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Strategisch Veiligheids- en PreveniePlan 2014-2017 - goedkeuring.
aanwez¡g

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

7

december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en

preventieplannen;

Gelet op het KB van

7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids-

en

preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten voor de periode 2014-2017
en waarbij voor de stad Eeklo een jaarlijks bedrag beschikbaar is van 68.495,69 euro;

Gelet op het Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2014-2017 voor de stad Eeklo,
opgemaakt door de stad Eeklo in overleg met de korpschef van de politiezone Meetjesland
Centrum en in overleg met de lokale adviseur bij de FOD BinnenlandseZaken;
Gelet op de Lokale Veiligheidsdiagnostiek 2013 Stad Eeklo;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Eniq artikel

Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 wordt als bijlage bij dit besluit
goedgekeurd.

Namens de gemeenteraad,
De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME

De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,

:

De stadssecretaris,

(arl. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

STRATEGISCH VEILTGHEIDS. EN PREVENTIEPLAN
2014.2017 VAN DE STAD EEKLO

Tussen enerzijds

:

de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de
Wetstraat 2 te 1OO0 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
..... en
die handelen in uitvoering van de zitting van de Gemeenteraad van
die verder "de gemeente" worden genoemd,

Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 31 december 2013

Wordt afgesproken wat volgt

Þ Operationele doelstellins

1:
Deelnemen aan bestaande overlegstructuren

Te verwacht n resultaten

- Preventie opnemen binnen bestaande overlegstructuren (Directieoverleg,
Jeugdwelzijnsoverleg) (1 )
- Voorbereiding en opvolging van het Stuurcomité (2)
lndicatoren:

- Aantal verslagen van de overlegstructuren (trimestrieel) (1)
- Aantal verslagen van het Stuurcomité (tweejaarlijks) (2)

Þ Operationele doelstelling 2:

-

Het bestaande netwerk van partners onderhouden, versterken en uitbreiden

Te verwa
n resultaten
Het bestaande netwerk van partners onderhouden, versterken en uitbreiden

lndicatoren :
Het bestaande netwerk van partners wordt gebruikt: jalnee.
Strategische doelstelling 3:
Een

an ent evaluatieproces

van het plan verzekeren.

Þ Onerat
doelstellino 1:
Opvol ging en bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD)

Te verwachten resultaten:
- Jaarlijkse actualisering van de lokale veiligheidsdiagnostiek.(1 )
- Jaarlijkse analyse van de politiële criminaliteitsstatistieken.(2)
Indicatoren:

- Jaarlijkse uitwerking van een stand van zaken betreffende de lokale
veiligheidsdiagnostiek . (1)
- Jaarlijks analyse-rapport van de politiële criminaliteitsstatistieken binnen de zes
maand volgend op de vrijgave van de statistieken . (2)
Þ Ooerationele doelstellino 2
Overlegstructuren installeren eigen aan de evaluatie.
Verwachte resultaten

-

:

Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidiërende overheid ter
beschikking werden gesteld. (1)
Uitwerken van rapporten die in overeenstemming zijn met de voorgeschreven
richtlijnen. (2)
opmaken jaarverslag voor college van Burgemeester en schepenen. (3)

lndicatoren

:
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Uitwerking van boordtabellen rekening houdende met de voorgeschreven
richtlijnen(termijn, vorm, structuur, inhoud) . (1)
Uitwerking van tussentijdse en finale evaluatierapporten rekening houdende met
de voorgeèchreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud) . (2)
Jaarverslag is afgewerkt tegen april van het volgende jaar . (3)

Verzekeren van informatie naar de bevolki

Þ Operationele doelstelling 1:
Spec¡tiete communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven genomen
op het lokale niveau op het gebied van preventie.
Te verwachten resultaat:
Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen'
lndicator:
- Het bestaan van een internetsite
- Gebruik van folders en gadgets
- Katern in het Eikenblad

Þ Operationele doelstelling 2:

Een zichtbaarheid van de preventiedienst verzekeren.

Te verwachten resultaat:
Specifieke identificatie van de gemeentelijke preventiedienst
gemeentelijke diensten.
lndicatoren:

Plaats

te midden van de andere

en statuut van de preventiedienst te midden van het

gemeentelijk

organigram
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Beschrijving
Bijna dagelijks komen er in Eeklo meldingen binnen van gestolen fietsen, ln 2O12waren
er 152 fietsdiefstallen, in 2O11 2O5.
Uit de LVB 2012 blijkt ook dat indien mensen aangifte doen, dit vooral met de bedoeling
is om de gestolen goederen terug te krijgen (58o/o't, wat nogmaals op het belang van
fietsregistratie wijst. De LVB 2O12 Eeklo duidt verder aan dat 27o/o van de inwoners
fietsdiefstal als een probleem beschouwen binnen de stad en dat slechts 58o/o ziln
gestolen fiets aangeeft bij de lokale politie.
Door de gemeentebesturen wordt het gebruik van de fiets gepropageerd maar een
doordringende en blijvende sensibilisering van de fietsers is noodzakelijk ten einde het
aántal fietsdiefstallen te doen dalen. Veel fietsen blijven ongesloten o+ ii¡n voorzien van
minderwaardige fietssloten en zijn ook niet geregistreerd.

Algemene doelstelling

:

Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal.
Strateqische doelstellinq 1

de

:

Verminderen van het ris

ed

Þ Operationele doelstelling

1:

De bevolking informeren en bewust maken van het fenomeen (uitdelen folders,

affichecampagne, infomomenten,..).

Te verwachten resultaten:
- Aan alle eerstejaars van de middelbare scholen in Eeklo een infomoment "fiets
op slot:dief bedot " geven (1)
- Affiche rond fietsdiefstal ontwerpen tegen eind 2O14 (2)
- Minimum 20 aff iches verspreiden op strategische plaatsen (bibliotheek,
zwembad, sporthal, scholen, cultuurcentrum,...) (3)
- Fietsenhandelaars overtuigen om bij fietsregistrat¡e een bon te geven met 1O%
korting bij aankoop van een goed fietsslot (4)
- Ondersteuning organisatie 'STRAP-dag'l promotie en gadgets (b)
Indicatoren

-

:

Aantal leerlingen die het infomoment "fiets op slot:dief bedot "krijgen >
(1)

4OO

Affiche is gerealiseerd tegen eind 2O14 (21
Aantal verspreide affiches (3)
Bestaan van afspraken met handelaars voor 1O% korting (4)
Aantal verspreide bonnen korting (4)
Organisatie 'STRAP-dag' (5)

Strategische doelstelling 2
lnwerken op de crim

:

ne omstand heden en omgeving
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Þ Operationele doelstelling

1:

Het organiseren van fietsgraveeracties
Te verwachten resultaten:
- minimum 12 fietsregistraties op jaarbasis (1)
- 900 fietsen registreren op jaarbasis (2)
-Bij elke geregistreerde fiets de folder " Geef fietsdieven geen kans (met bijhorend
fietspasje)" meegeven (3)
lndicatoren:
- Aantal fietsregistraties (1)
- Aantal geregistreerde fietsen (2)
- Aantal uitgedeelde folders "Geef fietsdieven geen kans" (3)

Þ Operationele doelstellinq 3:

De bevolking informeren met betrekking tot de technopreventieve maatregelen.

Te verwachten resultaat:
Duidelijke gebruiksaanwijzing voorzien aan de fietsenstalling busstation
middel van foto's

de Lijn door

lndicator:
Jaarlijkse controle van de gebruiksaanwijzing: jalnee
Strategische doelstellinq 3
De ne

teve

:

elinkt aan slachtofferscha

en

doen afnemen

Þ Operationele doelstelling 1:
Teruggevonden fietsen sneller aan de oorspronkelijke eigenaar terug bezorgen.
Te verwachten resultaat:
- 1O-2O% van de teruggevonden fietsen aan de eigenaar terugbezorgen

lndicator:
-1O-2O % terugbezorgde fietsen / teruggevonden fietsen

Beschrijving
Eeklo telde in 2012 66 voltooide inbraken in woningen en gebouwen, Dit is een vrij
hoge stijging ten opzichte van 2009 (35).
Uit de LVB 2012 blijkt ook dat 34o/o 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.
Algemene doelstellinq

:
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Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot inbraak
Strategische doelstellins

I

de

:

lnwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving

Þ Operationele doelstelling 1:
De bevolking informeren en sensibiliseren
maatregelen.

met betrekking tot

technopreventieve

Te verwachten resultaat:
1O technopreventieve adviezen verlenen aan particulieren, zelfstandigen en openbare
gebouwen op jaarbasis
Indicator:
Aantal uitgebrachte adviezen

Þ Operationele doelstellinq 2
Maatregelen uitwerken met betrekking tot de inrichting van de private en publieke,
openbare ruimte ter voorkoming van inbraak.
Te verwachten resultaat:
Bij elke nieuwe stedenbouwkundige vergunning wordt het aanbod TPA meegegeven
vanuit de dienst stedenbouw.
lndicator:
Aantal ontvangen aanvragen van de burgers in verband met technopreventief advies, na
de aanvraag/ontvangst van een bouwvergunning Z 1Oo/o
Strategische doelstelling 2

:

Verminderen van het risicogedrag

Þ Operationele doelstellinq 1
De bevolking informeren en bewust maken van het fenomeen inbraak.

Te verwachten resultaten :
- Actualiseren van de brochure "veiligheid voor senioren" tegen september 2O14
(1)

- ledereen die in de loop van het jaar 65 jaar is geworden ontvangt, tijdens de
seniorenweek, gratis de brochure "veiligheid voor senioren" (2)
- Minimum 1 voordracht rond inbraakpreventie op jaarbasis (3)
- De preventiestand is aanwezig op een evenement met ruime publieke
belangstelling (4)

lndicatoren

:

Brochure "veiligheid voor senioren" geactualiseerd tegen september 2O14 (1l,:
jalnee
Brochure "veiligheid voor senioren" verdeeld naar alle 65-plussers(2)
Aantal voordrachten per jaar (3)
Aantal keren dat de preventiestand aanwezig is op een evenement (4)
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Stratesische doelstelling 3
De negatieve gevolgen

:

elinkt aan slachtofferscha

doen afnemen

Þ Operationele doelstelling 1:
Teruggevonden gestolen goederen terugbezorgen aan
(particulieren, aannemers,...).

de

rechtmatige eigenaars

Te verwachten resultaten:

Bij elk technopreventief advies wordt een registratieformulier voor

goederen

meegegeven

lndicatoren:

-

Aantal uitgedeelde registratieformulieren bij technopreventief advies : aantal
TPA's.

Stategische doelstelling

4

:

De sociale controle bevorderen

Þ Operationele doelstelling 1 :
Communicatiekanalen ontwikkelen

met de bevolking (zowel

particulieren

als

zelfstandigen).
Te verwachten resultaten

:

Bij elke verdachte gedraging,

(vermoeden)

van oplichting of een

vastgestelde reeks van inbraken wordt de Bin
politie.(1

of

recent

BIN-Z geactiveerd door

)

lndicatoren :
- Aantal verstuurde berichten vanuit de lokale politie (1)/verdachte gedragingen >

80

o/o

Stategische doelstellins 5

:

Een geintegreerde en integrale aanpak bevorderen

Þ Operationele doelstelling

1:
Goede samenwerking creëren tussen de leden van een Bin(-Z) en de lokale politie inzake

informatie-uitwisseling.
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)
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)

Þ Operationele doelstelling 2:
9

De verschillende acties coördineren via werkgroep inbraken.

Te verwachten resultaten :
- Bijeenkomst werkgroep

å

(jaarlijks)

Indicatoren :
Aantal bijeenkomsten werkgroep

-
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Beschrijving
Eeklo is een uitgesproken scholenstad met een dagelijks leerlingenaantal van meer dan
6.050 t,o.v. een bevolking van 20.286 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 negat¡eve 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.
Zowel de veiligheidsmonitor, als een bevraging bij sleutelfíguren 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.
Algemene doelstelling

:

maatschappelijke overlast en de onveiligheidsgevoelens hieraan gerelateerd.
Stategische doelstelling
Een

ern

I

reerde en

:

rale aanpak bevorderen

Þ Operationele doelstelling

-

1:

Themagericht overleg met verschillende actoren

Te verwachten resultaten:

- Actief deel uitmaken van werkgroepen die voortvloeien uit directie- en
jeugdwelzijnsoverleg,
- Actief deel uitmaken van provinciale werkgroepen en intervisiemomenten met
andere lokale overlegstructuren.
- Onderhouden van tussentijdse contacten met de verschillende actoren

lndicatoren:
- Er zijn tussentijdse contacten met de verschillende actoren
- Aantal projecten die voortvloeien uit de specifieke werkgroepen is groter of gelijk
aan 1
- Aantal bijgewoonde provinciale vergaderingen en intervisiemomenten is groter of
gelijk aan 2

Þ Operationele doelstelling 2:
Coördineren van de drugpreventiecampagnes
Te verwachten resultaten

:

Monitoren van drugproblematiek op lokaal niveau (1)
Ondersteuning van scholen, jeugdhuizen, horeca, verenigingen, etc bij de opmaak
van actieplannen rond de preventie en aanpak van middelengebruik(2)
Organisatie van studiedagen(3)
Promotie omtrent dienstverlening (4)
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Indicatoren :
- Rapport omtrent drugproblematiek(1)
- Aantal gerealiseerde actieplannen.(2)
- Aantal studiedagen (3)
- Promomateriaal is verdeelt (4)
Stategische doelstelling 2

:

De resocialisatie van druggebruikers bevorderen

Þ Operationele doelstelling

1:

Uitbouwen van een vroeginterventie-aanbod(secundaire preventie) voor jongeren binnen
Eeklo binnen het Jongeren lnformatie Punt (JlP)
Te verwachten resultaten

:

met een beginnende drugproblematiek kunnen terecht bij een
vroeginterventiewerker, die minstens 3 sessies werkt met de jongeren en zijn
omgeving rond de verslavingsproblemtiek. Jongeren die experimenteren met
druggebruik, kunnen terecht bij de vroeginterventiewerker, die de jongere bewust
maakt van de gevolgen van druggebruik.
Jongeren, waarbij de drugproblematiek niet de hoofdproblematiek is, worden
doorverwezen door de vroeginterventiewerker naar een gepaste dienst.
De vroeginterventiewerker biedt ook de nodige nazorg aan bij de jongeren en hun
omgeving
Maandelijks overleg tussen preventieambtenaar, preventiewerker jeugddienst en
de vroeginterventiewerker, waar een terugkoppeling van de resultaten continu
gebeurt.
lntervisiemomenten tussen lokale vroeginterventiewerkers.
Jongeren en hun omgeving informatie verstrekken omtrent de dienstverlening.
Jongeren

lndicatoren

:

lnstallatie van een vroeginterventieaanbod voor jongeren met een beginnende
drugproblematiek en/of experimenteel gedrag: jalnee
De vroeginterventiewerker heeft grondige kennis van de sociale kaart: jalnee
Aantal bereikte jongeren via vroeginterventieaanbod is groter of gelijk aan 5
Aantal contacturen van de vroeginterventiewerker is groter of gelijk aan 20
Lokale en bovenlokale intervisies worden bijgewoond: jalnee
Maandelijks overleg tussen preventieambtenaar, preventiewerker jeugddienst en
vroeginterventie en terugkoppeling van de resultaten is gebeurd: jalnee
Promotiemateriaal wordt uitgebreid aangeboden aan jongeren en hun omgeving:
jalnee

Þ Operationele doelstellinq 2:
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 schoolspotters rapporteren aan de preventieambtenaar omtrent dit fenomeen.
De rapportages worden bijgehouden in een logboek
Er wordt ingespeeld op de actuele trends binnen Eeklo

t2

lndicatoren :
- Maandelijks samenkomen met schoolspotter, jeugdconsulent/preventiewerker en
preventieambtenaar
- Aantal intervisies en projecten, voortvloeiend uit schoolspotterproject is groter of
gelijk aan 1
- De rapportages worden bijgehouden in een logboek; jalnee
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Beschrijving

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
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,

fout sociaal vangnet. Ze gaan weinig naar school en komen uit gezinnen

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.
Zoals ook aangegeven in het zonaal veiligheidsplan richt de overlast problematiek zich
niet enkel tot de woonwijk Galgenakker, maar ook op andere plaatsen in Eeklo. Ook zij
zullen inzetten op het in kaart brengen van overlast/-plaatsen.
Algemene doelstelling

:

Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast
Strategische doelstelling

I

:

De resocialisatie van probleemjongeren bevorderen

Þ Operationele doelstelling 1:
De probleemjongeren uit de wijk Galgenakker bereiken en betrekken bij allerhande

activiteiten en de resocialisatie met de plaatselijke bevolking bevorderen.

Te verwachten resultaten :
- Halfjaarlijks samenkomst tussen Preventieambtenaar en de Jip-preventiewerker
van de stad om de werking te bespreken en bij te sturen (1)
- Mee uitwerken van een activiteitenprogramma tijdens schoolvakanties voor de
jongeren uit de wijk op jaarbasis , in nauwe samenspraak met de preventiewerker
van de jeugddienst en met de betrokken gezinnen,(2)
- Spelmateriaal (voetballen, basketballen, opbergboxen, drinkbekers enz..)
aanschaffen (3)
- Participeren aan het overleg inzake de aanleg van het voetbal/ontmoetingsplein
door o.a. plaatsen van duurzaam spelmateriaal , groenwerken,... met participatie
van de omwonenden. (4)
- lnvesteren in contacten met de buurt (aanwezigheid tijdens parochiefeesten,
buurtfeesten, frequente informele gesprekken met ouders) (5)
- Jaarlijkse evaluatie van het voorbije programma (6)
- Verplaatsing en herkenbaarheid d.m.v, rollend materieel (7)
Indicatoren :
Aantal contacten met de Jip-preventiewerker van de stad Eeklo is groter of gelijk

2 (1)
Activiteitenprogramma is gerealiseerd voor én met de jongeren op jaarbasis (2)
aan

jalnee
Benodigd materiaal per jaar is aangeschaft (3) : jalnee

Participatie bij

de

opf

:

rissing- en omgevingswerken van

voetbal/ontmoetingsplein is gerealiseerd op maat van
buurtbewoners (4) : jalnee
Bestaan van contacten met buurt is groter of gelijk aan 1 , (5)

de

het
betrokken

l4

-

Evaluatie is gerealiseerd op jaarbasis (6) : jalnee
Het rollend materieel wordt gebruikt: jalnee (71

Þ Operationele doelstelling 2:
De maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit andere probleembuurten en
plaatsen op een laagdrempelige manier bereiken en toeleiden tot het reguliere jeugdwerk
door vindplaatsgericht te werken.
Te verwachten resultaten :
- Opsporen van probleembuurten in Eeklo door VPG te werken.(1)
- Mee ondersteunen van het vindplaatsgericht werken in de probleembuurten.(2)
- Deze maatschappelijk kwetsbare gezinnen worden bereikt en er wordt ingespeeld
op hun (vrijetijds) noden.(3)
- De kinderen en jongeren worden toegeleid naar een voor hen gepast
vrijetijdsaanbod. (4)
- De kinderen en jongeren worden gestimuleerd om projecten op te zetten binnen
hun buurt. (participeren aan buurtfeesten, inspraak omtrent speelterreinen, ..,(5)

- Er wordt ingespeeld op de specifieke buurtproblemen en et
melding/doorverwijzing waar nodig.(6)
- Aankopen van spelmateriaal.(7)
- Verplaatsing en herkenbaarheid d.m.v. rollend materieel (8)

is

lndicatoren :
- De probleembuurten worden in kaart gebracht (eind zomer 2015)(1)
- Het vindplaatsgericht werken wordt doorheen het jaar minsten 2 keer per maand
georganiseerd. (21
- De maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit deze buurten worden
bereikt via dit initiatief (3)
- Er is toeleiding van de gezinnen naar een voor hen passend aanbod @l
- Aantal projecten die opgestart worden zijn groter of gelijk aan 1 (vanaf najaar
2015) (5)
- Aantal meldingen buurtproblemen (6)
- De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht: (7)
- Het rollend materiaal wordt gebruikt: (8)

Þ Operationele doelstellinq 3
Uitbouwen van een tienerwerking

jeugdwerker van wijkcentrum de kring
Te verwachten resultaten

in

Eeklo, begeleid door de preventiewerker

en

:

- Uitbouw van een wekelijkse tienerwerking binnen de jeugddienst buiten de
schoolvakanties.(1
- Toeleiding van lokale maatschappelijk kwetsbare tieners tot deze
tienerwerking. (2)
- lnformatie verstrekken en begeleiding op maat van deze tieners.(3)
- Maandelijks overleg met JIP-preventiewerker en jeugdwerker wijkcentrum de
kring(4)
- Trimestrieel evaluatiemoment met een lokale stuurgroep rond deze werking.(5)
- De tienerwerking is er voor en door de jongeren. (inspraak omtrent
maandplanning, weekendlocatie, uitstappen,...)(6)
- Aankopen spelmateriaal. (7)
)

lndicatoren :
Wekelijkse contactmomenten met lokale maatschappelijk kwetsbare tieners (12
jaar - 21 jaar) (1)
Aantal bereikte tieners (2)
-aantal begeleidingscontacten op maat met de tieners(3)

-
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Maandelijks overleg jip-preventiewerker en jeugdwerker wijkcentrum de kring: (4)
Evaluatiemoment met een lokale stuurgroep rond deze werking: (5)
De tieners krijgen inspraak in het programma: (6)
De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht: (7)

Þ Operationele doelstelling 4:
Uitbouwen van een sportaanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Eeklo
Te verwachten resultaten

-

:

Verdere uitbouw van een wekelijkse sportaanbod met ondersteuning van
verschillende lokale partijen (jeugddienst ,sportdienst, wijkcentrum de kring,
groep intro) buiten de schoolvakanties.(vanaf 2015) (1)
Toeleiding van lokale maatschappelijk kwetsbare tieners tot deze

sportwerking,(2)
lnhoudelijke momenten voorzien voor de jongeren op maat.(3)
Trimestrieel overleg met de lokale stuurgroep Street Action.(4)
Aankopen spel- /lesmateriaal. (5)

lndicatoren :
Wekelijkse contactmomenten met lokale maatschappelijk kwetsbare jongeren (14
jaar - 25 jaar)(1)
Aantal bereikte tieners (2)
trimestrieel overleg lokale stuurgroep: (3)
lnhoudelijke vormingen gegeven zijn groter of gelijk aan 3 (4)
De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht: (5)

Þ Operationele doelstelling 5:
De maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Eeklo een veilige omgeving bieden
waarbinnen op een laagdrempelige manier maatschappelijke onderwerpen besproken
worden.
Te verwach fen resrrhafen :
Wekelijkse contactmomenten met de maatschappelijk kwetsbare jongeren (14jaar
- 25 jaar).(1 )
Toeleiding van lokale maatschappelijk kwetsbare tieners tot deze praatgroep.(2)
lnhoudelijke momenten en workshops voorzien voor de jongeren gelinkt aan het
maandelijkse thema met ondersteuning van verschillende lokale partners
(jeugdhuis, jeugddienst, wijkcentrum de kring, groep lntro)(3)
trimestrieel overleg met de lokale stuurgroep Praatcafé.(4)
Bekostigen workshops. (5)
Aankopen spelmateriaal. (6)

Indicatoren :
Wekelijkse contactmomenten met lokale maatschappelijk kwetsbare jongeren (14
jaar - 25 jaar)(1|
Aantal bereikte tieners (2)
lnhoudelijke vormingen per maand zijn groter of gelijk aan 2. (3)
Trimestrieel overleg lokale stuurgroep(4)
-aantal workshops (5)
De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht: (6)

-

Strateoische

oelstellino 2

De sociale controle bevorderen

t6

Þ Operationele doelstelling 1:
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,...) (1 )
- ln samenwerking met de jeugddienst een takenpakket uitwerken voor
schoolspotter met betrekking tot overlast aan de scholen en bushaltes (2)
lndicatoren
Aantal samenkomsten met betrokken partners op jaarbasis
Takenpakket gerealiseerd (2) : jalnee

:2

(1)
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Beschrijving
Eeklo is een uitgesproken scholenstad met een dagelijks leerlingenaantal van meer dan
6.050 t.o.v. een bevolking van 20.286 inwoners.
De meeste van deze leerlingen volgen een of andere vorm van middelbaar onderwijs.
Om te voorkomen dat in een scholenstad als Eeklo 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 schoolmilieute beperken.
Algemene doelstelling

:

Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van cyberpesten en

de

onveiligheidsgevoelens hieraan gerelateerd.

Strategische doelstelling 1 :
Potentiële daders van overtredingen ontraden

Þ Operationele doelstelling 1:
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 het begeleiden van jongeren met problematisch gedrag.(1)
Zorgtraject voorzien voor slachtoffers van geweld en agressie in het
schoolmilieu. (2)

lndicatoren :
- Aantal contacten tussen politie, JIP en daders of slachtoffers in kwestie is groter
of gelijk aan 1.(1)
- Uitgeschreven zorgtraject en bijhorend stappenplan: (2)

Þ Operationele doelstellinq 2
Coördinatie en onderste unrng van de time-outprojecten binnen de secundaire scholen
Te verwachten resultaten

:

- Mee uitbouwen van time-outprojecten voor leerlingen van het secundair
onderwijs binnen Eeklo.(1
- Deelname in de stuurgroep rond de time-outprojecten binnen de scholen.(2)
- Jaarlijkse evaluatie van de time-outprojecten.(3)
)

lndicatoren :
Benutten van time-outprojecten binnen de secundaire scholen.(1)
Samenkomsten stuurgroep is groter of gelijk aan 2.(21
Jaarlijkse evaluatie met betrokkenen rond dit project: (3)

-
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De meeste van deze leerlingen volgen een of andere vorm van middelbaar onderwijs.
Via verschillende kanalen wordt een bezorgdheid gesignaleerd omtrent de cyberpest
problematiek.
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Algemene doelstelling

:

Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van cyberpesten'
verminderen van het risico edr

Þ Operationele doelstellinq

1:

lnzicht verwerven omtrent de problematiek van cyberpesten
Te verwachten resultaten :
- Problematiek bespreekbaar maken binnen de verschillende overlegstructuren
(JWO, directieoverleg) (1 )
- Grondig onderzoek raadplegen omtrent de problematiek.(2)
- lnventariseren lokale noden en behoeften omtrent cyberpesten.(3)

Indicatoren :
Aantal overleggen waarbinnen het thema werd besproken is (1)
Rapport omtrent problematiek is gerealiseerd(2)
lnventarisatie omtrent de lokale noden en behoeften is gerealiseerd. (3)

-

Þ Ooerationele doelstellinq 2:
Uitbouwen van een aanbod naar scholen en ouders toe omtrent cyberpesten.
Te verwachten resultaten

:

- Mee uitdenken en uitwerken van preventie-initiatieven, op basis van de
problematieken die voortvloeien uit het onderzoek.(1)
- Lessenpakket samenstellen waar leerkrachten binnen hun lessen mee aan de slag
kunnen.(2)
- Mee participeren en ondersteunen van preventie-initiatieven (info-avond,
theatervoorstelling,.

lndicatoren

..

)(3)

:

-aantal preventie-initiatieven (1 )
-Aantal leerkrachten die gebruik maken van het aanbod (2)
-aantal preventie-initiatieven (3)
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Dit strategisch veiligheids- en preventieplan werd in 2 exemplaren ondertekend te
....op

Elk der contracten verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de federale Staat,

Mevrouw Joelle MILAUET, Minister van Binnenlandse Zaken

Voor de stad Eeklo,

De Heer Koen Loete. ,Burgemeester

en

Mevrouw Meike Van grembergen,Stadssecretaris
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