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Informatieblad voor de Geelse bevolking

Gelenaar

Op geregelde tijdstippen brengen
we ons themanummer ‘Concreet’
uit. Deze keer focussen we op
‘veiligheid’.
Een burgemeester heeft vele taken,
en een van de belangrijkste is het
handhaven van de openbare orde. Bij grote rampen of
ernstige bedreigingen kan ik als burgemeester steeds
federale politie of leger vorderen. Voor mij persoonlijk is
veiligheid garanderen op elk gebied voor elke Gelenaar
van fundamenteel belang. Samen met Meerhout en
Laakdal vormt Geel één politiezone met als thuisbasis
het Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92,
2440 Geel. Voor al de veiligheidsvragen kunnen de
burgers terecht op deze locatie.
Politie, brandweer, Rode Kruis Geel en de Dienst
Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS) hebben hun
zetel in Ter Stokt.
Een belangrijke oefening in
ordehandhaving is elk jaar weer
het Reggaefestival. Dit jaar
kwamen niet minder dan 67.000
muziekfans afgezakt naar Geel.
Maanden op voorhand was er
overleg tussen de organisatoren
enerzijds en poltie, brandweer,

hulpdiensten en technische diensten anderzijds.
Na alle mogelijke inspecties kreeg de organisatie een
‘go’. Editie 2015 is uitgegroeid tot een gigantisch succes
dankzij de deskundige samenwerking van velen.
Ook Geel Zomert trekt over alle vrijdagen opgeteld zo’n
25.000 bezoekers; dit jaar weer een prachtig muzikaal
aanbod gebracht op zacht zomerse avonden.
De bezoekers wisten dit te smaken en waren in groten
getale present. Geel zomert is een familiegebeuren
met – gelukkig – bijzonder weinig incidenten. We zetten
ook hier sterk in op veiligheid. De organisatie en aan
wezigheid van hulpdiensten en politie gaan we dan ook
in de toekomst verder en nog beter afstemmen op het
groeiende aantal bezoekers.
Vera Celis,
burgemeester stad Geel

Strijd tegen criminaliteit

gaat de goede richting uit!

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout kan qua criminaliteitscijfers een positief rapport voorleggen. Soms lijkt het nochtans dat onze samenleving steeds meer ten prooi valt aan allerhande
vormen van criminaliteit. Die perceptie is echter fout; statistieken over de jaren 2000 tot en met
2014 tonen aan dat de criminaliteitscijfers dalen!
In Vlaanderen daalde de geregistreerde criminaliteit de
laatste vijf jaar met bijna zeven procent. In onze politie
zone was de daling nog meer uitgesproken. In 2014 lag
de geregistreerde criminaliteit bijna 30 procent lager dan
in 2000, meer dan 20 procent lager dan in 2010,
en vijf procent lager dan in 2013.
Op de geregistreerde criminaliteit hebben drie factoren

een belangrijke invloed: het reële aantal gepleegde mis
drijven, de aangiftebereidheid van de slachtoffers en de
wijze van registreren door de politie.
Er zijn studies die aantonen dat het werkelijke aantal
misdrijven hoger ligt dan het aantal geregistreerde mis
drijven. Wanneer bijvoorbeeld verzekeringen dienen
tussen te komen, zoals bij autodiefstal, inbraak, …
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ligt het zwart cijfer (= aantal misdrijven dat niet
wordt aangegeven) zeer laag. Bij andere misdrij
ven ligt het zwart cijfer wat hoger, zoals bij vandalisme,
fietsdiefstal, … Nog andere misdrijven worden bijna
uitsluitend ambtshalve vastgesteld door politie, voor
namelijk die met betrekking tot drugsproblematiek,
mensenhandel, ...

‘‘

‘‘

Door het project ‘horen-zien-melden’
verhoogde het aantal meldingen!

Om een misdrijf aan te geven, spelen de aard van het
misdrijf en het nadeel voor het slachtoffer uiteraard
een belangrijke rol, maar ook het vertrouwen dat een
slachtoffer stelt in politie en justitie. Het verlagen van
de drempel naar de politie, het samenwerken met de
bevolking, feedback geven over meldingen, … dragen
bij tot meer vertrouwen in de politie. In onze politiezone
wordt daar zeer sterk op ingezet.
Door het project ‘horen-zien-melden’ verhoogde het
aantal meldingen van verdachte situaties, personen,
voertuigen, … de afgelopen tijd sterk. Dit aantal
meldingen steeg tussen 2005 en 2009 gestaag van 650
naar iets meer dan 900. In 2013 steeg dit aantal naar
meer dan 1.000, in 2014 naar meer dan 1.200 en in
2015 komen we wellicht uit rond 1.500 meldingen.
De manier van registreren heeft uiteraard ook een
invloed op de geregistreerde criminaliteit. Een deel van
de strafrechtelijke inbreuken is door de afhandeling via
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) uit de
geregistreerde criminaliteitscijfers verdwenen, maar dit
verklaart de sterke daling slechts gedeeltelijk. Ander
zijds heeft het voormalige parket van Turnhout in 2013
een nieuw instroombeleid ingevoerd waardoor er een
efficiëntere registratie gebeurt, maar ook dit verklaart
niet de volledige sterke daling van de geregistreerde
criminaliteit.

De cijfers
In 2014 werden er in onze politiezone 2.987 feiten gere
gistreerd. Bij meer dan de helft van deze feiten ging het
over diefstal.
Met 336 fietsdiefstallen in 2014 blijft dit fenomeen om
aandacht vragen. De politiezone zet daarom extra in op
fietsdiefstalpreventie. Op regelmatige tijdstippen worden
er gratis fietslabelacties georganiseerd en tips gegeven
om de kans op een diefstal te verkleinen. Slachtoffers
worden gehercontacteerd en er worden zoveel mogelijk
gegevens verzameld om gerichte controles en onder
zoeken te doen naar mogelijke daders. Door de inspan
ningen worden ongetwijfeld minder fietsen gestolen,
maar worden er ook meer fietsdiefstallen aangegeven.
Het aantal inbraken in bedrijven, handelszaken en open
bare gebouwen halveerde in 2014 bijna ten opzichte van
2013. Helaas was er de afgelopen twee jaar wel een
sterke toename van het aantal woninginbraken. Niet
alleen onze politiezone maar ook aangrenzende gemeen
ten kregen ongewenst bezoek. Vooral de gemeenten
langs de autosnelwegen kregen te kampen met een
sterke stijging van woninginbraken. Dit is typerend voor
georganiseerde rondtrekkende dievenbendes. Tussen
oktober 2014 en maart 2015 werd de politiezone gecon
fronteerd met een plaag van woninginbraken of pogingen
daartoe. Een aantal van de woninginbraken kon gelinkt
worden aan lokale inbrekers die na grondig onderzoek
werden aangehouden.

‘Horen-zien-melden’: u doet toch mee?
De criminaliteit verder inperken en zo het veiligheidsgevoel
versterken, is iets dat we samen moeten aanpakken.
Vandaar de vraag aan iedere burger om het principe
HOREN-ZIEN-MELDEN consequent toe te passen ...
Vera Celis
Voorzitter Politieraad – Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

Woninginbraakcijfers
over het jaar 2014

2

Het is best wel opvallend dat de
meeste woninginbraken gebeuren
in de nabijheid van autosnelwegen
(zwarte lijnen) ...

Veiligheid is een gedeelde zorg van

overheid, politie en inwoners
De betrokkenheid van de bevolking bij de aanpak van
criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid moet nog
worden verhoogd. Dat werd zo opgenomen in het 
zonaal politieplan 2014-2017.
Vrijwilligers zetten zich al in voor diverse veiligheids
aspecten. We denken daarbij onder meer aan gemach
tigde opzichters, BIN-coödinatoren, ... De politiezone
startte vorig jaar ook met vrijwillige diefstalpreventie
adviseurs.
Het werken met vrijwilligers, binnen het kader van de
wet op het vrijwilligerswerk, zit in de lift bij v erschillende
politiezones. Vrijwilligers worden echter niet ingezet om
kerntaken van de politie over te nemen.
Inzake verkeersveiligheid is er een gunstige evolutie in
onze politiezone; het aantal ongevallen en gewonden
daalt jaarlijks. Het aandeel van de fi
 etsers in ongeval
len en bij de gewonden daarentegen neemt steeds
verder toe. Daarom is het nodig, zoals voorzien in het
zonaal politieplan, om nog meer te investeren in het
verkeersgedrag van fietsers en voetgangers. Ook het
fenomeen van de fietsdiefstallen blijft aandacht vragen.

In juni lanceerde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
een oproep voor verkeersvrijwilligers. Acht enthousias
telingen hebben ondertussen hun opleiding afgerond
en hebben zopas hun diploma en nodige materiaal
ontvangen uit handen van de burgemeesters. Vanaf
nu kan de zone deze verkeersvrijwilligers inzetten om
schoolkinderen te voet of met de fiets te begeleiden op
uitstap, toezicht te houden in schoolomgevingen, mee
fietscontroles uit te voeren, te helpen bij het oefenen van
fietsproeven en afnemen van fietsexamens … De draai
schijf bij het inschakelen van de verkeersvrijwilligers
zijn de wijkcoördinatoren van de politiezone. Het team
Verkeer organiseert indien nodig bijkomende vormings
sessies zodat alle vrijwilligers op de hoogte blijven van
de laatste nieuwe wetgeving.
De politieraad kent een jaarlijkse forfaitaire onkosten
vergoeding van 50 euro toe voor elke verkeersvrijwilliger,
onder de voorwaarden dat de verkeersvrijwilliger jaarlijks
aan minstens vijf activiteiten en een opleidingssessie
deelneemt. De politiezone sluit tevens een verzekering
voor de vrijwilligers af.

In de strijd tegen criminaliteit en rondtrekkende
dadergroepen houdt
mee een oogje in ’t zeil

ANPR

daders van strafbare feiten’. De aanwezigheid van dit
systeem moet tevens – als algemeen preventiemiddel –
misdrijven tegen personen of goederen voorkomen.

Automatic Number Plate Recognition – of afgekort
ANPR – is een technologisch geavanceerd detectie
systeem, een perfecte tool die ter beschikking zal
staan van onze politiediensten in hun strijd tegen
criminaliteit.
Onze politiezone Geel-Laakdal-Meerhout wil overgaan
tot het plaatsen van bewakingscamera’s-nummer
plaatlezers (ANPR) op Geel-West – Antwerpseweg
ter hoogte van Geel-Punt en Herentalseweg op Geels
grondgebied. We wensen ANPR vooral in te zetten op
vlak van ‘toezicht’ en ‘opsporing en identificatie van

De privacy van bewoners en bezoekers in het camera
gebied wordt niet geschonden omdat opnamen enkel
gemaakt worden op het openbare domein en omdat
d.m.v. pictogrammen de aanwezigheid van ANPR
duidelijk gemeld wordt. Het is ook zo dat ANPR enkel
een detailfoto van de nummerplaat maakt en niet een
gedetailleerde overzichtsfoto van het voertuig. Opna
men die niet nuttig blijken in een bepaald dossier of
onderzoek worden maximaal één maand bijgehouden.
De ICT-dienst van onze politiezone neemt alle moge
lijke voorzorgsmaatregelen teneinde toegang tot de
beelden door onbevoegden te voorkomen.
Implementatie van ANPR bewijst dat onze politiezone
mee op het goede spoor zit. De strijd tegen misdaad
vergt volgehouden inspanningen en investeringen,
ANPR is er een van.
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Brandweer hulpverleningszone Kempen
Samenstelling van het zonecollege (dagelijks bestuur):
Burgemeester Jan Peeters van Herentals, burge
meester Vera Celis van Geel, burgemeester Roger
Gabriëls van Herenthout, burgemeester Patrick Geuens
van Retie en burgemeester Jos Engelen van Meerhout.
In het college zetelen eveneens de zonecommandant
en de secretaris, weliswaar alleen met raadgevende
stem.
Jan Peeters werd aangeduid als voorzitter, Vera Celis
als ondervoorzitter.

‘‘

De vergaderingen van het college gaan door te Geel in
het Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92, 2440 Geel.
De raad wees unaniem, op voordracht van de selectie
jury, kolonel Koen Bollen aan als commandant van
Brandweer Zone
Kempen.

‘‘

Deze nieuwe structuur betekent meteen het einde van
de historisch gemeentelijk georganiseerde brandweer
diensten.
Vanaf 3 januari startte dus een nieuw verhaal: een
netwerk van posten in de hulpverleningszone, met een
nieuwe werkgever, met nieuwe
afspraken, met nieuwe uit
dagingen, ...
Op het terrein maakt het
weinig of geen verschil uit voor
degenen die beschermd moeten
worden.

Samen kunnen
we méér!

Door samen te werken, k
 unnen alle procedures,
kennis, kunde en ervaringen gebundeld en geünifor
miseerd worden. We kunnen van elkaar veel leren
en veel optimaliseren. Samen kunnen we méér.

Kol. Koen Bollen,
comm. Brandweer
Zone Kempen

Onze N-VA-politieraadsleden.
V.l.n.r.: Benny Eyckmans, Bart Julliams, Pieter Verhesen, voorzitter politieraad zone Geel-Laakdal-Meerhout Vera Celis,
Marleen Pszeniczko en Pieter Cowé.
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V.U.: Bart Vanherck, Velodroomsraat 62 - 2440 Geel • Samenstelling van dit blad: Christel Bleyens, Bart Vanherck

Op zaterdag 3 januari 2015 is de ‘Hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen’ – beter
gekend als ‘Brandweer Zone Kempen’ – officieel in dienst gesteld. De brandweerkorpsen van
Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo maken deel uit van zone 5.

