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Commissaris van politieCommissaris van politie

Politiezone AssenedePolitiezone Assenede--EvergemEvergem

Externe pijlersExterne pijlers

�� Community policing versus restorative Community policing versus restorative 
policingpolicing

�� Pijlers : Pijlers : 
�� externe gerichtheidexterne gerichtheid

�� partnerschappartnerschap

�� problem solvingproblem solving

�� VerantwoordingVerantwoording

�� Bekwame betrokkenheidBekwame betrokkenheid
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Restaurant met feestzaalRestaurant met feestzaal

ProbleemstellingProbleemstelling

�� De uitbater wenst :De uitbater wenst :

�� veel feesten te geven.veel feesten te geven.

�� klanten tevreden te stellen.klanten tevreden te stellen.

�� geld te verdienen.geld te verdienen.

�� (misschien) een goed nabuurschap erop na te (misschien) een goed nabuurschap erop na te 

houden.houden.

�� Wekelijks klachten tegen geluidshinderWekelijks klachten tegen geluidshinder
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ProbleemstellingProbleemstelling

�� De buurtbewoners : De buurtbewoners : 

�� willen in een rustige omgeving wonen.willen in een rustige omgeving wonen.

�� willen nachtrust.willen nachtrust.

�� willen goed nabuurschap.willen goed nabuurschap.

�� Leggen wekelijks klacht neer wegens geluidshinder.Leggen wekelijks klacht neer wegens geluidshinder.

Tussenkomst politieTussenkomst politie

�� InterventieInterventie

�� Opmaak procesOpmaak proces--verbaalverbaal

�� Muziek stiller laten zetten (tijdelijke oplossing)Muziek stiller laten zetten (tijdelijke oplossing)

�� Diverse tussenkomstenDiverse tussenkomsten

�� Metingen met sonometerMetingen met sonometer

= oplossing ?= oplossing ?
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Tussenkomst politieTussenkomst politie

�� WijkpolitieWijkpolitie

�� Stellen herhaaldelijk probleem vast.Stellen herhaaldelijk probleem vast.

�� Gaan praten met de buren.Gaan praten met de buren.

�� Gaan praten met de uitbater.Gaan praten met de uitbater.

�� Maken individuele afspraken.Maken individuele afspraken.

�� Wisselen de gemaakte afspraken uit.Wisselen de gemaakte afspraken uit.

�� Ondertussen : tussenkomsten interventie = pv.Ondertussen : tussenkomsten interventie = pv.

= oplossing ?= oplossing ?

PartnerschapPartnerschap

�� Naast Naast problemsolvingproblemsolving is is partnerschappartnerschap éééén van de n van de 
pijlers van de COP.pijlers van de COP.

�� Vergadering met :Vergadering met :

�� wijkpolitiewijkpolitie

�� uitbateruitbater

�� burenburen

�� milieuambtenaar gemeentemilieuambtenaar gemeente

�� bestuurlijke overheidbestuurlijke overheid
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Doel vergaderingDoel vergadering

�� Probleemstelling omschrijven vanuit diverse Probleemstelling omschrijven vanuit diverse 
invalshoeken.invalshoeken.

�� Probleem analyseren.Probleem analyseren.

�� RaakRaak-- en pijnpunten bepalen.en pijnpunten bepalen.

�� Zoeken naar oplossing.Zoeken naar oplossing.

�� Mogelijkheden preventie en repressie bespreken.Mogelijkheden preventie en repressie bespreken.

�� Afsprakennota maken.Afsprakennota maken.

= interventie blijft zonodig vaststellen maar = interventie blijft zonodig vaststellen maar 

met kennis van afsprakennota.met kennis van afsprakennota.

Overlast op speelpleinenOverlast op speelpleinen

�� De jeugd wil, naargelang de leeftijd : De jeugd wil, naargelang de leeftijd : 

�� SpelenSpelen

�� Muziek beluisterenMuziek beluisteren

�� SportenSporten

�� Met de bromfiets rijdenMet de bromfiets rijden

�� Samentroepen tot midden in de nachtSamentroepen tot midden in de nacht

�� ......
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Overlast op speelpleinenOverlast op speelpleinen

�� De ouders : De ouders : 

�� Veiligheid en ruimte voor hun kinderen.Veiligheid en ruimte voor hun kinderen.

�� Proper speelpleinProper speelplein

�� De buurtbewoners :De buurtbewoners :

�� Proper speelterreinProper speelterrein

�� Rust en stilteRust en stilte

Tussenkomst politieTussenkomst politie

�� InterventieInterventie

�� Diverse tussenkomstenDiverse tussenkomsten

�� Komen (soms) te laat om te kunnen vaststellenKomen (soms) te laat om te kunnen vaststellen

�� Hebben geen wettelijk kader om op te treden.Hebben geen wettelijk kader om op te treden.

�� Indien toch wettelijk kaderIndien toch wettelijk kader

�� CurvometerCurvometer

�� SonometerSonometer

�� GasGas--wetgevingwetgeving

�� ......

�� Is dit de oplossing ?Is dit de oplossing ?
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Tussenkomst politieTussenkomst politie

�� WijkpolitieWijkpolitie

�� Stellen herhaaldelijk probleem vast.Stellen herhaaldelijk probleem vast.

�� Gaan praten met de buren.Gaan praten met de buren.

�� Gaan praten met de jongeren.Gaan praten met de jongeren.

�� Maken individuele afspraken.Maken individuele afspraken.

�� Wisselen de gemaakte afspraken uit.Wisselen de gemaakte afspraken uit.

�� Ondertussen : tussenkomsten interventie = pv ???Ondertussen : tussenkomsten interventie = pv ???

= oplossing ?= oplossing ?

PartnerschapPartnerschap

�� Naast Naast problemsolvingproblemsolving is is partnerschappartnerschap éééén van de pijlers van n van de pijlers van 
de COP.de COP.

�� Vergadering met :Vergadering met :

�� wijkpolitiewijkpolitie

�� jongerenjongeren

�� burenburen

�� oudersouders

�� milieuambtenaar gemeentemilieuambtenaar gemeente

�� Jeugddienst/sportdienstJeugddienst/sportdienst

�� groendienstgroendienst

�� bestuurlijke overheidbestuurlijke overheid
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Doel vergaderingDoel vergadering

�� Probleemstelling omschrijven vanuit diverse Probleemstelling omschrijven vanuit diverse 
invalshoeken.invalshoeken.

�� Probleem analyseren.Probleem analyseren.

�� RaakRaak-- en pijnpunten bepalen.en pijnpunten bepalen.

�� Zoeken naar oplossing.Zoeken naar oplossing.

�� Mogelijkheden preventie en repressie bespreken.Mogelijkheden preventie en repressie bespreken.

�� Afsprakennota maken.Afsprakennota maken.

= interventie blijft zonodig vaststellen maar = interventie blijft zonodig vaststellen maar 

met kennis van afsprakennota.met kennis van afsprakennota.

Verder...Verder...

�� Individuele tussenkomsten :Individuele tussenkomsten :

�� BurenruziesBurenruzies

�� Intrafamiliaal geweldIntrafamiliaal geweld
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Vragen ?Vragen ?

�� Is er een link tussen Is er een link tussen ¨̈COPCOP ¨̈ en en ¨̈RPRP¨̈ ??

�� Is Is ¨̈COPCOP¨̈ de juiste houding van de de juiste houding van de 

wijkpolitie ?wijkpolitie ?

�� Is Is ¨̈RPRP¨̈ een taak voor de politie ?een taak voor de politie ?

�� Zijn er afspraken met het parket ?Zijn er afspraken met het parket ?


