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V E R S L A G POLITIERAAD 2022/01 
24 februari 2022  

 
 

Uittreksel uit het Notulenboek van de Politieraad 

Meergemeentezone ESSEN – KALMTHOUT – WUUSTWEZEL 

Digitale vergadering 24 februari 2022 –  20.00 uur 
 

 
Provincie: ANTWERPEN     Politiezone: ESSEN KALMTHOUT WUUSTWEZEL 
POLITIERAAD 
 
Aanwezig :  
Dhr. Lukas Jacobs, burgemeester, voorzitter; 
Dhr. Gaston Van Tichelt burgemeester; 
Dhr. Rudy Verbeeck, korpschef; 
 
Dhr. Dieter Beyers, Dhr. Kevin Ooye, Dhr. Dirk Smout, Dhr. Jan Suykerbuyk, Dhr. Didier Van Aert, Mevr. Cindy De Roeve, Mevr. 
Jokke Hennekam, Mevr. Liesje Van Loon, Mevr. Ilke Pompen, Mevr. Stefanie Van Looveren, Dhr. Thijs Ruts, Mevr. Helga 
Hoeymans, Mevr. Inga Verhaert, Dhr. Robin Jacobs, Dhr. Koenraad Van Putte, Dhr. Glenn Verelst, Mevr. Karin Dekeulener. 
 
Verontschuldigd:  
Dhr. Dieter Wouters, burgemeester; 
Dhr. Marc Vanden Branden; 
Dhr. Jan Van Looveren; 
 
Notulen: 
Mevr. Tine Blankers, secretaris 
 

 
A. O P E N B A R E   Z I T T I N G  
 
1. Eedaflegging van nieuwe politieraadsleden en vaststelling rangorde. 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveau’s (WGP), in het bijzonder artikel 20bis; 
Gelet op de aktenemening van de gemeenteraadsleden die respectievelijk door de 
gemeente Essen, Kalmthout en Wuustwezel werden voorgedragen als kandidaat-
politieraadslid; 
Gelet op de goedkeuring door de Deputatie van deze verkiezingen; 
Gelet op de controle van de geloofsbrieven en de onverenigbaarheden; 
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Gelet op het feit dat de voorzitter van de politieraad, Lukas JACOBS, de verkozen effectieve 
politieraadsleden heeft uitgenodigd om de eed af te leggen, op de wijze voorgeschreven bij 
de wet van 1 juli 1860; 
Gelet op het feit dat ter uitvoering van voormelde wet de voorgedragen raadsleden, in 
handen van de voorzitter, de volgende eed afleggen: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgisch Volk”; 
 
1.1  Het mandaat van politieraadslid Jef Duerloo werd beëindigd. Tijdens de gemeenteraad 
van 31 januari 2022 van de gemeente Kalmthout werd mevrouw Karin DEKEULENER, als zijn 
opvolger aangeduid.  
Zij wordt uitgenodigd de (federale) grondwettelijke eed af te leggen: 
 
“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten 
van het Belgisch Volk”; 
 

Besluit: 

Mevrouw Dekeulener Karin wordt aangesteld verklaard in haar ambt van politieraadslid en sluit 
aan in de rangorde: 
 
Vaststelling van de rangorde: 
Dhr. Ooye   Kevin  Essen 
Dhr. Smout  Dirk  Essen 
Dhr. Van Putte  Koenraad Wuustwezel 
Dhr. Suykerbuyk Jan  Essen 
Dhr. Verelst  Glenn  Wuustwezel 
Mevr. Hennekam José  Essen 
Dhr. Vanden Branden Marc  Wuustwezel 
Mevr. De Roeve Cindy  Kalmthout 
Dhr. Jacobs  Robin  Essen 
Mevr. Van Loon Liesje  Essen 
Mevr. Van Looveren Stefanie Kalmthout 
Mevr. Pompen Ilke  Wuustwezel 
Dhr. Beyers   Dieter  Kalmthout 
Dhr. Van Aert  Didier  Kalmthout 
Dhr. Van Looveren Jan  Wuustwezel 
Dhr. Ruts  Thijs  Wuustwezel 
Mevr. Hoeymans Helga  Wuustwezel 
Mevr. Verhaert Inga  Kalmthout 
Mevr. Dekeulener  Karin  Kalmthout 
 
 
2. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de digitale vergadering 2021/03 van 16 
december 2021. 
De raad heeft kennisgenomen van het ontwerp-verslag van de vergadering van 16 december 
2021 waarop geen opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed.  
Er worden nog enkele bijkomende inlichtingen gevraagd door raadsleden mevrouw Hoeymans 
Helga en mevrouw Hennekam Jokke.  
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3. Kennisname van de goedkeuring van de begroting 2022 door de Gouverneur. 
De Raad heeft kennisgenomen van de goedkeuring van de begroting 2022 door de Gouverneur 
en keurt deze goed.  
 
4. Aanpassing organogram: 
De korpschef geeft een toelichting in verband met het organogram, welke als bijlage gehecht 
zal worden aan het verslag. 
 
=> Voorstel om één plaats van hoofdinspecteur-politieassistent uit het operationeel kader om 
te zetten naar één plaats van maatschappelijk assistent in het administratief kader, die 
operationeel wordt ingezet bij de lokale recherche en deze aanpassing te integreren in het 
voorstel van nieuw organogram. 
 
De aanpassing van het organogram wordt goedgekeurd. 
 
5. Voorstel data Politieraad 2022 in Kalmthout 
- donderdag 16 juni 2022 
- donderdag 22 september 2022 
- donderdag 15 december 2022 
 
Deze vergaderingen zullen fysiek doorgaan in de Raadzaal te Kalmthout. 
 
6. Gelegenheid tot vrije vraagstelling van de Raadsleden in de openbare zitting. 
Raadslid D. Smout: Is er een overlastprobleem in de Statiewijk in Essen? Welke initiatieven 
werden of zullen genomen worden? 
Korpschef: Er is een probleem met een aantal jongeren, zij hebben een leeftijd tussen 12 en 
25 jaar. Deze jongeren hangen rond in deze buurt en zijn mondeling assertief wat zeer 
intimiderend overkomt. Tot op heden hebben zij nog geen gewelddadige feiten gepleegd.  
Doordat de jongeren in kaart werden gebracht blijkt dat ze niet allemaal woonachtig zijn in 
Essen.  
Door de inzet van extra ploegen wordt de vinger aan de pols gehouden, hierbij worden we 
ondersteund door de mobiele camera’s. 
Er wordt getracht om de problematiek ook aan te pakken samen met de gemeentebesturen. 
Verschillende initiatieven lopen om in contact te komen met de ouders van de minderjarigen.  
De problematiek is nu onder controle doch zal er preventief en repressief verder op gewerkt 
worden.  
Raadslid D. Smout: Komt dit fenomeen nog ergens in de zone voor? 
Korpschef: Er was een korte opstoot in Loenhout. Ook hier werd door ons kort op de bal 
gespeeld. De gemeente heeft later het initiatief genomen om deze problematiek verder op te 
laten volgen door een privé vereniging. 
Raadslid D. Smout: De jongeren zien de camera’s hangen. Gaat dit het probleem niet 
verschuiven? 
Korpschef: Op deze manier weten ze dat hun activiteiten gefilmd worden. 
 
Raadslid D. Smout: Klopt het dat de relatie met de politiezones in Nederland stroever verloopt 
dan vroeger? 
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Korpschef: De relatie met het vorige basisteam was zeer goed. Helaas is de relatie met het 
nieuwe basisteam niet op de goede manier verder geevolueerd. Hopelijk worden de relaties 
terug geeffend. 
 
Raadslid I. Verhaert: Hoe is het gesteld met de kennis en de taakverdeling in verband met de 
milieudelicten in onze politiezone? 
Voorzitter: Kalmthout doet een beroep op IGEAN die zeer goed en deskundig adviezen 
opmaakt bij omgevingsaanvragen. De milieudienst van de gemeente heeft geen bevoegdheid 
tot handhaving. 
Korpschef: In het verleden werden, voor de knowhow, 4 mensen opgeleid. Deze mensen zijn 
allemaal vertrokken. Momenteel zijn we aangewezen op de basispolitiekennis. 
Deze informatie, afkomstig uit onze eerste vaststellingen, wordt opgenomen in een proces-
verbaal. Voor het juridische probleem doen we een beroep op de specialisten, zijnde de 
milieuambtenaar van de gemeente ondersteund door IGEAN. 
Raadslid I. Verhaert: Zijn er plannen om opnieuw iemand op te leiden? Is het geen probleem 
dat IGEAN zowel adviseert als handhaaft? 
Korpschef: Wij doen de vaststellingen. Aan IGEAN wordt gevraagd om dit juridisch te bekijken, 
zodat het proces-verbaal correct is. De opvolging zit zowel bij ons als bij het parket. 
Via mobiliteit werden geen geïnteresseerde kandidaten gevonden.  
Onze volgende oplossing is om te bekijken in welke mate er intenser kan samengewerkt 
worden met de buurtpolitiezones.  
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Waarvoor is het nodig dat de zone een drone aankoopt? 
Commissaris P. De Smedt: Dit is enkel een voorstel. De voornaamste inzet is voor 
evenementen. Voor de beeldvorming wordt nu ingezet op mobiele camera’s. Een drone kan 
voor vele doelen gebruikt worden omdat het multi inzetbaar is. 
Korpschef: Een effectieve beslissing tot aankoop werd nog niet genomen. Voor bepaalde 
acties en evenementen kan het beeld vanuit de lucht een meerwaarde bieden. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Op oudjaar heeft zich een zwaar incident voorgedaan. Werden de 
daders geschraft of vervolgd? 
Korpschef: Een onderzoek werd ingesteld. Aan de hand van het model van vuurwerk moet 
bewezen worden of het gaat om illegaal vuurwerk. De sporen waren volledig weg waardoor 
het bewijs weg is. Een aantal mensen werden bevraagd en verschillende processen-verbaal 
werden opgesteld. Tot op heden werd nog geen effectieve dader vervolgd. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Schijnbaar doen er zich problemen voor op de perrons en op de 
terreinen van de NMBS? 
Korpschef: Er is 1 probleem geweest waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld. Onze 
diensten werken regelmatig samen met de beveiligingsdienst van de NMBS en de 
spoorwegpolitie.  
 
Raadslid K. Ooye: Hoe kan het tanktoerisme vanuit Nederland beter gecoördineerd worden? 
Burgemeester  G. Van Tichelt: Door de verkeerspolitie werd het probleem gemeld. Het 
probleem is nog groter dan op andere dagen. Een mogelijk oorzaak kan de paniekreactie zijn 
over de situatie in Oekraïne.  Deze namiddag werd door de gemeente contact opgenomen 
zowel met de firma Gabriëls, Yves Gabriëls (CEO), zij zijn deze namiddag gestart met de inzet 
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van stewards. Firma Maas zal vanaf morgen stewards inzetten. De situatie zal verder 
opgevolgd worden. 
 

 
 
 
 
 
 
Lukas Jacobs        Tine Blankers  
Burgemeester – Voorzitter                                                                  Secretaris  
 
 
 
 
 


