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Op maandag 17 december 2007 richt de Koninklijke Kring van 
Officieren van de Lokale Politie vzw voor de zevende maal een 
studiedag in.  Deze keer gaat het over het boeiende onderwerp 

“gewapend bestuur” 
 

Inhoud en doelgroepInhoud en doelgroepInhoud en doelgroepInhoud en doelgroep    

 
Om tot doeltreffende resultaten te komen die zichtbaar en voelbaar zijn voor de maatschappij, 
is het meer dan ooit noodzakelijk dat politie, beëdigde ambtenaren, gerechtelijke en bestuurlijke 
overheden nauw met elkaar samenwerken op het terrein. 
 
Het recente verleden heeft ondertussen bewezen dat het kàn en dat de integrale en 
geïntegreerde aanpak ook effectief resultaat boekt. 
 

In deze studiedag stellen we de rol van de politie binnen 
het gewapend bestuur centraal. Uiteraard omdat onze 
doelgroep in eerste instantie uit politiemensen bestaat, 
maar ook omdat in het kader van gewapend bestuur de 
politie nog steeds het eerste aanspreekpunt is van de 
bevolking die vraagt naar oplossingen. 
 
“De politie kan het niet alleen” is een uitspraak die de 
laatste jaren geen negatieve weerklank meer heeft.  
Politie wordt meer en meer een partner binnen de 
multidisciplinaire aanpak van maatschappelijke 
problemen.  Soms als regisseur, soms als actor binnen 
het geheel.  Dit wordt meer en meer gerespecteerd door 
overheden en maatschappij. 
 

Aan de hand van verschillende onderwerpen die in de praktijk hebben bewezen dat ze hun 
vruchten afwerpen, trachten we politiemensen een inzicht te geven hoe bepaalde fenomenen 
doeltreffend kunnen aangepakt worden. 

 
In het eerste onderwerp zal hoofdcommissaris Serge Muyters u inzicht verschaffen in de 
integrale aanpak van prostitutie in Antwerpen. 
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Prostitutie zal steeds een onderdeel blijven van onze samenleving, maar de randfenomenen 
hiervan, zoals overlast en bepaalde criminaliteitsvormen dienen bestreden te worden. 
 
Einde van de jaren negentig wou de stad Antwerpen een duidelijk 
prostitutiebeleid voeren.  Eerst werd de tippelprostitutie aangepakt 
in de omgeving van de Atheneumbuurt en vervolgens werd in het 
kader van het beleidsplan Prostitutie gezorgd voor een 
herontwikkeling van de buurt rond het Falconplein. 

 
Vervolgens zal hoofdinspecteur Jozef Rayen de aanpak van 
huisjesmelkerij en verkrotting binnen de stad Antwerpen toelichten.  Eveneens rond de 
eeuwwisseling startte het project “Krot Op” binnen de Antwerpse Politie.   

 
Het doel was de welig tierende huisjesmelkerij en de storende verkrotting van 
bepaalde wijken in de stad aan banden te leggen.  Ondertussen is het project 
“Krot Op” bestendigd en is er een vast team van rechercheurs die wekelijks 
geïntegreerde acties verrichten op het terrein ter bestrijding van dit fenomeen 
en het gerechtelijk onderzoek achteraf voor hun rekening nemen. 
 
Een ander heikel punt is de toenemende overlast van publieke inrichtingen 
in de steden.  De invoering van de gemeentelijke administratieve sancties 
was daar een antwoord op door de wetgever. 
 
De uitvoering ervan en het toezicht hierop zorgde echter wel voor heel wat 

verwarring, zowel bij de uitvoerende ambtenaren als bij zaakvoerders van deze inrichtingen. 
 
Om een eenvormig, duidelijk beleid te kunnen voeren naar bijvoorbeeld aanpak van 
lawaaioverlast in publieke inrichtingen werden concrete operationele afspraken gemaakt tussen 
parket, politie en stadsbestuur in Antwerpen.   
 
Daarnaast zorgde de wildgroei van nachtwinkels, belwinkels, internetcafé’s, club-vzw’s enz. 
eveneens voor verstoring van de openbare orde in een aantal buurten van de stad Antwerpen.  
Derhalve voerde de stedelijke overheid de Uitbatingsvergunning in en worden er wekelijks tien 
tot vijftien van dergelijke inrichtingen gecontroleerd door diverse instanties, waaronder politie. 
 
 
Commissaris Freddy Rottiers, hoofd van de dienst Leefmilieu bij de 
lokale politie Antwerpen geeft hierover een uiteenzetting. 
 
Tenslotte gaan we een kijkje nemen over de grens. Collega Adriaan 
Zylmans van de Politie Regio Rotterdam is een aantal jaren de drijvende 
kracht geweest achter de PGA (persoonsgerichte aanpak).  Blijkt dat een 
beperkt aantal mensen voor gigantische overlast kunnen zorgen.  Door 
deze mensen van kort bij op te volgen 'vippen' is een krachtdadige 
aanpak mogelijk.  Uiteraard is dit géén opdracht voor de politie alleen 
maar pakken tal van diensten deze 'personen' aan. 
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  Het dagprogrammaHet dagprogrammaHet dagprogrammaHet dagprogramma    

 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

 
Van Tot Onderwerp Spreker 

08.30u 09.00u Ontvangst en registratie  

09.00u 09.15u Inleiding door de voorzitter Carlo Neyt, voorzitter KKOLP 

09.15u 10.30u Integrale aanpak van 
prostitutieproblematiek 

HCP Serge Muyters 

10.30u 10.45u Koffiepauze  

10.45u 12.00u Bestrijding van huisjesmelkerij en 
verkrotting 

HINP Jozef Rayen 

12.00u 13.00u lunch  

13.00u 14.15u Aanpak van overlast in en rond publieke 
inrichtingen 

CP Freddy Rottiers 

14.15u 14.30u Koffiepauze  

14.30u 16.00u Persoonsgerichte aanpak van overlast 
in Rotterdam 

Adriaan Zylmans 

16.00u 17.00u Nabeschouwing en afsluitende drink  

 

Praktische informatiePraktische informatiePraktische informatiePraktische informatie    

    

Locatie: 

Militair Kamp Van Brasschaat 
Generaal Mercierlei 2930 Brasschaat 
 

� E19 richting Nederland, afrit St Job in’t Goor – Maria ter Heide 
� Einde afrit linksaf = N117 richting Brasschaat 
� Op kruispunt met N1 (2e verkeerslichten) oversteken en schuin links de Bierwertslei 

nemen  
� In Bierwertslei 3e straat rechts = Koningslei 
� In Koningslei 3e straat links = Generaal Mercierlei 
� Volg de aanduidingen. 
� Na aanmelding bij wachtpost binnenrijden. 

 
Kostprijs:  
75 € (alles inclusief).  
Hierin inbegrepen zijn de documentatiemap, koffie bij ontvangst en tijdens 
pauzes, aperitief, warm middagmaal, afscheidsdrankje. 
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Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?    

 
Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 10 december 2007.  Deze strook 
(of gelijkaardige gegevens) zijn te bezorgen aan KKOLP, Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen 
of via fax 03 690 09 90 of via e-mail info@kringofficieren.be. 
 
De inschrijving is definitief, u ontvangt een factuur. 

 
Inschrijvingsstrook studiedag  GEWAPEND BESTUUR dd. 17.12.2007  

 
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Graad/functie:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gegevens werkgever (naam/adres):………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Facturatieadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel werk: ………………………………… ………………………… GSM:..……………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………. 

 

Neemt deel aan de studiedag GEWAPEND BESTUUR.   

 

� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 10.12.2007 bezorgen aan het 

secretariaat, Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen ter attentie van commissaris 

Freddy Rottiers of via een van onderstaande communicatiemogelijkheden (fax, mail) 


