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Integrale Veiligheid: puzzelen aan 
lokale veiligheid
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korte inleiding
definiëring Integrale Veiligheid in een 
centrumstad
de (nieuwe… rol van de burgemeester 
versus de traditionele rol
uitdagingen
voorwaarden
voorbeelden in een Aalsterse context
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Korte inleiding

Veiligheid is een basisrecht !
kernopdracht overheid om garanties 
voor een veilige samenleving voor 
iedereen na te streven
vroeger veiligheidsvraagstuk 
verantwoordelijkheid politie en justitie
vandaag = een leefbaarheidkwestie met 
relevante partners

Definiëring Integrale 
Veiligheid in een centrumstad

kadernota van 30-31/03/2004
kerngedachte = permanente aandacht 
voor zowel proactie, preparatie, 
preventie, reactie en opvolging
meer dan het traditionele (politionele… 
beeld van de strijd tegen 
veiligheidsfenomenen
implementeren via geïntegreerde 
aanpak
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De traditionele rol van de 
burgemeester

wet van 7 december 1998 = 
bepaling van de traditionele 
politionele taken van de 
burgemeester
burgemeester en Procureur des 
Konings zijn 
eindverantwoordelijken van het 
lokaal politiebeleid

Nieuwe rol

verschuiven van verantwoordelijkheid
burgemeester = regisseur van een 
algemeen integraal veiligheidsplan 
(ruimer dan het Zonaal Veiligheidsplan…
burgemeester = schakel tussen 
gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid 
en het zonaal politiebeleid
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Concrete uitwerking

de burgemeester bestuurt het 
integraal veiligheidsbeleid 
overleg met alle relevante actoren 
inzake veiligheid
coördinator 
goedkeuring gemeenteraad

Belangrijkste uitdagingen

1. opzetten van een netwerk van partners 
2. verdelen van de verschillende verantwoordelijkheden, 

taken en bevoegdheden van elke partner
3. sturen van het beleid 
4. principes van maatschappelijke veiligheid respecteren
5. opmaak lokaal integraal veiligheidsbeleid en plan
6. vastleggen van realistische, concrete en meetbare 

doelstellingen
7. voorzien van een intern en extern communicatieplan
8. goedkeuring van het beleid door de desbetreffende 

organen
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Voorwaarden

1.LIVB en LIVP staan centraal in de 
veiligheids- en 
leefbaarheidsproblematiek.

2. interne afstemming van de diensten op 
het LIVB

3. legitimatie burgemeester = erkennen 
als regisseur 

4. relevant partnerschap (federale 
overheid, provincie, lokale partners …

5.afstemmen van het LIVB met het ZVP

Voorbeelden in een Aalsterse
context

de problematiek Ten Rozen waar een 
gemeenschapsgericht, integraal 
veiligheidsproject werd uitgewerkt voor 
de aanpak van criminaliteit, overlast en 
onveiligheid

meer informatie (aanleiding, aanpak, 
strategie, …

http://http://http://http://users.telenet.beusers.telenet.beusers.telenet.beusers.telenet.be////integraleintegraleintegraleintegrale----
veiligheidveiligheidveiligheidveiligheid////
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het project Sint-Joris
het project Parktuin Schelfhout,
andere projecten in het kader van 
carnavalgebeuren en stedenbeleid

bijkomende informatie of vragen
burgemeester@aalst.be


