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Waarom deze veiligheidsenquête?

Deze enquête geeft het startschot voor het project 2020-2026! Het is een eerste stap in de voorbereiding van ons 
nieuw zonaal veiligheidsplan. Hierin bepaalt de politie haar beleid voor de komende 6 jaar. Daarom willen we eerst en 

vooral een zicht krijgen op het standpunt van onze inwoners over veiligheid en de werking van de politie.  
Jullie zijn immers onze belangrijkste klanten.

op 12 december 2018 brengen we de inwoners van de 
Pinte, gavere, nazareth en sint-martens-latem samen 
om met ons - de politie van Schelde-Leie - ideeën te 
sprokkelen rond veiligheid. Het politiecafé wordt een 
(eenmalige) avond waarop we in kleine groepjes brain-
stormen en discussiëren. Zo geven we een concrete in-
vulling aan de thema’s die zullen voortvloeien uit de re-
sultaten van deze veiligheidsenquête.

elke inwoner van de Pinte, gavere, nazareth of sint-
martens-latem is welkom! Niet om de wetten te her-
schrijven, want dat is niet onze taak. Wel om van elkaar 
te weten te komen wat we belangrijk vinden rond veilig-
heid en de werking van de politie.

ook zin gekregen om mee te denken over het veilig-
heidsbeleid in je gemeente voor de komende 6 jaar? 

Beste inwoner van de Pinte, gavere, nazareth of sint-martens-latem

In de komende 15 minuten peilen we naar het veiligheidsgevoel in je buurt en je tevredenheid over politie Schelde-Leie.
Hartelijk bedankt dat je hiervoor even de tijd wilt nemen!

Bezorg ons deze ingevulde enquête en maak kans op een geschenkmand t.w.v. 50€! (zie p. 2)

Deze enquête is  
volstrekt anoniem!

Enkel om kans te  
maken op een  

geschenkmand t.w.v. 
50€, vul je je contact-
gegevens in op p.2.

Bezorg ons de inge-
vulde enquête vóór 
12 november 2018:

politie Schelde-Leie, 
Florastraat 19 
9840 de Pinte

of geef het af in één 
van onze commissaria-

ten (adressen p.15).

Toch liever online 
invullen? Dat kan nog 

altijd op:

De enquête invullen 
duurt maar  
15 minuten.  

De tijd van een kopje 
koffie

Kruis het vakje aan bij 
het antwoord dat jou 
best past. Verduidelijk 
wanneer je zelf wenst.

project2020-2026.be

BaBBel mee in het politiecafé 12/12!
Woensdag 12 december 2018, 19u-22u

Centrum de vierschaar, Xavier de Cocklaan 5, deurle

insChriJven Kan tot 26 novemBer 2018
09 321 76 60

in één van onze commissariaten (zie adressen op p. 15)
www.project2020-2026.be

hannelore.bogaert@police.belgium.eu
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Onderstaande gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van deze enquête. Jouw anonimiteit 
blijft dus gegarandeerd.

a. Je woont in de gemeente:  
  De Pinte 
  Nazareth
  Gavere
  Sint-Martens-Latem 

B. Je bent:  
  man  
  vrouw
 
C. hoe lang woon je al in je gemeente? 
  < 1 jaar  6-10 jaar
  1-5 jaar  > 10 jaar

D. Je leeftijd:
  < 18 jaar  35-49 jaar
  18-24 jaar  50-64 jaar
  25-34 jaar  > 65 jaar

e. samenstelling van je gezin: 
  alleenwonend   
  huishouden zonder (inwonende) kinderen
  huishouden met (inwonende) kinderen

Algemene gegevens

In deze enquête peilen we naar het veiligheidsgevoel in 
je buurt en de tevredenheid over politie Schelde-Leie.

Daarom is het invullen enkel nuttig voor inwoners van 
de Pinte, gavere, nazareth en sint-martens-latem.

Wil je ook kans maken op 1 van de 4 geschenkmanden t.w.v. 50€ vol lokaal lekkers? 
Laat hieronder je contactgegevens achter. Deze worden uitsluitend gebruikt om je te verwittigen als 
je gewonnen hebt. De winnaars worden op het politiecafé van 12 december 2018 bekend gemaakt.

voornaam: ..................................................................................................................................................
naam: .........................................................................................................................................................
gemeente: ..................................................................................................................................................
telefoon: .....................................................................................................................................................

Schiftingsvraag: hoeveel deelnames aan deze veiligheidsenquête zullen we noteren bij het afsluiten 
op maandag 12 november 2018, om 23u59 (online & papier, incl. niet volledig ingevulde enquêtes)? 
.....................................................................................................................................................................

het wedstrijdreglement is te verkrijgen bij politie Schelde-Leie, Florastraat 19, 9840 De Pinte, 09 321 76 60
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1.a. hoe veilig voel je je in je huis?

heel veilig eerder veilig eerder onveilig heel onveilig

1.a.1. indien je eerder onveilig of heel onveilig hebt aangeduid, wat is hiervan dan de reden?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

1.B. In welke mate komen volgende probleemsituaties in je buurt voor?

heel vaak eerder 
vaak

eerder 
weinig

zelden tot 
nooit

Onaangepaste snelheid
Hinderlijk parkeren
Woninginbraak
Diefstal uit auto
Diefstal van auto
Fietsdiefstal
Geluidshinder door horeca, bedrijven of handelszaken
Geluidshinder door dieren
Overlast door drugsverkoop
Overlast door rondhangende jongeren
Loslopende dieren
Zwerfvuil, sluikstorten
Vandalisme, graffiti
Andere:  .....................................................................

1.C. hoe beoordeel je volgende uitspraken?

helemaal  
akkoord

eerder 
akkoord

eerder 
niet akkoord

helemaal niet 
akkoord

Het is te onveilig om kinderen alleen op straat te laten
Ik sluit mijn wagen als ik instap
‘s Avonds moet je extra voorzichtig zijn op straat
De laatste 10 jaar zijn de straten onveiliger geworden
De politie is niet in staat om ons te beschermen 
tegen criminelen
‘s Avonds of ‘s nachts doe ik de deur niet open als er 
aangebeld wordt
Tegenwoordig is een alarmsysteem onmisbaar
Ik laat mijn huis niet graag onbewaakt achter als ik 
op vakantie ga

1. In jouw buurt
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1.d. hoe groot schat je de kans dat jij of je gezin in je gemeente slachtoffer wordt van:

heel groot eerder groter eerder kleiner heel klein tot 
onbestaand

Woninginbraak
Diefstal uit auto
Diefstal van auto
Motor- of bromfietsdiefstal
Fietsdiefstal
Diefstal andere bv. handtas, gsm
Verkeersongeval
Vluchtmisdrijf in het verkeer
Oplichting niet via internet
Internetoplichting bv. fraude, hacking, phishing,…
Pesten via internet
Verbaal geweld, bedreigingen
Lichamelijk geweld
Zedenfeiten
Vandalisme, graffiti

1.e. Werd je ooit met onderstaande problemen geconfronteerd in je gemeente?

1.e.1. onaangepaste snelheid
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.2. hinderlijk parkeren
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat .....................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.3. Woninginbraak
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.4. diefstal uit auto
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat .....................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden
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1.e.5. diefstal van auto
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.E.6. Motor- of bromfietsdiefstal
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.7. Fietsdiefstal
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.8. geluidshinder door horeca, bedrijven of handelszaken
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.9. overlast door drugsverkoop
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.10. overlast door rondhangende jongeren
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.11. loslopende dieren
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden
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1.e.12. zwerfvuil, sluikstorten
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.E.13. Vandalisme, graffiti
 Nee, (bijna) nooit.
 Ja, en ik signaleerde dit niet aan de politie omdat ...........................................................................
 Ja, en ik signaleerde dit wel aan de politie. Over hun optreden achteraf ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

1.e.14. andere: ......................................................................................................................................................
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2.A. Politie Schelde-Leie biedt een waaier aan preventiediensten aan. Hieronder peilen we naar de 
bekendheid van en tevredenheid over deze preventiediensten.

2.A.1. Inbraakpreventieadvies
(Elke inwoner van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem kan een beroep doen op inbraakpreventieadvies, gratis en 
vrijblijvend. Onze preventieadviseur komt langs en maakt een lijst op met tips om je woning beter te beveiligen)

 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en heb er nog geen gebruik van gemaakt. Ik ben in de toekomst niet van plan om 

daarvan gebruik te maken.
 Ja, ik ken dit en heb er nog geen gebruik van gemaakt. Ik ben in de toekomst wel van plan om 

daarvan gebruik te maken.
 Ja, ik ken dit en heb er wel al gebruik van gemaakt. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.a.2. afwezigheidstoezicht
(Op vakantie of weekendje weg? Vraag dan gratis afwezigheidstoezicht aan bij politie Schelde-Leie. Onze politieploegen komen dan 
regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid, overdag én ‘s nachts)

 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en heb er nog geen gebruik van gemaakt. Ik ben in de toekomst niet van plan om 

daarvan gebruik te maken.
 Ja, ik ken dit en heb er nog geen gebruik van gemaakt. Ik ben in de toekomst wel van plan om 

daarvan gebruik te maken.
 Ja, ik ken dit en heb er wel al gebruik van gemaakt. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.A.3. Lid buurtinformatienetwerk (BIN)
(Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie om inbraken tegen te gaan. Ze zorgen voor extra ogen en 
verspreiden mee de preventiegedachte in hun wijk)

 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en ben geen BIN-lid.
 Ja, ik ken dit en ben wel BIN-lid. Over de samenwerking met politie Schelde-Leie ben ik:

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.A.4. Fietsregistratie
(Schrik fietsdieven af en registreer je fiets. Je wijkinspecteur komt langs met het label op een moment dat jou past. Dit is een gratis 
dienst voor de inwoners van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem)

 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en heb er nog geen gebruik van gemaakt. Ik ben in de toekomst niet van plan om 

daarvan gebruik te maken.
 Ja, ik ken dit en heb er nog geen gebruik van gemaakt. Ik ben in de toekomst wel van plan om 

daarvan gebruik te maken.
 Ja, ik ken dit en heb er wel al gebruik van gemaakt. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

 

2. Preventie & communicatie
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2.B. Politie Schelde-Leie stuurt regelmatig preventietips, aankondigingen van acties, resultaten,… 
uit. Hieronder peilen we naar de bekendheid van en tevredenheid over onze informatiekanalen.

2.B.1. onze website (www.scheldeleie.be)
 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en ik volg de website niet.
 Ja, ik ken dit en ik volg de website wel. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.B.2. Facebook (facebook.com/Pzscheldeleie)
 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en ik volg jullie Facebookpagina niet.
 Ja, ik ken dit en ik volg jullie Facebookpagina wel. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.B.3. Twitter (twitter.com/PZScheldeLeie)
 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en ik volg jullie Twitterpagina niet.
 Ja, ik ken dit en ik volg jullie Twitterpagina wel. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.B.4. nieuwsbrief via e-mail
 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en ik ben niet ingeschreven om jullie nieuwsbrief te ontvangen.
 Ja, ik ken dit en ik ben wel ingeschreven om jullie nieuwsbrief te ontvangen. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.B.5. Jaarlijkse infokrantje PolitieInfo
 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en ik lees dit infokrantje niet.
 Ja, ik ken dit en ik lees dit infokrantje wel. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.B.6. Preventiebrochures (bv. over diefstal, inbraak, internetfraude,…)
 Nee, ik ken ze niet.
 Ja, ik ken ze en ik lees de preventiebrochures niet.
 Ja, ik ken ze en ik lees de preventiebrochures wel. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.B.7. Artikels in de gemeentelijke infokrant
 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en ik lees de artikels van politie Schelde-Leie in de gemeentelijke infokrant niet.
 Ja, ik ken dit en ik lees wel de artikels van politie Schelde-Leie in de gemeentelijke infokrant. Ik 

ben hierover: 
heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden
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2.B.8. Jaarverslag
 Nee, ik ken dit niet.
 Ja, ik ken dit en ik lees het jaarverslag niet.
 Ja, ik ken dit en ik lees het jaarverslag wel. Ik ben hierover: 

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

2.C. In welke mate vind je dat politie Schelde-Leie voldoende informeert over haar werking?

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

ter verduidelijking: ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

2.d. Waarover word je graag geïnformeerd door politie Schelde-Leie? (meerdere antwoorden mogelijk)
  Aankondiging van onze acties en controles bv. flitscontroles, BOB, anti-inbrakenacties.
  Resultaten van onze acties en controles bv. flitscontroles, BOB, anti-inbrakenacties.
  Onze aanwezigheid op evenementen bv. Superprestige Gavere, Zeverrock.
  Preventietips bv. verkeersveiligheid, internetfraude.
  Verloren & gevonden bv. huisdieren, sleutels, gsm.
  Belangrijke nieuwigheden in de wetgeving bv. wegcode, privacy.
  Luchtige onderwerpen bv. schoolkinderen op bezoek.
  Informatie over je wijkinspecteur bv. wie, contactinfo.
  Algemene werking en resultaten bv. jaarverslag, politieraad.

ter verduidelijking: ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

2.e. via welke weg ontvang je bij voorkeur informatie van politie Schelde-Leie? (top 3 aanduiden)
  Website
  Facebook
  Twitter
  Whatsapp
  Instagram
  Jaarlijks infokrantje PolitieInfo
  Nieuwsbrief via e-mail
  Artikels in de gemeentelijke infokrant
  Jaarverslag

ter verduidelijking: ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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3.a. had je in de laatste 12 maanden persoonlijk contact met iemand van de politie Schelde-Leie?
  Ja > ga naar vraag 3.B.
  Neen > ga naar vraag 3.e.

3.B. Wat was de reden van het laatste persoonlijk contact met politie Schelde-Leie? (max. 1 antwoord)
  Controle langs de weg, bv. BOB   Preventie bv. inbraakpreventieadvies
  Vragen om hulp    Sociaal contact bv. praatje aan schoolpoort
  Melding of aangifte van een misdrijf  Administratieve handeling bv. verlies identiteitskaart
  Betrokken bij een verkeersongeval  Informatievraag bv. wegcode, bepaald dossier
  Melding of aangifte van verloren of gevonden voorwerp
  Uitgenodigd door politie Schelde-Leie op het commissariaat bv. voor een verhoor
  Andere: .........................................................................................................................................................

3.C. Waar had je dit laatste contact? (max. 1 antwoord)
  Op het commissariaat > ga naar vraag 3.C.1.
  Op een privéplaats bv. thuis, familie, kennis, eigen zaak > ga naar vraag 3.C.3.
  Op een publieke plaats bv. op straat, aan de school, op een evenement > ga naar vraag 3.C.4.
  Via telefoon > ga naar vraag 3.C.5.
  Via e-mail > ga naar vraag 3.C.6.
  Via sociale media (facebook, twitter) > ga naar vraag 3.C.6.

3.C.1. op welk commissariaat was dit laatste contact? (max. 1 antwoord)
	  Hoofdcommissariaat Florastraat 19, De Pinte.
	  Wijkcommissariaat Koning Albertlaan 1, De Pinte.
	  Wijkcommissariaat Dorp 3, Nazareth.
	  Wijkcommissariaat Brandweerstraat 5, Gavere.
	  Wijkcommissariaat Dorp 1, Sint-Martens-Latem.

3.C.2. hoe beoordeel je dit laatste contact op het commissariaat? 
zeer 

tevreden
eerder

tevreden
eerder

ontevreden
zeer 

ontevreden

Bereikbaarheid van het commissariaat
Openingsuren van het commissariaat
Aanduiding van de openingsuren
Comfort van de wachtruimte
De wachttijd in de wachtruimte
Houding aan het onthaal
Vakkennis van de politiemedewerker
Respect voor jouw privacy
Het gevoel dat je zaak ter harte genomen werd
Volledigheid van de informatie die je kreeg
Professionaliteit van de politiemedewerker

ja nee weet 
niet

niet van 
toepassing

De politiemedewerker gaf zijn/haar contactgegevens mee?
De politiemedewerker vroeg of je een afschrift van je verklaring wou?
De politiemedewerker gaf je preventieadvies?

3. Contact met de politie
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3.C.3. hoe beoordeel je dit laatste persoonlijk contact op een privéplaats? 
zeer 

tevreden
eerder

tevreden
eerder 

ontevreden
zeer 

ontevreden

Bereikbaarheid van politie Schelde-Leie
Snelheid van de tussenkomst
Houding van de politiemedewerker
Vakkennis van de politiemedewerker
Respect voor jouw privacy
Het gevoel dat je zaak ter harte genomen werd
Volledigheid van de informatie die je kreeg
Professionaliteit van de politiemedewerker

ja nee weet 
niet

niet van 
toepassing

De politiemedewerker liet zijn/haar contactgegevens achter?
De politiemedewerker vroeg of je een afschrift van je verklaring wou?
De politiemedewerker gaf je preventieadvies?

3.C.4. hoe beoordeel je dit laatste persoonlijk contact op een publieke plaats? 
zeer 

tevreden
eerder

tevreden
eerder 

ontevreden
zeer 

ontevreden

Aanspreekbaarheid van de politiemedewerker
Houding van de politiemedewerker
Vakkennis van de politiemedewerker
Professionaliteit van de politiemedewerker

3.C.5. hoe beoordeel je dit laatste persoonlijk contact via de telefoon? 
zeer 

tevreden
eerder

tevreden
eerder 

ontevreden
zeer 

ontevreden

Bereikbaarheid van politie Schelde-Leie
Houding aan de telefoon
De wachttijd van het telefonische contact
Vakkennis van de politiemedewerker
Het gevoel dat je zaak ter harte genomen werd
De snelheid waarmee je mail behandeld werd
Volledigheid van de informatie die je kreeg
Professionaliteit van de politiemedewerker

3.C.6. hoe beoordeel je dit laatste persoonlijk contact via e-mail of sociale media? 
zeer 

tevreden
eerder

tevreden
eerder 

ontevreden
zeer 

ontevreden

Bereikbaarheid van politie Schelde-Leie
Houding van de politiemedewerker
Vakkennis van de politiemedewerker
Het gevoel dat je zaak ter harte genomen werd
De snelheid waarmee je mail behandeld werd
Volledigheid van de informatie die je kreeg
Professionaliteit van de politiemedewerker
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3.d. in welke mate ben je in het algemeen tevreden over dit laatste contact met politie Schelde-Leie?

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

ter verduidelijking: ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.e. in welke mate ben je tevreden over de aanwezigheid van politie Schelde-Leie in het straatbeeld?

zeer 
tevreden

eerder
tevreden

eerder 
ontevreden

zeer 
ontevreden

Drukke verkeersassen
Scholen
Centrum
Woonwijken
Station
Evenementen

ter verduidelijking: ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.F. Ben je bereid om via onderstaande wegen met politie Schelde-Leie samen te werken om pro-
blemen aan te pakken?

ja nee, omdat...
reden

Volgen via Twitter bv. 
preventietips, acties, flits-
controles

 ......................................................................................................

Volgen via Facebook bv. 
preventietips, acties, flits-
controles

......................................................................................................

Via je wijkinspecteur pro-
blemen melden ......................................................................................................

Als lid van een buurtinfor-
matienetwerk (BIN) ......................................................................................................

Via het 101-noodnummer 
verdachte zaken melden ......................................................................................................

Via een Whatsapp-groep 
verdachte zaken melden ......................................................................................................

Andere: .........................................................................................................................................................................

ter verduidelijking: ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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4.A. Ook al had je nog nooit contact met politie Schelde-Leie, hoe beoordeel je haar functioneren?
zeer 

tevreden
eerder

tevreden
eerder

ontevreden
zeer 

ontevreden

Bereikbaarheid
Aanspreekbaarheid
Aanwezigheid op straat
Probleemoplossend werken
Respecteert de rechten van de burger
Correct optreden
Behulpzaamheid
Professionalisme
Transparantie
Geeft het goede voorbeeld
Verhoogt het veiligheidsgevoel
Geïntegreerd in de lokale gemeenschap

4.B. Ook al had je nog nooit contact met politie Schelde-Leie, hoe beoordeel je haar dienstverlening?
zeer 

tevreden
eerder

tevreden
zeer

ontevreden
zeer 

ontevreden

Bestrijding inbraken en diefstallen 
Inspanningen verkeersveiligheid 
Bestrijding overlast bv. lawaai, zwerfvuil
Bestrijding drugs
Actief preventiebeleid bv. afwezigheidstoezicht
Actief communicatiebeleid bv. acties aankondigen
Veiligheid bewaken op evenementen
Opvang van slachtoffers 
Wapendienst 

4.C. Ken je je wijkinspecteur?
	  Ja > ga naar vraag 4.C.1.
	  Neen > ga naar vraag 4.d.

4.C.1. hoe goed ken je je wijkinspecteur?
	  Enkel van naam of gezicht.
	  Ik heb er eenmaal contact mee gehad.
	  Ik heb er soms contact mee.

4.C.2. Waarvan ken je je wijkinspecteur? (meerdere antwoorden mogelijk)
	  Persoonlijk contact bv. op het commissariaat, in je wijk, aan de school.   
	  Voorstelling in het jaarlijkse infokrantje PolitieInfo.
	  Opgezocht op de website.    
	  Andere: .........................................................................................................................................................

4. Werking van de politie
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4.d. zou je graag meer contact hebben met je wijkinspecteur?
	  Ja. 
	  Nee. 
	  Enkel in geval van problemen.

4.e. hoe heb je bij voorkeur contact met je wijkinspecteur?
  Aan het loket van het wijkcommissariaat op vaste openingsuren.
  Op afspraak op het wijkcommissariaat, online te reserveren.
  Op afspraak bij je thuis.

4.F. In welke mate ben je in het algemeen tevreden over de werking van politie Schelde-Leie?

heel tevreden eerder tevreden eerder ontevreden heel ontevreden

4.g. in het algemeen, wat vind je positief aan politie Schelde-Leie? 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4.h. in het algemeen, wat is er voor verbetering vatbaar bij politie Schelde-Leie?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4.i. Welke 3 problemen moet politie Schelde-Leie in jouw gemeente prioritair aanpakken?

1: ..............................................................................................................................................................................
2: ..............................................................................................................................................................................
3: ..............................................................................................................................................................................

4.J. de beste ontvangst in ons nieuw hoofdcommissariaat?
Als alles vlot verloopt, kunnen we in 2021 onze intrek nemen in ons nieuw hoofdcommissariaat (kruispunt N60-Weefstraat 
in Eke). Wat kunnen we qua infrastructuur verbeteren - in vergelijking met ons huidige hoofdcommissariaat in de Florastraat 
(De Pinte) - om de bezoekers op de best mogelijk manier te ontvangen? Bv. bereikbaarheid parking, onthaal, wachtruimte,...

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

4.K. Heb je nog bemerkingen, suggesties, tips,… die in het voorgaande niet aan bod gekomen zijn? 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Vragen of deze veiligheidsenquête? Of over een deelname aan het politiecafé op 12/12/2018?

onze commissariaten

commissaris hannelore Bogaert

hannelore.bogaert@police.belgium.eu

09 321 76 60

hoofdcommissariaat de Pinte
Florastraat 19, 9840 De Pinte
09 321 76 60
pz.scheldeleie@police.belgium.eu

Wijkcommissariaat de Pinte
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
09 280 80 40
pz.scheldeleie.wijk.depinte@police.belgium.eu

Wijkcommissariaat gavere
Brandweerstraat 5, 9890 Gavere
09 384 56 81
pz.scheldeleie.wijk.gavere@police.belgium.eu

Wijkcommissariaat nazareth
Dorp 3, 9810 Nazareth
09 382 82 02
pz.scheldeleie.wijk.nazareth@police.belgium.eu

Wijkcommissariaat sint-martens-latem
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 50
pz.scheldeleie.wijk.sint-martens-latem@police.belgium.eu

Wanneer je onze enquête invult, ga je akkoord dat de Politiezone Schelde-Leie je gegevens verwerkt conform de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming van de Europese Unie. Wat je invult in de enquête is volledig anoniem. We gebruiken je persoonsgegevens enkel om je op de 
hoogte te brengen indien je een geschenkmand zou gewonnen hebben of van het verdere verloop van ons project 2020-2026, daarna worden je 
gegevens verwijderd. We geven je gegevens aan niemand door. Heb je vragen over de gegevens die we over je bijhouden, of wens je geschrapt 
te worden? Neem dan contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming via pz.scheldeleie@police.belgium.eu.


