ÙLTT

uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
CENTRUMSTAD

Gemeenteraad
18 september 2017

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 20i4-2017
aanwezig

-

aanhangsel2OlT

-

goedkeur¡ng

Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CON¡NCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAE RT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rud¡
ÐESMEI, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het KB van

7

december 2006 betreffende

de

strategische veiligheids- en

7

novembet 2013 betreffende

de

strategische veiligheids- en

preventieplannen;

Gelet op het KB van

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 MB van 24 december 2013 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en
preventiepla nnen 20 1 4-201

7;

Gelet op zijn beslissing van 24 maart 2014 betreffende de goedkeùring van een Strategisch
Veiligheids- en preventieplan voor de periode 2014-2017:
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2017 betreffende de goedkeuring tot
wijziging van het strategisch veiligheids- en preventieplan 2014 - 2017 met een toevoeging van
de operationele doelstelling : 'Maafschappelijk kwetsbare kinderen in Eeklo in een belemmerde
schoolloopbaan ten gevolge van een moeilijke thuissituatie ondersteunen via inzetten van een
brugfiguur via Wijkcentrum De Kring'onder het fenomeen SOCIALE OVERLAST

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

;

BESLUIT:
Artikel I
Het aangepast Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 01lO1l2O14
31112117 wordt als bijlage bij dit besluit goedgekeurd.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

-

Namens de gemeenteraad,

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme

voozifter
Voor eensluidend uittreksel :
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

w

I

bir

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
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Geachte Mijnheer de Burgemeester,

Als antwoord op uw voorstel ingediend op datum van 27 februari 2017 deel ik u mee dat de Voorzitster van het
Directiecomité zich hiermee akkoord verklaart.
Gelieve in bijlage twee exemplaren van het aanhangsel 2017 van het strategisch veiligheids- en preventieplan
110112014-3111212017 te vinden. lk dank u bij voorbaat voor het overmaken van een naar behoren ondertekend
exemplaar, binnen de maand na ontvangst, aan de Directie Lokale lntegrale Veiligheid, Waterloolaan 76, 1000
Brussel. Gelieve deze exemplaren te vergezellen van een notificatie van de gemeenteraad.
Voor bijkomende informatie nodig ik u uit contact op te nemen met mevrouw Evy De Muynck, lokaal adviseur, die
steeds te uwer beschikking staat.

Met de meeste hoogachting,

Ot¿4r.*

---

Waterloolaan 76
1000 Brussel

wwwibz.be

T 02 557 33 99
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be
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EEKLO : SVPP Eeklo
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Tussen enerzijds

:

gevestigd in de Wetstraat 2 to 1000
de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken,
Brussel, verder de Staat genoemd

En anderzijds

De Heer Koen LOETE'
De Stad EEKLO, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden
in uiwoering van de
Burgemeester en Mevrouw Meike VAN GREMBERGEN, Stadssecretaris , en die handelen

zitting van de Gemeenteraad

van

en die verder de Gemeente worden genoemd'

juli 2013
Handelend in uiWoering van de beslissing van de Ministerraad van 12

Wordt afgesproken wat volgt

1

:

ALGEMENE BEPALINGEN
1' Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening
houdend met de bepalingen
in het Koninklijk Besluit en onder voorbehoud urtt de beschikbare kreãieten,
wordt eeniaarl¡ksbedrag van 68.495,69 EUR toegekend aan de Stad EEKLO.

2-Dit contract treedt in werking op 1januari2}l4 en eindigt op 31 december 2017.
3. De lokale overheden verbinden er zichtoe de subsidies van de Federale
Staat zo doeltreffend en
efficiSnt mogelijk te besteden, conform de voorschriften van het besluit van2ldecember
2013 en op
verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies te verstrekken.
Zt1 aanvaardån
iedere controle en zullen er hun medewerking u* verlenen.
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1. DISPOSITIEF COORDINATIE

1.1, Algemene doelstellingen
1.1.1. Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan

1.1.2. Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een takaat gelntegreerd en integraal
preventiebeleid

L2. Strategische Doelstellingen
plan en opvolging
1.2.1. Een goede administratieve, Iogistieke en financiele opvotging van het
met de subsidierende overheid verzekeren
Operationele doelstellinqen

-De adequate vorming van het personeelverzekeren
Resultaten

-

jaar'
Preventieambtenaar volgt minimum 2 vormingen per

Indicatoren
- Aantal gevolgde vormingen'

- De investeringen realiseren die noodzaketÌjk z'tin voor het verloop van de initiatieven
voorzien in het Plan

Resultaten
-Realisatievandenoodzakelijkeinvesteringenpercontractjaar.
Indicatoren
- Aantal gerealiseerde investeringen/Aantal voorziene investeringen B0

o/o

.Een boekhouding en opvotging uitwerken specifiek voor het plan
Resultaten

-

binnen het
Realisatie van een uitgavenstaat op kofte, middellange en lange termijn

jaar volgend op het afsluiten van het plan'

Indicatoren
-Hetbestaanvaneenspecifiekbudgetartikelvoorhetplan:jalnee

-De communicatie met

de subsidierende overheid venekeren

Resultaten
- overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidierende overheden

a

lndicatoren
- Kennis van de richflijnen opgesteld door de subsidierende overheid: jalnee
1.2.2. Een permanent evaluat¡eproces van het ptan venekeren

Operationele doelstellinqen
- opvolging en bijwerking van de tokate veitigheidsdiagnostiek (LVD)
Resultaten
- Jaarlijkse actualisering van de Iokale veiligheidsdiagnostiek.(1)
- Jaarlijkse analyse van de politiele criminaliteiLsstatistieken.(2)

Indicatoren.
- Jaadijkse uitwerking van een stand van zaken betreffende de lokale

veiligheidsdiagnostiek . (1)
- Jaarlijks analyse-rappoft van de politiele criminaliteitssLatistieken binnen
de zes
maand volgend op de vrijgave van de statistieken , (2)

Overlegstructuren installeren eigen aan de evaluatie
Resultaten
- Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidierende overheid ter beschikking
werden gesteld. (1)
- uitwedcen van rappoten die in overeenstemming zijn met de vooryeschreven

richtlijnen, (2)
- Opmaken jaarverslag voor College van Burgemeester en Schepenen. (3)

indicatoren
- uitwerking van boordhbellen rekening houdende met de voorgeschreven
richtlijnen(termijn, vorm, structuur, inhoud) , (1)
- Uitwed<ing van tussentijdse en finale evaluatierappoten rekening houdende
met de
voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud) . (2)

- Jaarverslag is afgewerkt tegen april van het volgende jaar . (3)

1.2.3. Verzekeren van informatie naar de bevolking

Operationele doelstellinqen

- Specifieke communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven genomen
op het lokale niveau op het gebied van preventie

Resultaten

4

- Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen.

Indicatoren
- Het bestaan van een internetsite
- Gebruik van folders en gadgets

- Katem in het Eikenblad
Een zichtbaarheid van de prevent¡ediensten verzekeren
Resultaten
- Specifieke identificatie van de gemeentelijke preventiedienst te midden van de
andere gemeentelijke diensten'

Indicatoren
- plaats en statuut van de preventiedienst te midden van het gemeentelijk organigram
1.2.4. Een samenwerkingsverband fussen de verschillende lokale preventieacties en een

afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren
Ooerationele doelstellinaen
.

Deel ne men aa n

de

bestaande overlegstructu ren

Ræultaten
- preventie opnemen binnen bestaande overlegsúuduren (Directieoverleg,
Jeugdwelzijnsoverleg) (1)

- Voorbereiding en opvolging van het Stuurcomite (2)

Indicatorcn
- Aantal verslagen van de overlegstructuren (trimestrieel) (1)
- Aantal verslagen van het Stuurcomite (tweejaarlfiks) (2)
- Adequate en relevante partnerships tot stand brengen

Resultaten

- Het bestaande netwerkvan partners onderhouden, versterken en uitbreiden.

Jndicatoren
- Het bestaande netwerk van partners wordt gebruiK: ja/nee'
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2. FIETSDIEFSTAL
Bijna dagelijks komen er in Eeklo meldingen bínnen van gestolen fietsen.

fietsdiefstallen, in

Z0II

In Z1ç2waren er 152

ZOS.

Uit de LvB 2012 blijkt ook dat indien mensen aangífte doen, dit vooral met
de bedoelíng is om de
gestolen goederen terug te krijgen (58o/o), wat nogmaals op het
belang van fietsregistratíe wijst. De
LvB 20L2 Eeklo duidt verder aan dat 27o/o van de ínwoners fietsdiefstal
als een probleem beschouwen
binnen de stad en dat slechts 5ïo/oziin gestolen fiets aangeeft bij de lokale politie.
Door de gemeentebesturen wordt het gebruik van de fiets gepropageerd
maar een doordringende en
blijvende sensÍbilisering van de fietsers is noodzakelijk ten einde het aantal fietsdiefstallen
te doen
dalen' Veel fietsen blijven ongesloten of ziin voorzien van minderwaardige fietssloten
en zijn ook niet
geregistreerd,

2,1, Algemene doelstellingen
2.1

'1. Het voorkomen, aan het ticht brengen en verminderen van fietsdiefstat en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal

2.2, Strategische Doelstellingen
2.2.1. Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellinoen
- De bevolking informeren en bewust maken van hetfenomeen (uitdelen folders,
affich eca mpag ne, i nfomome nte n,.. ).

Resultaten

-

Aan alle eerctejaars van de middelbare scholen in Eeklo een infomoment fiets op

slot=dief bedot geven (1)
- Affiche rond fietsdiefstal ontwerpen tegen eind 20L4 (2)
- Minimum 20 affiches verspreiden op strategische plaatsen (bibliotheeÇ zwembad,
spofthal, scholen, cultuurcentrum, ) (3)

-

Fiebenhandelaars overtuigen om bij fietsregistratie een bon te geven met 10%

korting bij aankoop van een goed fietsslot (4)

- Ondersteuning organisatie ,STRAp-dag': promotie en gadgets (5)

Indicatoren
- Aantal leerlingen die het infomoment fiets op slot=dief bedot krijgen 400, (1)

- Affiche is gerealiseerd tegen eind 2014 (2)
- Aantal verspreÌde affiches (3)

- Bestaan van afspraken met handelaars voor 10% korting (4)
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- Aantal verspreide bonnen kofting (4)
- Organisatie'STRAP-dag' (5)

2.2.2. tnwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving

Operationele doelstellinqen
Het organiseren van fietsgraveeracties
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)

Jndicatoren
- Aantal fietsregistraties (1)
- Aantal geregistreerde fietsen (2)
- Aantal uitgedeelde folders Geef fietsdieven geen kans (3)

-

De bevotking informeren met betrekking tot de technopreventieve maatregelen.

Resultaten

- Duidelijke gebruiksaanwijzing voozien aan

de fietsenstalling busstation de Lijn door

middel van foto's

Indicatoren
- Jaarlijkse controle van de gebruiKaanwijzing

2.2.3. De negat¡eve gevolgen getinkt aan slachtofferschap doen afnemen

Operationele doelstellinoen

-

Teruggevonden fietsen sneller aan de oorcpronkeliike e¡genaarterug bezorgen.

Resultaten

- L}-Z}o/ovan

de teruggevonden fietsen aan de eigenaarterugbezorgen

Indicatoren

- 10-20
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o/o

terugbezorgde fietsen

/ teruggevonden fietsen

3. INBRAAK
Eeklo telde in2012 66 voltooide inbraken in woningen en gebouwen. Dit is een vrij
hoge stijging ten
opzichte van 2009 (3S).
Uit de LVB 2012 blijkt ook dat34% van de inwoners inbiaak 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 verminderen 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 doelstellinoen
- De bevolking informeren

en sensibiliseren met betrekking tottechnopreventieve

maatregelen.
Resultaten

- 10 technopreventieve adviezen verlenen aan particulieren, zelfstandigen en openbare
gebouwen op jaarbasis

Indicatoren
- Aantal uitgebrachte adviezen.

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

openbare ruimte ter voorkoming van inbraak.
Resultaten
- Bij elke nieuwe stedenbouwkundige vergunning wordt het aanbod TpA meegegeven
vanuit de dienst stedenbouw.

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

na de aanvraag/ontvangst van een bouwvergunning 10%

3.2.2. Verminderen van het risicogedrag

I

Ooerationele doelstellinoen
- De bevolking informeren en bewust maken van het fenomeen inbraak.

Resultaten
2014 (1)
..AcLualiseren van de brochure veiligheid voor senioren tegen september

--ledereendieindeloopvanhetjaar65jaarisgewordenonwangttijdensde
(2)
seniorenweek, gratis de brochure veiligheid voor senioren

- - Minimum 1 voordracht rond inbraakpreventie op jaarbasis (3)
publieke
- - De preventiestand is aanwezig op een evenement met ruime
belangstelling (4)

Indicatoren
20L4 (1)
Brochure veiligheid voor senioren geactualiseerd tegen september
Brochure veiligheid voor senioren verdeeld naar alle 65-plussers(2)
Aantal voordrachten Perjaar (3)

(4)
Aantal keren dat de preventiestand aanwezig is op een evenement

3.2.3. De negatieve gevolgen get¡nkt aan slachtofferschap doen afnemen
OPerationele doelstellinoen

-

eigenaars
Teruggevonden gestolen goederen terugbezorgen aan de rechtmatige

(P

añiculie

re

n, aan nemers, )'

Resultaten
voor goederen
-Bij elk technopreventief advies wordt een registratieformulier
meegegeven

Indicatoren
advies =aantal
-Aantal uitgedeelde registratieformulieren bij technopreventief
TPA's.

3.2.4. Een gelntegreerde en integrale aanpak bevorderen
OPerationele doelstellinoen

-

Goede samenwerking creeren fussen

i nz

de leden van een Bin(Z) en de lokale politie

ake i nf o rm ati e - u itwi ssel i n g'
Resultaten
(1)
..Jaarlijkse bijeenkomst van de coordinatoren van de verschillende Bin(-z)'s

9

- - 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)

Indicatoren
-Verslag van de bijeenkomst van de coordinatoren is gerealiseerd en aan de
deelnemers bezorgd: jalnee (1)

- - Jaarlijkse evaluatie is gerealiseerd tegen januari van het volgende jaar: jalnee (2)
-De verschiilende acties coordineren via werkgroep inbraken.
Resultaten

- - Bijeenkomst werkgroep 2 fiaarlijks)
Indicatoren
..Aantal bijeenkomsten werkgroep

3.2.5. De sociale controle bevorderen
Ooerationele doelstellinqen

'

Communicatiekanalen ontwikketen met de bevotking (zowet particulieren als

zelfstandigen)
Resultaten
'Bij elke verdachte gedraging, (vermoeden) van oplichting of een recent vastgestelde
reeks van inbraken wordt de Bin of BIN-Z geactiveerd door politie.

Indicatoren
- Aantal verstuurde berichten vanuit de lokale politie

10

/

verdachte gedragingen.

4" DRUGGERELATEERDE MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST
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 negatieve nevenfacetten (diefstal, afpersing). Door de hoge
concentratie van jongeren is Eeklo al vele jaren een ultgelezen jachtterrein geworden voor
drugdealers. Naast de kwetsbare categorie van jongeren mogen ook de andere leeftijdscategorieen
niet uit het oog verloren worden.
gewerkt
Zowelde veiligheidsmonitor, als een bevraging bij sleutelfiguren toont aan dat er moet
worden rond de problematiek van drugs.
Er moet onderzocht worden welke bijkomende initiatieven kunnen genomen worden om de amplitude

van de drugsproblematiek in kaart to brengen.

4,1, Algemene doelstellingen

4.1.1. Het voorkomen, aan het ticht brengen en verminderen van druggerelateerde
maatschappel'rjke overtast en/of
d ru g g e re

4.

I

de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot

ateerd e m aatsch ap p el ii ke ov e rl a st

2. Strategische Doelstellingen
4.2.1. Een geintegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellinqen
-Themagericht overleg met verschillende actoren
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

Indicatoren
.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

77

- Coordineren van de drugpreventiecampagnes.
Resultaten

- - Monitoren van drugproblematiek op lokaal niveau (l)
- - ondersteuning van schoren, jeugdhuizen, horeca, verenigingen, etc bij de opmaak
van actieplannen rond de preventie en aanpak van middelengebruik(2)
- - Organisatie van studiedagen(3)
-

- Promotie omtrent dienstuerlening (4)

Indicatoren

- - Rapport omtrent drugproblematiek(1)
- - Aantal gerealiseerde actieplannen.(2)
- - Aantal studiedagen (3)
- - Promomateriaal is verdeeld (4)

4.2.2. De resoc¡al¡satie van druggebruikers bevorderen
Operationele doelstellinqen

- Uitbouwen van een vroeginterventie-aanbod(secundaire preventie) voorjongeren
binnen Eeklo binnen heuongeren lnformatie punt (11p)
Resultaten.
- Jongeren met een beginnende drugprobrematiek 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 hoofdprobrematiek is,
worden

doorvenruezen door de vroeginterventiewerker naar een gepaste dienst.
- De vroeginterventiewerker biedt ook de nodige nazorg aan bij de jongeren en hun

omgeving

-

Maandelijks overleg tussen preventieambtenaa¡ 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 diensfuerlening.

Indicatoren
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- Inslallatie van een vroeginterventieaanbod voor jongeren met een beginnende
drugproblematiek en/of experimenteel gedrag'

- De vroeginterventiewerker heeft grondige kennis van de sociale kaart,
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'

-

jeugddienst en
Maandelijks overleg tussen preventieambtenaar, preventiewe*er

VroeginterventieenterugkoppelingVanderesultatenisgebeurd.
- Promotiemateriaal wordt uitgebreid aangeboden aan jongeren en hun omgeving.
Nauwe samenwerking met het schoolspottersproiect binnen de ieugddienst.

Resultaten
- Mee opvolgen van het schoolspottersproiect 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'

Indicatoren
- Maandelijks samenkomen met schoolspotter, jeugdconsulenVprevenuewed<er en
preventieambtenaar'
- Aantal intervisies en projecten, voorWloeiend uit schoolspotterproject is groter of

gelijk aan 1'

- De rapportages worden bijgehouden in een logboek'
- Aantal initiatieven voortvloeiend uit problematieken en actuele trends opgemerkt
door de schoolsPotters.
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5. SOCIALE OVERLAST

uit de analyse van het steunpunt opbouwwerk Meetjesland van de wijk Galgenakker
blijkt dat er
wat overlast ervaren wordt door rondhangende jongeren uit 'probleemgezinnen,.

heel

Ze beschíkken vaak
niet over de vaardigheid om met anderen samen te wonen/leven/ ze
zíjn onverdraagzaamt 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, afual,

) 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 woonw¡"k Galgenakker' maar ook op andere plaatsen in Eeklo.
ook zij zullen inzetten op het in kaart
brengen van overlast/-plaatsen.

5.1. Algemene doelstellingen
5'1'1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale
overlast en/of de
on veiligheidsgevoelens met betrekkÌng tot sociale overlast
,5,2, Strategische Doelstellingen

5.2.1. De resociailsatie van probreemjongeren bevorderen
Ooerationele doelstellinqen
- De probleemiongeren uit de wiik Galgenakker bereiken en betrekken

bij atterhande

activiteiten en de resocialisatie met de plaatselijke bevotking bevorderen.
Resultaten
Halflaarlijks samenkomst tussen preventieambtenaar en de Jip-preventiewerker
van de stad om de werking te bespreken en b¡- 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 (voetbalren, basketballen, opbergboxen, drinkbekers
enz..)

aanschaffen (3)

- - Participeren aan het overleg inzake de aanleg van het voetbal/ontmoetingsplein
door o,a. plaatsen van duurzaam spermateriaar groenwerken, met participatie
van
de omwonenden. (4)
- - lnvesteren in contacfen met de buurt (aanwezigheid tijdens parochiefeesten,

buurtfeesten, frequente informele gesprekken met ouders) (S)
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- - 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

aan2 (1)
- - Activiteitenprogramma is gerealiseerd voor en met de jongeren op jaarbasis (2)

:

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

Participatie bij de opfrissing- en omgevingswerken van het
voetbal/ontmoetingsplein is gerealiseerd op maat van de betrokken buurtbewoners (4)
:

jalnee

- - Bestaan van contacten met buurt is groter of gelijk aan 1' (5)
- - Evaluatie is gerealiseerd op jaarbasis (6) : jalnee
- - Het rollend materieelwordt gebruikt:jalnee (7)

- De maatschappetijk kwetsbare kinderen en jongeren uÌt andere probleembuuften en
plaatsen op een taagdrempelige manier berei4en en toeleiden tot het reguliere

jeugdwerk door vindplaatsgericht te werken.
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)
--

Erwordt ingeSpeeld op de specifieke buurtproblemen en er is

melding/doorverwijzing waar nodig.(6)
- - Aankopen van spelmateriaal'(7)
- Verplaatsing en herkenbaarheid d.m.v. rollend materieel (8)

Indicatoren
,-De probleembuurten worden in kaart gebracht (eind zomer 2015)(1)
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- - Het vindplaatsgericht werken wordt doorheen het jaar minsten 2 keer per maand
georganiseerd, (2)

- - De maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit deze buurten worden
bereikt v¡a dit initiatief (3)
Er is toeleiding van de gezinnen naar een voor hen passend aanbod (4)
Aantal projecten die opgestat worden zijn groter of gelijk aan 1 (vanaf najaar

201s) (s)
Aantal meldingen buurtproblemen (6)
De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht: (7)

Het rollend materiaal wordt gebruikh (g)

Uitbouwen van een tienenuerking in Eekto, begeleid door de preventiewerker en

jeugdwerker van wijkcentrum de kring
Resultatert
-Uitbouw van een wekelq-kse tienerwerking binnen de jeugddienst buiten de
schoolvakanties, (1)

Toeleiding van lokale maatschappelijk kraretsbare tieners tot deze tienen¡rerking.(2)

Informatie verstrekken en begeleiding op maat van deze tieners.(3)
Maandelijks overleg met JlP-preventiewerker enjeugdwerker wijkcentrum de

kring(4)
Trimestrieel evaluatiemoment met een lokale stuurgroep rand deze werking.(5)
De tienerwerking is er voor en door de jongeren. (inspraak omtrent

maandplanning, weekendlocatie, uitstappen, )(6)

- - Aankopen spelmateriaal. (7)
Indicatoren
-Wekelijkse contactmomenten met lokale maaLschappelijk kwetsbare tieners (12

jaar - 21 jaar) (1)

- - Aantal bereikte tieners (2)
-aantal begeleidingscontacten op maat met de tieners(3)
Maandelil'ks overleg jip-preventiewerker en jeugdwerker wijkcentrum de

Evaluatiemoment mel een lokale stuurgroep rond deze werking: (5)
De tieners krijgen inspraak in het programma: (6)
De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht; (7)
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king: (4)

- - De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht: (7)
.lJitbouwen van een sportaanbod voor maatschappelijk l{vvetsbare jongeren uit Eeklo.

Resultaten
- - Verdere uitbouw van een wekelijkse spoftaanbod met ondersteuning van
verschillende lokale part'rjen fieugddienst,sportdiensÇ wijkcentrum de kring, groep

intro) buiten de schoolvakanties.(vanaf 2015) (1)
Toeleiding van lokale maatschappelUk kwebbare tieners tot deze sportwerking'(2)

Inhoudelijke momenten voorzien voor de jongeren op maat.(3)

Trimestrieel overleg met de lokale stuurgroep Street Action'(4)
Aankopen spel- /lesmateriaal' (5)

Indicatoren
- - Wekelijkse contactmomenten met lokale maatschappelijk kvvetsbare jongeren (14

jaar - 25 jaar)(l)
Aantal bereikte tieners (2)

trimestrieel overleg lokale stuurgroep; (3)
Inhoudelijke vormingen gegeven zijn groter of gelfk aan 3 (4)
De benodigde materialen worden jaarlUks aangekocht: (5)

- De maatschappetijk kwetsbare iongeren uit Eeklo een ve¡l¡ge omgev¡ng bieden
waarb¡nnen op een taagdrempelige manier maatschappelilke onderwerpen besproken
worden.

Resultaten
- - Wekelijkse contactmomenten met de maatschappelijk kwetsbare jongeren (14jaar 2s jaar).(1)

- - Toeleiding van lokale maatschappelijk kwetsbare tieners tot deze praatgroep.(2)

--

Inhoudelijke momenten en workshops voozien voor de jongeren gelinkt aan het

maandelijkse thema met ondersteuning van verschillende lokale partnerc fieugdhuis,
jeugddiensÇ wijkcentrum de kring, groep IntroX3)

trimestrieel overleg met de lokale stuurgroep Praatcafe.(4)
Bekostigen workshops. (5)

- - AankoPen sPelmateriaal'(6)

Indicatoren
- - Wekelijkse contactmomenten met lokale maatschappelUk kwetsbare jongeren (14

jaar - 25 jaarXl)
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Aantal bereikte tieners (2)
Inhoudelgke vormingen per maand zijn grcter of gelijk aan 2. (3)

Trimestrieel overleg lokale stuurgroep(4)
Aantal workshops (5)
De benodigde materialen worden jaarlijks aangekocht: (6)

5.2.2. De soc¡ale controle bevorderen

Operationele doelstellinqen
- Een zichtbare aanwezigheid verzekeren op r¡sicoplaatsen om mogetijke daders te
ontraden.
Resultaten
- TrimestrÍeel samenzitten met de betrokken partners (schoolspotter, jeugddienst,

lokale politie, preventieambtenaar, ) (1)

- In samenwerking met de jeugddienst een takenpakket uitwerken voor schoolspotter

met betrekking tot overlast aan de scholen en bushaltes (2)
Indicatoren
- Aantal samenkomsten met betrokken partners op jaarbasis
=2 (1)
- Takenpakket gerealiseerd (2)

5.2.3. De resoc¡al¡satie van probleemjongeren bevorderen

Operationele doelstellinoen
- Maatschappelijk kwetsbare kinderen in Eeklo ondersteunen in een belemmerde
schoolloopbaan ten gevolge van een moeilijke thuissituatie via inzetten van een
brugfiguur via Wijkcentrum De Kring.
Resultaten
- Verhogen van de vertrouwensrelatie tussen ouders en school

- Toename van rechtendetectie door de ouders

- Betere schoolresultaten
Indicatoren
- Aantal gezinnen in begeleiding

- Aantal vakanLieklassen die worden gehouden door de brugfiguur
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6. GEWELD IN SCHOOLMILIEU
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 to 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.

6.1. Algemene doelstellingen
6.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld in schoolmilieu en/of

de onveitigheidsgevoelens met betrekking tot geweld in schoolmilieu
6.

2. Strategische Doelstel lingen
6.2.1. Potentiele daders van overtredingen ontraden
OPerationele doelstel linqen
-Jongeren informeren en toeleiden naar een zorgaanbod omtrent dit thema, in nauwe
samenspraak met de scholen.

Resultaten

--

- - Nauwe samenwerking met sociale politie en Jongereninformatiepunt van de
jeugddienst voor het begeleiden van jongeren met problematisch gedrag,(1)
- - Zorgtraject voozien voor slachtoffers van geweld en agressie in het
schoolmilieu.(2)

Indicatoren
groter of
-Aantal contacten tussen politie, JIP en daders of slachtoffers in kwestie is
gelijk aan 1.(1)

- - Uitgeschreven zorgtraject en bijhorend stappenplan: (2)
Coordinatie en ondersteuning van de time.outprojecten binnen de secundaire schoien.

Resultaten
-Mee uitbouwen van time-outprojecten voor leerlingen van het secundair ondenwijs

binnen Eeklo.(1)

- - Deelname in de stuurgroep rond de time-outprojecten binnen de scholen,(2)
- - Jaarlijkse evaluatie van de time-outprojecten'(3)
trndicatoren
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- - Benutten van time-outprojecten binnen de secundaire scholen.(1)

- - Samenkomsten stuurgroep is groter of gelijk aan 2.(2)
- - Jaarlijkse evaluatie met betrokkenen rond dit project: (3)
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7. CYBERCRIMINALITEIT
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.
Via verschillende kanalen wordt een bezorgdheid gesignaleerd omtrent de cyberpest problematiek.

7.1. Algemene doelstellingen
7.1.1. Het voorkomen, aan het ticht brengen en verminderen van cybercriminaliteit en/of de
o

7.
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2. Strategische Doelstel lingen
7.2.1. Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellinqen
Inzicht verweven omtrent de problematiek van cyberpestenResultaten
-problematiek bespreekbaar maken binnen de verschillende overlegstructuren
(JWO, directieoverleg) (1)

- - Grondig ondeaoek raadplegen omtrent de problematiek'(2)

- - Inventariseren lokale noden en behoeften omtrent ryberpesten'(3)
Indicatoren
Aantal overleggen waarbinnen het thema werd besproken is (1)
Rapport omtrent problematiek is gerealiseerd(2)
Inventar¡satie omtrent de lokale noden en behoeften is gerealiseerd. (3)

.tJitbouwen van een aanbod naar scholen en ouders toe omtrent cyberpesten.
Resultaten
..Mee uitdenken en uitwerken van preventie-initiatieven, op basis van de

problematieken die voortvloeien uit het ondezoek.(1)
- - Lessenpakket samenstellen waar leerkrachten binnen hun lessen mee aan de slag

kunnen.(2)
- - Mee participeren en ondersteunen van preventie-initiatieven (info-avond,

theatervoorstelling, X3)

Indicatoren
-aantal preventie-initiatieven (1)
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- - Aantal leerkrachten die gebruik maken van het aanbod (2)
- - aantal preventie-initiatieven (3)

1)

Dit strategische veil.igheidp- en preventieplan werd ondertekend te

Brusset op "2qpflgOY

Elk der contractanten verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen
te hebben,

Voor de Federale Staat'

Mevrouw Isabelle MAZZARA, Voorzitster van

Directiecomité

Voor de GEMEENTE'

De Heer Koen LOETE' Burgemeester
en

Mevrouw Meike VAN GREMBERGEN, Stadssecretaris
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