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VIP PROJECT

VIP PROJECT

Very Irritating Politie
What’s in a name: VIP (Westkust)– S.T.R.O.P 

(Gent)- titel politiek ‘incorrect’, ‘irriterend’???
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VISIE VIP PROJECT

Handhaven doen we waar het effect 
het grootst is!

� Informatie- en vraaggestuurd werken is 
daarbij de basis voor het maken van 
effectieve keuzes.

� Daarnaast staat externe oriëntatie en 
monitoring met een partnergerichte en 
probleemoplossende aanpak centraal

Het VIP-project richt zich op:

-Fenomenen die tijds-en of plaatsgebonden zijn en op 
belangrijke balansverstoorders die een direct optreden 
vragen.

- Leefbaarheids- en veiligheidsproblemen: overlast!

WAT PAKKEN WE AAN MET HET 

VIP-PROJECT?
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- Actieplannen Zonaalveiligheidsplan
� Inbraken in woningen en handelszaken

� Bestrijden van drugshandel en druggebruik

� Nachtelijk weekendverkeer

- Toezicht huisarresten

- Ad Hoc opdrachten

- Steun verlenen

WAT PAKKEN WE AAN MET HET 

VIP-PROJECT?

- Ondersteuning van het LIK met 2X per dag een briefing die 
opengesteld wordt voor alle politiepersoneel met daarna een 
operationeel overleg met de diensthoofden.

- De briefingtool en een dagverslag met een overzicht van de 
belangrijkste gebeurtenissen is dagelijks ter beschikking op 
intranet.

- Alle uit te voeren toezichtsopdrachten met hotspots en 
hotpersons worden dagelijks up to date bijgehouden en in 
kaart gebracht en ter beschikking gesteld op intranet.

- Dagelijks wordt een activiteitenverslag met de uit te voeren 
toezichtsopdrachten mee gegeven aan de VIP-PT.

Ondersteuning VIP PT
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KUSTZONE-
PROBLEMATIEK

!!!

Heeft een belangrijke impact 
op de onveiligheid en de 
onveiligheidsgevoelens en 
vraagt een specifieke aanpak!

KUSTZONEPROBLEMATIEK

Kustfenomeen: 
‘va et viens’
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- Mondialisering en mogelijkheid om sneller en 
vlotter de grenzen te overschrijden

- Dagtoerisme in stijgende lijn ten koste van 
verblijftoerisme

- ‘Va et viens’ mentaliteit: anonimiteit en minder 
begrip en respect

- Dagcriminelen i.p.v. verblijfcriminelen
- Rondtrekkende dadergroeperingen met een 

‘Hit en Run-Taktiek’
- Grens en politiewerking!

KUSTZONEPROBLEMATIEK

Veiligheid hangt sterk samen met 
sociale controle!

� Onze jonge criminelen worden door onze GGPZ werking 
herkend en aangesproken maar deze uit de banlieus
(Lille,Roubaix,Duinkerke,…) of de jonge criminelen die vanuit 
het binnenland hier tijdens het seizoen afzakken, genieten 
van een grote anonimiteit.

ANONIMITEIT=VRIJGELEIDE voor storend gedrag en 
plegen van criminaliteit!

VIP PT of
VERY IRRITATING POLITIE
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VIP PT als maatwerk 
voor deze specifieke kustproblemen tijdens de 

drukke vakantieperiodes!

� Vandalisme, lawaaioverlast, graffiti, samentroepen van 
jongeren met overmatig drank- en druggebruik, kleine 
diefstallen,…

De VIP PT zal potentiële overlastplegers uit de 
anonimiteit halen door controle en identificaties e n 
permanent toezicht op risicoplaatsen.

VIP PT of
VERY IRRITATING POLITIE

� De VIP PT beschikt over een zwart zeer snel interventievoertuig voorzien van een 
zwaailicht op het dak. De VIP-leden werken steeds in uniform en de chauffeurs 
kregen een speciale rijopleiding.

� Voordeel: minder opvallend voor betrappingen op heterdaad, zekere ‘image-
building’ bij probleemjongeren en wel herkenbaar voor de burger die politie in het 
straatbeeld wil!

VIP PT of
VERY IRRITATING POLITIE

ZWART VOERTUIG,
HERKENBAAR!
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Voorbeeld van overlast in de Tram door Skinheads 
uitbrengen Hitlergroet

Voorbeeld overlast tram Franse jongeren
drankgebruik –roken- intimidaties …
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NIEUW!

Vanaf 3 mei 2012:

In het kader van het 
Protocolakkoord met 
de PZ Riho:

Inzet VIP-PT ter 
ondersteuning van de 
politiezones in Zuid-
West-Vlaanderen bij 
hun strijd tegen de 
aanhoudende plaag 
van zware criminaliteit!

TOEKOMST?

VIP-PT  24u/24u en 7d/7d 
met vaste poule!

Uitbreiden naar een 
informatiegestuurde 
proactieve heterdaad 
patrouille die nog meer 
zelf op zoek gaat naar 
informatie en deze ook 
exploiteert en deelt!


