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Donderdag 8 september 2016  
 
Het bestuur kan u een exclusief bezoek aanbieden aan de moderne penitentiaire inrichting (PI) 

Beveren en recent opgerichte Politiezone Waasland-Noord. 
 

Een woordje uitleg over de penitentiaire instelling Beveren 

 
De penitentiaire inrichting in Beveren werd in maart 2014 in gebruik genomen. De inrichting is 

een moderne versie van de klassieke stergevangenis en maakt deel uit van het Masterplan 2008-
2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden.  

 
Bij de bouw van de PI werd rekening gehouden met de nieuwe visie op detentie waarbij de 

gedetineerde zo goed mogelijk wordt voorbereid op zijn terugkeer in de maatschappij.  In de PI 

is plaats voor 312 mannelijke gedetineerden. 
 

De PI in Beveren is de eerste gevangenis in België die is uitgerust met PrisonCloud:  een beveiligd, 
flexibel, gebruiksvriendelijk dienstenplatform voor gedetineerden dat door Justitie is ontwikkeld. 

Gedetineerden kunnen via PrisonCloud vanuit hun cel telefoneren, producten bestellen in de 
webshops van de kantine, via-e-learning studeren, informatie raadplegen over hun regime, enz. 

 
Na de veiligheidscontrole krijgen wij eerst een korte 

presentatie over de PI Beveren.  Daarna volgt een 
rondleiding in de instelling zelf.     

 
Nadien krijgt u ook een brochure mee met interessante 

informatie. 

 

Een woordje uitleg over de politiezone Waasland-Noord 

 
Op 1 januari 2015 werd de Politiezone Waasland-Noord boven 

de doopvont gehouden. Politiezone Waasland-Noord is de 

samensmelting van het lokale politiekorps van Beveren met 
dat van Sint-Gillis-Waas/Stekene. Dankzij de fusie zou men de 

dienstverlening kunnen optimaliseren, de middelen efficiënter 
kunnen inzetten en meer mogelijkheden creëren voor 

specialisatie zonder meerkost. 
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Met het oog op de schaalvergroting van politiezones die men vanuit de overheid toch wel 

wenst is dit natuurlijk bijzonder interessant om hierover een evaluatie te krijgen.   
Heeft deze fusie effectief meer middelen opgeleverd ?  Is de dienstverlening verbeterd ? Wat 

waren de valkuilen, de “lessons learned” ? 
 

Er zal ook een nieuwe politiegebouw komen in de loop van 2018.  Hoever staat het daarmee ?  
wat zijn de uitdagingen ? 

 
HCP Luc De Witte, voormalig KC van PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene zal ons daar meer inzicht in 

geven. 
 

Daarnaast heeft PZ Waasland-Noord ook het keurmerk van 

“Investors in People” verkregen, waarop ze terecht fier mogen 
zijn. 

 
Investors in People maakt de effecten zichtbaar van samenwerken; van leren en ontwikkelen en 

van de wijze van leidinggeven.  
 

Het is een praktisch en continu verbeterproces gericht op een effectievere bedrijfsvoering en 
helpt om ambities en doelen van de organisatie en de medewerkers op elkaar af te stemmen 

en waar te maken met resultaat voor iedereen.  
 

Diensthoofd P&O, adviseur Nathalie Stout zal ons aantonen hoe Investors in People hen helpt in 

hun dagelijkse werking. 
 

Programma en enkele praktische afspraken 

 

Dagprogramma 

10:00 – 10:15: verzamelen aan commissariaat PZ WANO 
10:15 – 12:30: bezoek commissariaat PZ WANO, uiteenzetting over de recente fusie en keurmerk 

“investors in people” 
12:30 – 13:45: verplaatsing naar en lunch in CC “Ter Vesten” (vlakbij commissariaat) 

13:45 – 14:15: verplaatsing naar PI Beveren 
14:15 – 16:30 bezoek PI Beveren 

 
Voor het bezoek aan PI Beveren gelden strikte regels: 

 De identiteit van de bezoekers dient vooraf (voor 1 september) te worden overgemaakt 
 Deelnemers moeten in bezit zijn van hun identiteitskaart 

 Gebruik GSM en fototoestellen zijn tijdens het bezoek verboden. 
 Indien nodig medisch attest voorleggen voor MDP controle (metaaldetector scan) 

 

Adressen: 
Gevangenis van Beveren 

Schaarbeekstraat 2 
9120 Beveren. 

 
Politiezone Waasland-Noord 

Gravendreef 1 
9120 Beveren 

 



 

 

 

Wat kost deze activiteit ? 

 

Deze activiteit wordt aan de leden en partner aangeboden voor 10 euro per persoon, met 
inbegrip van een broodjeslunch.    

 

Bedrag is vooraf te storten op BE38 2200 9713 9472, KKOLP vzw, Oudaan 5 te 2000 Antwerpen 
met vermelding “bezoek 12.05.2016” 

 
De plaatsen zijn ZEER beperkt dus VOL=VOL !!! 

 
 

Hoe inschrijven ?  

BELANGRIJK 
We moeten ten laatste op 1 september 2016 om veiligheidsredenen een lijst met info over de 

deelnemers overmaken aan het PI Beveren. 

 

Bezorg ons VOOR 1 september daarom per deelnemer volgende (volledige) gegevens:  
 

Naam  

Voornaam  

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

E-mail adres  

 
Sturen naar freddy.rottiers@politie.antwerpen.be .  U krijgt een bevestiging van uw inschrijving na 

ontvangst en op voorwaarde dat er nog voldoende plaatsen zijn. 
 

Locaties  

PI Beveren 
Schaarbeekstraat 2 te 9120 Beveren. 

 

Politiezone Waasland-Noord 
Gravendreef 1 te 9120 Beveren 

 
CC Ter Vesten 

Gravenplein 2 te 9120 Beveren 

 

 

mailto:freddy.rottiers@politie.antwerpen.be

