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Persnota – vrijdag 13 januari 2023 

 
De voltallige afdeling Wijkwerking stelt zich voor 
 
Als wijkinspecteur ben je vaak de eerste schakel tussen de bewoners en de 
lokale politie. Wijkinspecteurs zijn bijgevolg een heel belangrijk element voor 
een stad of gemeente.  
 

Een wijkinspecteur is dagelijks op zijn of haar wijk aanwezig. Hij zoekt zelf contact en is 
zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar in het straatbeeld. Een goede wijkinspecteur weet 
wat er leeft bij de bewoners. Hij vangt signalen en problemen op en kijkt zelf voor een 
gepaste aanpak of oplossing, of doet dit samen met andere hulp- of stadsdiensten en 
gespecialiseerde instanties. 
 

1. Referentiekader 
 

De omzendbrief (PLP 10) voorziet de wettelijke basis die overal in België een minimale, 
gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking moet garanderen en waarin de wijkwerking 
opgenomen wordt als basisfunctionaliteit en als hoeksteen van de Belgische 
gemeenschapsgerichte politiezorg.  
 
Om dit alles dag in dag uit te kunnen bewerkstelligen heeft een lokale politie uiteraard 
voldoende wijkinspecteurs nodig.  
 

 
2. Grondgebied 

 
In de politiezone VLAS kunnen we sinds eind 2022 rekenen op een volledige bezetting van 
het aantal wijkinspecteurs, 26 in totaal, goed voor 26 wijken verspreid over Kortrijk, Kuurne 
en Lendelede. 
 

❖ 19 wijken op het grondgebied van Kortrijk en de 7 deelgemeenten 

❖ 5 wijken op het grondgebied van Kuurne 

❖ 2 wijken op het grondgebied van Lendelede 

 
Naast de 26 wijkinspecteurs telt de wijkwerking ook nog 3 administratieve krachten, 1 
commissaris als afdelingshoofd, 3 hoofdinspecteurs als teamchefs en 1 hoofdinspecteur als 
specialist in gebieds- en persoonsgebonden materies. De volledige afdeling telt dus 
momenteel 34 medewerkers.  
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“Alle functies binnen de wijkwerking zijn ingevuld! Telkens er een plaats openkomt doordat 
bijvoorbeeld iemand op pensioen gaat, intern het korps verandert van functie of naar een 
andere politiedienst vertrekt, hebben wij telkens voldoende geïnteresseerden, zowel vanuit 
andere afdelingen van het korps als vanuit andere lokale politiezones en federale 
politiediensten!”  
 

3. Politiegebouwen en contactpunten van de wijkinspecteurs 
 
Om een optimale service te kunnen bieden, zijn er voor de inwoners van Kortrijk, Kuurne en 
Lendelede voldoende politiegebouwen beschikbaar waar zij hun wijkinspecteur of een 
andere politiemedewerker kunnen spreken: 
 

- het politiecommissariaat in de Minister De Taeyelaan 9 in Kortrijk 

- de lokale politiepost op het Weggevoerdenplein 1 in Kuurne  

- de lokale politiepost in de Stationsstraat 19 in Lendelede 

Naast deze drie politiegebouwen maakt de afdeling Wijkwerking ook gebruik van meerdere 
aanlandburelen (contactpunten), zoals in de ontmoetingscentra (OC’s) van Bissegem, Heule, 
Marke en Bellegem.  
Daar kan de betrokken wijkinspecteur op zijn/haar vraag iemand uitnodigen of wanneer een 
burger een discreet gesprek wil voeren met de wijkinspecteur, kan hij daar ook op afspraak 
terecht.  
 

4. Bereikbaarheid 
 

“Een wijkinspecteur is een essentiële schakel in de veiligheidsketen. Via onze website of 
nummer 1701 is zij/hij vlot terug te vinden voor wie haar/hem nodig heeft. Wijkinspecteurs 
zijn de voelsprieten van een wijk, weet wat er leeft en detecteert problemen om met partners 
te kijken hoe we ze kunnen oplossen. Evident is het niet altijd want samenlevingsproblemen 
zijn niet altijd de eenvoudigste. Maar ons wijkteam zet hem elke dag in want het zijn net die 
samenlevingsproblemen waar mensen van wakker liggen en waar zij een zeer belangrijke rol 
spelen. Die komen niet altijd in de media maar ik zie de resultaten elke dag.” – korpschef 
Filip Devriendt 
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Op de homepagina van onze website www.pzvlas.be kan elke inwoner bij het item “mijn 
wijkinspecteur kennen” zien wie zijn wijkinspecteur is en hoe men hem of haar kan 
contacteren (contactadres + dienst gsm-nummer + e-mailadres). Dringende meldingen of 
politiehulp worden uiteraard altijd telefonisch gemeld via het verkort oproepnummer 1701 
(of 112).   

 
 

5. Takenpakket 
 

Hoofdtaak:  
De job van wijkinspecteur is al lang niet meer het stereotype, ietwat oubollige beeld wat 
men er vroeger van had, wel integendeel. We zetten de vastgelegde taken waaraan een 
wijkdienst moet kunnen voldoen, om de veiligheid en leefbaarheid van de burgers te 
waarborgen, even op een rij:   

- verzamelen van alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen eigen 
aan een wijk 

- verspreiden van algemene info naar de bevolking en naar lokale gemeenschappen 
toe 

- doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten 
- uitvoeren van zichtbare en preventieve controles en toezichten voor het bevorderen 

van het veiligheidsgevoel onder de bevolking 
- luisteren naar de klachten en grieven van de bevolking en indien mogelijk 

daadwerkelijke oplossingen aanbrengen 
- opsporen en helpen oplossen van kleine ontluikende conflicten (bemiddelingsfunctie) 

en van tekenen van polarisatie 
- detecteren van bronnen van onveiligheid en de eventuele haarden van criminaliteit 

en het inlichten van de bevoegde diensten erover 
- persoonlijk contact met de bevolking onderhouden (hercontactname met een 

slachtoffer, kantschriften, moraliteitsonderzoeken, onderzoek van woonplaats 
verwittigingen op het vlak van de technische staat van de voertuigen, hun inschrijving 
of de voorschriften over de verplichte verzekering, ...) 

- gevolg geven aan bepaalde oproepen die een beperkte, niet-dringende politionele 
interventie vereisen.  

- besteden van bijzondere aandacht aan het gedrag en handelingen van bepaalde 
personen onder toezicht (voorwaardelijk in vrijheid gestelden, geesteszieken, ...)  

“Deze uitgebreide waaier aan taken maakt duidelijk dat de wijkinspecteur dus niet ‘zomaar’ 
op zijn wijk vertoeft. Hij wordt wel degelijk ondersteund door een informatiegestuurde 
werking op basis van strategische en operationele analyses. Bovendien wordt er via het 
dagelijks operationeel overleg kort op de bal gespeeld om nieuwe problemen die de kop op 
steken onmiddellijk aan te pakken.” 
 
Bijkomende opdrachten:  
Naast hun hoofdtaak levert de afdeling Wijkwerking nog tal van ondersteuning bij andere 
taken zoals openbare ordehandhaving, toezichten op de rechtbank, bewaking van 
prominenten, bijstand bij gerechtsdeurwaarders, toezicht op schoolpuntjes en 
evenementen, spotter-opdrachten bij voetbalwedstrijden, ondersteuning van lokale acties, 
enz… 
 

http://www.pzvlas.be/
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In de lokale politieposten van Kuurne en Lendelede beheert de afdeling Wijkwerking ook nog 
de Onthaalfunctie en de dienst Aangiften.  
 
Essentie van de taak van wijkinspecteur 
In de nieuwe politionele benadering is het duidelijk dat wijkwerk meer moet inhouden dan 
louter ‘administratieve’ taken om de veiligheid en leefbaarheid van de burgers te 
waarborgen. Daarom is de informatie-uitwisseling met andere afdelingen van het korps, 
zoals de recherche, interventie, sociale politie … van primordiaal belang. Ook de 
samenwerking met externe diensten, met inachtneming van de privacy van de betrokken 
burger, is hierbij van belang om de leefbaarheidsproblemen aan te pakken.  
 
 

6. Tijdswinst door slimme software en elektrische fietsen 
 

Naast hun uniform en functionele uitrusting beschikken de wijkinspecteurs ook over de 
noodzakelijke (groene) vervoermiddelen: striping elektrische fietsen, scooters en elektrische 
voertuigen. Daarmee geraakt elke wijkinspecteur vlot tot in de verste uithoeken van 
pakweg Kooigem of Sente. 
 
Om zoveel mogelijk tijd vrij te houden voor het rechtstreeks contact met de burger, zetten 
onze wijkinspecteurs ook volop in op de implementatie van nieuwe politionele 
softwaretechnologieën die overal op het terrein te consulteren zijn via hun dienst-gsm of 
tablet. 
 
“Door die tablets konden we bijvoorbeeld een einde maken aan de papierstroom rond de 
woonstcontroles en volledig digitaal gaan werken. Op de tablet gebruiken onze 
politiemensen de politionele FOCUS software, die tal van handige apps aanbiedt. Eén app is 
specifiek voorzien voor de woonst- en verblijfscontroles. De app synchroniseert onmiddellijk 
alle informatie i.v.m. een woonstcontrole zodat de bevolkingsdienst van de stad en onze 
politiediensten onmiddellijk over elkaars info beschikken. De bewoner zelf hoeft ook niet 
meer te wachten op de soms tijdrovende, administratieve afhandeling. Een veel betere en 
snellere service dus. Bovendien kan de politiezone VLAS zo veel sneller potentiële 
domiciliefraude detecteren.” - Commissaris Kris Crepel, afdelingshoofd Wijkwerking 
 

 
 
 
 


