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1.1 De werking en algemene beschrijving van het project 

De preventiedienst van de politiezone RIHO, de gemeenschapswachten 

van de stad, Roeselare de preventiedienst Brandweerzone MidWest, de 

wijkinspecteurs en de wijkwerkers van de stad trekken naar 

verschillende wijken in de stad en slaan er hun tenten op. De 

verschillende diensten geven er samen informatie informatie aan de 

burger over criminaliteitspreventie, brandpreventie, leefbaarheid. 

De focus ligt op de thema's: inbraak in woningen,  fietsdiefstal en 

brandpreventie. 

 

Wat betreft inbraakpreventie staan de diefstalpreventieadviseurs van 

de politiezone in voor het informeren over organisatorische 

maatregelen, technische maatregelen, en de mogelijkheid tot 

vastleggen van een afspraak voor een uitgebreide rondgang in de 

woning)  

Op het vlak van preventie fietsdiefstal wordt info geboden over 

goede fietssloten (met demomateriaal) en is er mogelijkheid tot het 

labelen van fietsen (met rijksregisternummer) 

De brandweer biedt advies op maat inzake brandpreventie oa met 

betrekking tot installatie rookmelders en CO-melders 

Tevens is er een aanbod aan folders betreffende gauwdiefstal en 

diefstal aan en in voertuig. 

Er is eveneens mogelijkheid om vragen te stellen of een praatje te 

slaan met de wijkwerker van de stad en de wijkinspecteur.  

 

De actie vindt plaats op een zaterdag in kleinschalig afgebakende 

wijken (ongeveer 100 woningen).  Er wordt één wijk in de voormiddag 

en één wijk in de namiddag aangedaan (telkens gedurende een 2-tal 

uren).  Er wordt op kleine schaal gewerkt om het haalbaar te houden 

dat het aanbod na 2 uur terug vertrekt en eveneens om de 

aankondiging te kunnen realiseren.  De week voorafgaand aan de 

actiedag wordt er immers per woning een Quick TPA's gehouden door de 

preventiedienst PZ RIHO en de dienst gemeenschapswachten. Op basis 

van een korte checklist worden bewoners geïnformeerd over eventuele 

kwetsbare punten aan hun woning en uitgenodigd naar de stand in de 

wijk de komende zaterdag. Daarnaast werkt het kleinschalige 



drempelverlangend en minder anoniem (buren ondereen).  Dat maakt ook 

dat het element sociale controle/ melden van verdachte handelingen 

makkelijker aangebracht kan worden.  

 

1.2 De partners en hun rol 

 Dienst Gemeenschapswachten| Dienst Preventie stad Roeselare: 

vormgeven concept + Quick TPA's + deelname actiedag 

 Preventiedienst Politiezone RIHO: vormgeven concept +Quick 

TPA's + deelname actiedag 

 Preventiedienst Brandweerzone MidWest: vormgeven concept+ 

Deelname actiedag 

 Dienst wijkwerking stad Roeselare: vormgeven concept+ Deelname 

actiedag+ communicatie 

 Politiezone RIHO - politiepost Roeselare: vormgeven concept + 

deelname actiedag 

 Integrale veiligheid politiezone RIHO: vormgeven concept + 

coördinatie+ communicatie 

 

1.3 De doelstellingen 

Fietsdiefstal en woninginbraak vormen afgetekend de meest 

voorkomende delicten in Roeselare. Tevens signaleerde de 

preventiedienst van de Politiezone RIHO in de loop van 2014 dat het 

aantal aangevraagde diefstalpreventieadviezen sterk terugviel na het 

verdwijnen van de stedelijke inbraakpreventiepremie. Er werd 

verwacht dat dit na het wegvallen van het fiscale voordeel nog meer 

afgetekend het geval zal zijn.  Dit betekende het startschot voor de 

partners van "preventie in je wijk" om op  een zeer laagdrempelige 

wijze burgers gaan informeren en sensibiliseren omtrent meerdere 

thema's. Via gerichte/ persoonlijke  info willen we risicogedrag 

verminderen (aanmoedigen van techno-preventieve maatregelen, labelen 

fietsen, gebruik kwalitatieve fietssloten,...), sociale controle 

(afwezigheidstoezicht,...) aanmoedigen en het preventieaanbod van de 

stad en politie bekend maken.De Brandweerzone MidWest heeft de 

afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een preventiecampagne met 

betrekking tot rookmelders, ook dit aanbod wordt meegenomen. 

 

Hoofddoelstelling is om op een zeer laagdrempelige manier het 

preventieaanbod van de stad Roeselare, de politiezone RIHO en de 

Brandweerzone MidWest bekend te maken en zo burgers aan te moedigen 

tot het verminderen van risicogedrag. Daarnaast is er mogelijkheid 

om signalen door te geven aan de wijkwerker, wijkinspecteur. 

 



1.4 De kostprijs 

1.4.1 De jaarlijkse kost 

Personeelskost: 455 manuren gespreid over 5 actiedagen+ voorafgaande 

Quick TPA's   (€ 11.056,5) , werkingsmiddelen: communicatie en 

demomateriaal (€ 2 410.07) 

 

Het communicatiemateriaal omvat het ontwerp en druk van twee banners 

ter aankondiging van de actie op de wijken, het ontwerp en druk van 

de nieuwe folders rond het thema preventie, de Quick TPA formulieren 

en evaluatiekaartjes om de actie nadien te evalueren bij de burger. 

De totale kost van het drukwerk materialen bedraagt € 1797.97,47. 

Daarnaast is er een vaste kost voor het labelen van fietsen: de 

labels zelf en de fietslichtjes die de burgers meekrijgen na het 

laten labelen van hun fiets: € 410 (tot en met de actie op 26 

september) 

De totale kost voor de 5 actiedagen bedraagt: 

 

1.4.2 De oorsprong van de middelen 

Personeelskosten worden gedragen door de deelnemende diensten, 

werkingskosten worden gefinancierd met middelen uit het strategisch 

veiligheids- en preventieplan van de stad Roeselare. 

 

1.5 De doelgroep 

Inwoners van de geselecteerde wijken van Roeselare: gedurende 5 

actiedagen werden 10 wijken aangedaan.  

 

1.6 De bekendmaking van het project bij het grote publiek en het 
doelpubliek 

Aankondiging via  stadsmagazine RSL maart 2015, facebook (stad en 

politie), persmoment tijdens actiedag (reportage op regionale TV  

(WTV focus), regionale kranten). 

Gericht naar de wijken werden grote fietsbanners met het 

campagnebeeld telkens op maandag opgezet op het plein waar de actie 

de komende zaterdag doorgaat , de wijkwerkers van de stad gaven de 

aankondiging door naar de desbetreffende wijkcomités 

Door middel van de Quick TPA's  wordt elk gezin tijdens de 

voorafgaande wijk persoonlijk uitgenodigd, de resultaten van de 

quick TPA (checklist in een folder met info over de actie) werden 

persoonlijk afgegeven of gebust bij elke woning. 

 

1.7 De evaluatie 

1.7.1 Evaluatie: hoe en door wie 

Het project wordt zowel geëvalueerd door de burgers als door de 

deelnemende diensten.  

 De aanwezige burgers worden de dag zelf bevraagd over het 

initiatief.  



 Alle woningen die een Quick TPA formulier in de bus kregen, 

krijgen na de actiedag een formuliertje in de bus dat ze ofwel 

schriftelijk kunnen invullen ofwel online. Het formulier 

bevraagt hun aanwezigheid, hun reden voor afwezigheid 

(tijdstip, niet op de hoogte, met vakantie, geen interesse, of 

een andere reden).  

De deelnemende diensten evalueren het project zowel tussentijds als 

helemaal op het einde van de campagne (praktisch verloop, 

communicatie, aanwezigheid personeel, enz. ) 

 

1.7.2 De concrete resultaten 

De verwerking van de evaluatiekaartjes  van de voorbije actiedagen 

is momenteel lopende. We merken dat er - gezien de vakantieperiode - 

een lage respons is op het invullen van de kaartjes. 

Een globale evaluatie wordt gemaakt na afloop van de laatste 

actiedag op 3 oktober. 

Wat betreft kwalitatieve evaluatie kunnen we voortgaan op de  

positieve respons tijdens de actiedagen.   

Wat betreft een kwantitatieve evaluatie zien we dat het weer een 

bepalende factor is bij het al dan niet succesvol zijn van de 

actiedagen.  

 Er werden ongeveer 760 Quick TPA's uitgevoerd 

 De preventiedienst RIHO kreeg tijdens de 4 actiedagen reeds 85 

aanvragen voor techno-preventief advies binnen.(ter 

vergelijking in 2014 werden 57 adviezen aangevraagd voor gans 

de stad) 

 Over de voorlopige 4 actiedagen werden er 221 fietsen gelabeld   

 

1.7.3 De direct zichtbare resultaten 

We zien dat de feedback naar de deelnemende diensten tijdens de 

actiedagen positief is.  Vaak een kennismaking met het (ver)nieuwde 

aanbod. 

We zien in de wijken waar 'Preventie in je wijk' plaatsvond, 

gedurende de zomerperiode een stijgend aantal aanvragen 

vakantietoezicht en aanvraag voor technopreventief advies.   

Het aanbieden van fietslabelen en info over fietssloten kadert in 

het actieplan fietsdiefstal (onderdeel van lokaal integraal 

veiligheidsplan), we zien in 2015 een opvallende daling (quasi 

halvering) van het aantal geregistreerde fietsdiefstallen uit 2014. 

Ook de preventiedienst van de brandweer wordt vaker geconsuleerd 

voor advies. 

 

1.8 De originaliteit 

Voor het eerst komen verschillende diensten (de politie, stad en 

brandweer) samen om burgers te informeren en sensibiliseren rond het 



ruime preventie thema. Het aanbod vanuit de verschillende diensten 

wordt op een laagdrempelige en toegankelijke manier bekend gemaakt. 

Het ter plaatse gaan in de wijken - het outreachend werken - zorgt 

er voor dat de burger buiten de kantooruren kan kennismaken met het 

aanbod van de verschillende diensten. De persoonlijke communicatie, 

de nabijheid (weinig verplaatsing en vertrouwde omgeving)dat maakt 

het initiatief toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen. 

 

1.9 De verplaatsbaarheid 

Het project kan toegepast worden in andere steden en gemeenten, mits 

een draagvlak voor de campagne bij de verschillende deelnemende 

diensten.  

 

1.10 Communicatie Belgische Prijs 

1.10.1 De quote van het project 

Preventie in je wijk, veiligheid dichtbij 

 

1.10.2 Online informatie over het project 

http://www.roeselare.be/inwoners/veiligheid-en-

hulpdiensten/criminaliteit-en-overlast/preventie-je-wijk 

 

1.10.3 De samenvatting van het project 

De dienst gemeenschapswachten en de preventiedienst van de 

stad,Roeselare, de wijkinspecteurs en de preventiedienst van de 

politiezone RIHO, de preventiedienst van de brandweerzone MidWest, 

en de dienst wijkwerking de stad Roeselare slaan de handen in elkaar 

en trekken naar  diverse Roeselaarse wijken. Hoofddoel is het 

informeren en sensibiliseren van de burger over verschillende 

thema's: preventie van inbraak in woningen (aanbod technopreventief 

advies), preventie fietsdiefstal (labelen fietsen en info over 

kwalitatieve fietssloten), brandpreventie (rook-en CO melders), 

gauwdiefstal, enz… 

 

De actie gaat telkens door op zaterdag, een wijk in de voormiddag 

van 10 u. - 12 u. en een wijk in de namiddag van 13.30 u. - 15.30 u. 

De burgers leren het aanbod van verschillende diensten kennen en 

kunnen een praatje maken met de wijkagent. 

 

De week voorafgaand aan de actie voeren de preventiedienst van de 

politiezone RIHO en de gemeenschapswachten Quick TPA's uit in de 

wijk. Zij scannen de buitenzijde van de woning en gaan na of de 

woning goed beveiligd is tegen inbraak. De bewoner krijgt deze 

bevindingen in de bus, samen met de uitnodiging voor de actiedag 

'Preventie in je wijk' de komende zaterdag. Daar kan de burger meer 

informatie vragen over de quick TPA en zelfs een uitgebreid techno-

preventief advies - op basis van een latere rondgang in de woning -

aanvragen. 

De gemeenschapswachten labelen fietsen van burgers en vullen een 

fietspas in met een beschrijving van de fiets.  



De brandweer geeft bewoners advies m.b.t. het plaatsen van 

rookmelders en verder informatie rond brandpreventie. 

 


