

Takenpakket gerealiseerd (2): jalnee

(ll

7. INTRAFAMILIAAL GEWELD
Over de jaren 2002 en 2005 schommelt het aantal opzettelijke slagen en verwondingen binnen familie
rond de 70-80 feiten op jaarbasis. Uit de analyse van de woonwijk Galgenakker is ook gebleken dat

'probleemjongeren' een groter risico vertonen om later ook intrafamiliaal geweld te plegen. Vele van
die jongeren komen uit gezinnen waar intrafamiliaal geweld aanwezig is. De jongeren hebben een vaag
normbesef en nemen intrafamiliaal geweld als norm over.

7,1. Algemene doelstellingen
7,7.7, Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van intrafamiliaal geweld en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot intrafamiliaal geweld

7.2. Strategische Doelstellingen
7.2.7. Potentiële daders van overtredingen ontraden
Operationele doelstellingen
- L8-jarigen sensibiliseren betreffende kwaliteitsvolle en duurzame relaties.
Te verwachten resultaten
- Jaarlijkse

theaterproductie Tiran-nie-soe aanbieden via de middelbare scholen aan de

derde graadsleerlingen

(

1)

- Voor- en nabespreking realiseren (2)

- Evaluatie van de theaterproductie realiseren via invulformulier voor directies en
leerkrachten (3)

lndicatoren
-

Theaterproductie is jaarlijks georganiseerd in de eerste helft van het jaar : ja/nee (1)

- Voorbespreking is gerealiseerd via de scholen I ja/nee (2)
-

Aantal leerkrachten die uitleg betreffende de werkmap 'Tiran-nie-soe' hebben

ontvangen>of=5(2)
- Nabespreking is gerealiseerd door betrokken leerkrachten, op basis van inleidende
sessie en werkdocument opgemaakt door preventieambtenaar, jeugddienst, Jac, CAW

en sociale politie (2)

- Evaluatie gerealiseerd binnen de drie maand na de laatste voorstelling : jalnee (3)

7.2.2. Een geintegreerde en integrale aanpak bevorderen

Operationele doelstellingen
De verschillende acties in het kader van intrafamiliaal geweld coördineren.
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Te venilachten resultaten
-

Theatervoorstelling Tiran-nie-soe verwerken in de preventiecampagne rond geweld
(in het schoolmilieu)

lndicatoren
-

Tiran-nie-soe wordt op basis van ontwikkelde preventiecampagnes rond geweld
geÏntegreerd binnen het project 'geweld in schoolmilieu' in de loop van het schooljaar
2010-2011.: jalnee
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Dit strategische veilig heids- en preventieplan werd ondeftekend te

Brussel op

3

Elk der contractanten verklaart een ondeftekend exemplaar ontvangen
te hebben.

Voor de Federale Staat,

Mevrouw Joëlle MILQUET, Minister van Binnenlandse Zaken

Voor de

G^ruÀ nte,

De Heer Koen LOETE, Burgeme
en

Mevrouw M ike Van GREMB RGEN, Stadssecretaris
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