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Het woord is aan de Voorzitter.

Beste Vrienden ,
Tot mijn grote spijt kon ik niet aanwezig zijn op ons banket van 16 november 2002
en de Nieuwjaarsreceptie van 09 januari 2003 in ons lokaal het Koninginnehof.
Volgens ik heb gehoord is het allemaal goed verlopen en dit dank zij het bestuur die
deze activiteiten goed hadden voorbereid.
Wat laat wens ik jullie het beste in dit lopend jaar 2003. Graag meld ik U dat alle
samenkomsten met sprekers nu volledig vastliggen. Wij hopen op uwe actieve
deelname. Vergeet ook niet, nu en dan een aanwezig te zijn op onze etentjes met
ontspannings-namiddag onder kameraden.
De dalende economische toestand, sluiting of afdankingen in de bedrijven, baren ons
allen zorgen. Wij ouderen vragen ons regelmatig af waar zullen onze kleinkinderen nog
werk vinden in de toekomst. Reorganisaties zijn hiervan de oorzaak.
Onze Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren ondervindt reeds jaren het
gevolg van de inkrimping van de getalsterkte van onze strijdkrachten. De afschaffing
van de militaire dienstplicht heeft ook voor ons nadelige gevolgen gehad.
In alle afdelingen van onze Federatie vermindert het ledenaantal. Aan ons allen te
zorgen dat wij uitzien voor nieuwe aansluitingen.
Ik doe ook nogmaals een oproep aan allen om onze secretaris interessante artikels te
bezorgen voor ons tijdschrift "DE KLAROEN".
Om te eindigen : het bestuur en al zijn leden danken de adverteerders voor hun
jaarlijkse financiële bijdrag - onmisbaar voor onze vereniging .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

Fotokopiehuis Desnerck
Torhoutsesteenweg 196 bus 0
8400 Oostende TEL 059/50 31 46
FAX 059/51 76 52
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1 . Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of
derde donderdag van de maand, uitgezonderd juni, juli en augustus om 14.30 uur.
De bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark : "Het
Koninginnehof". Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen laat
zulks weten aan een de bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten
te zorgen.

- Donderdag 10 april 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Johan VERSTREKEN onderwerp "De media"
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 mei 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Werking Buurthuizen" door dhr. Sven Germonpré
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 september 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Monumentenzorg" door dhr. Jeroen CORNILLY
adjunct-adviseur bij de Dienst Cultuur van de Provincie
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 oktober 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Stedenband" door dhr. Torn GERMONPRÉ
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 november 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. B. OOSTERLYNCK hoofdverpleegkundige in
de Intensieve Zorgenafdeling in het AZ Sint-jan te Brugge
- koffietafel en tombola
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- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Natuur rond Oostende" door dhr. VANHOECKE
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 januari 2004 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
nieuwjaarsreceptie met snacks, dan en animatie
speciale tombola

- Donderdag 12 februari 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door een afgevaardigde van de Federale Politie
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 maart 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§
2. Etentjes in het "Koninginnehof" :
Wij komen samen vanaf _+ 12.00 uur in de kleine zaal van het
"Koninginnehof". De prijs voor het eetmaal bedraagt 11,20 euro per persoon. De
dranken zijn niet inbegrepen. Na het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of
het bongospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan
deze ontspannings-namiddagen .
Verantwoordelijke voor deze organisatie : confr. Julien VERMEYLEN. Er wordt ter
plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor deelname
aan het eetmaal. Tel: 059/509409.
Datums van de samenkomsten :
14 april - 05 mei - 26 mei - 16 juni - 07 juli - 28 juli -18 augustus - 08
september - 29 september - 20 oktober -10 november - 01 december - 22
december.
3. Koningsdag 2003 :
Is gepland op 15 november.
4. Planning 2003 :
1. Ledenvergaderingen : 10 april - 08 mei - 11 september - 09 oktober - 13
november -11 december.
2. Bestuursvergaderingen :
30 april - 04 juni - 06 augustus - 03 september - 01 oktober -05 november - 03
december.
5. Dagreis : is gepland op 16 september - later meer hierover.
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WERKJAAR 2002

Traditie getrouw brengt de secretaris van onze Maatschappij U een overzicht van de
werking ervan gedurende het voorbije jaar.
Dit gebeurt tijdens de statutaire vergadering van 13 maart 2003.
In 2002 waren er 9 ledenvergaderingen, 18 etentjes, 1 dagreis en diverse
activiteiten.
Op 10 januari namen 145 leden deel aan de nieuwjaarsreceptie die zoals steeds weer
een gezellig feest was met veel dans en animatie. Op 14 februari waren er 82 leden
aanwezig waaronder dhr. Germonpre T. Schepen van Oostende en verantwoordelijk
voor de senioren van de stad. De spreker was Geneesheer Kolonel b.d. PLOVIE die ons
kwam spreken over de eerste vlucht Brussel-Leopoldstad door E. Thieffry en de herdenkingsvlucht in 1985 waarvan hij één der piloten was.
Onze statutaire vergadering had plaats op 14 maart met 88 leden present. De spreker
van de dag was de heer Majoor Reynders, stafchef van het Provinciecommando WestVlaanderen. Hij sprak ons over het reilen en zeilen van het Provinciecommando en de
reorganisatie van het Belgisch Leger .
Er waren geen tegenkandidaten voor de herkiezing van de volgende bestuur: leden :
CUYPERS - DEHAEMERS - THEYS en DEWULF E.
Voor de ledenvergadering van 11 april waren 75 leden komen opdagen. De spreker was
een lid van onze vereniging namelijk dhr. DE BRABANDER die ons de geschiedenis
van het bier door de eeuwen heen kwam uitleggen. Stralend weer op 16 mei maar toch
nog 72 leden tegenwoordig. De heer Cdt. o.r. FRANCHET kwam spreken over zijn
ervaringen als jonge luitenant in Kongo.
De eerste vergadering na de vakantie had plaats op 12 september met 92 leden. De
spreker was eens te meer een lid van de vereniging namelijk de heer RAMOUDT D.,
senator en Vlaamse Volksvertegenwoordiger. Zijn onderwerp was "Asiel - migratie en
mensenhandel".
10 oktober was de volgende ledenvergadering met 63 leden present. De spreker was
dhr. DEBLOCK Franky voorzitter van het OCMW van Oostende. Hij sprak ons
over het OCMW vroeger en nu.
Op 14 november was de volgende afspraak waarbij 85 leden de weg vonden naar ons
vergaderlokaal. De spreker of spreekster was deze maal mevrouw Hilde VEULEMANS
eerste schepen van Oostende en schepen van Toerisme. Dit laatste was dan ook het
onderwerp Toerisme in Oostende en de toekomstplannen van de stad.
De laatste vergadering van het jaar had plaats op 12 december met 90 leden. Ditmaal
was er een Bingo voorzien met een nieuwe look wat betreft de te winnen prijzen.
Er was een behoorlijke opkomst voor de ledenvergaderingen met een gemiddelde van
88 % dit lijkt misschien laag maar er moet rekening worden gehouden dat er een
ledenvergadering minder was. De andere activiteiten :
We beginnen met Koningsdag. Er waren 172 deelnemers met afvaardigingen uit
Tongeren, Kortrijk, Brussel, Jumet en Antwerpen. Me t het overhandigen van de
medailles en het erediploma aan onze vaandeldrager was het zoals steeds een
aangenaam feest.
De dagreis had plaats op 17 september met bestemming Diksmuide en de Basis van
Koksijde. Er werd in Diksmuide een bezoek gebracht aan het Westoria-gebouw
onder leiding van een gids.
Daarna was het richting St. Jans restaurant voor een heerlijk middagmaal met de
nodige drank.
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gaf ons de nodige uitleg over de geschiedenis en de werking van de Basis. Met een
bezoek aan de kantine werd dan deze reis afgesloten.
De prijs voor de beste leerling Lichamelijke Opvoeding en Sport ging dit jaar naar
Kpl KBOO Sebastien CALEBOUT. Op 29 oktober werd de prijs overhandigd door
de secretaris. Aan de laureaat van 2001 boden wij op 11 maart een lunch aan, samen
met de Schoolcommandant en de Korps-adjudant .
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur, zijn de voorzitter en de
penningmeester of een bestuurslid steeds aanwezig.
Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO, zijn de voorzitter,
vaandeldrager en bestuurs-delegatie aanwezig.
De voorzitter gaat, meestal vergezeld van een bestuurslid, naar de vergaderingen van
het VOSVAMO.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2002 om de drie maanden, de secretaris
kon rekenen op het bestuur om ons tijdschrift zo aantrekkelijk mogelijk te maken en
ook dat alles tijdig bij de leden wordt bezorgd. In het jaar 2002 kregen we er 6 nieuwe
leden bij, allen gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht : 4 van de Landmacht en 2
van de Marine :
januari
: MEEREMANS Siegfried
oktober : HEBBRECHT Roger
mei
: VAN DE VELDE Geert
november : DIERICKX Adriaan
september : VERSCHELDEN Christiaan
ALLOMENE Rudy
Wij kenden het verlies wegens overlijden van volgende leden :
Eduard DE CLERCK overleden op 28 juli 2002
Willy VANHOUCKE overleden op 15 augustus 2002
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Theo
DEHAEMERS. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de kas .
Dank voor Uw aandacht.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 13 maart 2003 door
de secretaris) .
SSSSSSSSSSSSSSSS
§§§§§§§§§§
DISCRIMINATIE
Het leven is onrechtvaardig voor de mannen.
De wereld is alleen gemaakt voor de vrouwen.
Wat vraagt men bij de geboorte ?
-Hoe maakt de moeder het ?
En als een man in het huwelijk treedt, wat zegt men
dan ?
-Hij boft dat hij zo'n mooie vrouw gekregen heeft.
En als hij sterft, zegt iedereen :
-Hij laat haar toch zeker niet onbemiddeld achter.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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verteld door Gilbert Trinon.

Deze, echt gebeurde geschiedenis komt uit het bulletijn nr. l van het Stalag IIIB
Fürstenberg en werd, met toelating van de E. LtKol A. Leonard gepubliceerd.
De dag van onze aankomst in het dorp waarvoor we bestemd waren werden alle leden
van ons kommando verenigd op de open plaats voor de kerk. Vergezeld van de
burgemeester (Bauernfüfrer) zijn de boeren er toegekomen om ons te testen, ze
betastten ons, zelfs de armspieren, ze beraadslaagden en de wachtpost nam nota's.
De koop schijnt afgelopen en we worden terug gebracht naar een oud onbewoond
huis, dat ons kommando nr. 1326 zal worden.
De volgende morgen, om 06.00 uur, begeleid de wachtpost iedere krijgsgevangene naar
de boer die hem uitgekozen heeft. En daar ben ik, bij een kleine boer, een man waarvan
de ouderdom moeilijk te schatten is, geschonden door het harde landbouwerswerk. Hij
haast zich me een vergeelde foto te tonen. Het is er een met een punthelm, een snor a la
14-18. "Ich" zegt hij fier weg. "Ja, ja" antwoord ik, maar rechtuit gezegd herkenbaar is
hij niet. "Komm....", hij begeleid me naar de paardenstal en wijst me zijn paard aan.
"Das ist Max". (Bijna alle toenmalige paarden werden in Duitsland Max gedoopt). Het
was een grote ruin, zeer mager en die er alles behalve sympatiek uit zag.
De boer, in zijn Beiers dialekt legde me tamelijk veel uit, waarvan ik trouwens heel
weinig begreep. Ik verstond toch dat hij Max slechts onlangs gekocht had. Het was een
paard afgekeurd door het Duitse leger om zijn koppigheid en slecht karakter, een
gevaarlijk dier, steeds klaar om te bijten en achterwaarts uit te trappen. Dat was het
haastig beschreven portret van wat mijn toekomstige werkmakker zou worden .
En mijn boerke trok zich terug met het bevel Max te roskammen. "Also" zei hij, "aber
achtung, achtung....". En weg was hij, me alleen latend met Max in het schemerdonker
met de amoniakgeuren van de stal.
Ik had mijn militaire dienst in de cavalerie volbracht. . . maar dat was 10 jaar geleden.
Ik riep zo goed mogelijk de herinneringen op van "De theorie van het paard" en ik
herinnerde me onze oude wachtmeesters, die na een gans leven met de paarden er meer
paard uitzagen dan een paard en die ons beleerden "wantrouw steeds het achterste van
een paard zoals het voorste van ....". Oude cavaleristen kunnen dit wel invullen.
Heel voorzichtig naderde ik het paard, een licht gehinnik leek me een goed teken. Wat
verstout ging ik dichterbij. Max bleef heel kalm, zeer lief zelfs. Verschillende malen
nam hij met zijn dikke lippen mijn politiemuts af om ze in zijn krib te laten vallen. Hij
hinnikte van plezier en tot mijn grote verwondering ontdekte ik in zijn grote zwarte
ogen, roosachtig omrand, iets zoals zachtheid. Wat betreft het werk gehoorzaamde hij
steeds direct, nochtans sprak ik steeds het Luikse dialect, wat natuurlijk geweldig veel
verschilde van dit van Edelsfeld.
Mijn boerke wist niet wat er gebeurde en ikzelf was zeer verwonderd over mijn
zogezegd ingeboren talent. Alle dorpsbewoners kenden Max, hij was berucht om zijn
kwaadaardigheden en mijn baas herhaalde steeds

-7dat zijn krijgsgevangene er mee deed wat hij maar wilde. " Aber... warum ?".
Later ontdekte ik de oorzaak van het gedrag van Max tegenover mij. Op zekere
dag, bij het wassen van zijn hoeven, werd mijn aandacht getrokken door versleten
merktekens : A B gevolgd van een onleesbaar stamnummer, met "3A". Gevat : heel
gelukkig omhelsde ik de grote Maxkop. Het was een paard van het Belgisch Leger
(3de Artillerie garnisoen Luik) en dus gevangen zoals ik zelf.
Dit was de uitleg. Reeds van het begin af had Max mijn Belgisch uniform herkend,
vooral met de politiemuts met de kwast en de enkele Waalse woorden hadden zeker bij
hem herinneringen van geluk en vrede opgeroepen.
Zoals ik was Max ontworteld. En in zijn paardendromen defileerde hij misschien wel
als voorpaard of vandehandse, met de trompetten van het 3de Artillerie, Place St
Lambert, Pont des Arches, Boulevard de la Constitution .
Daarom verstonden Max en ik elkander zo goed.
De jaren gaan voorbij. De bevrijding.
Vooraleer de weg naar de vrijheid te nemen heb ik " Adieu " moeten zeggen aan Max.
Met zijn grote kop op mijn borst : "Max, het is gedaan - Sais-tu Max c'est fini". Hij
hinnikte lichtjes, een snik misschien. Ik vertrok en het schemerdonker van de
paardestal scheen me nog zwarter.
Ik zal hem altijd zien; kop laag, blik treurig, staart tussen de poten, verstijfd stil
Misschien begreep hij wel het onvermijdelijke van zijn lot : dit van een troepenpaard,
eeuwig krijgsgevangene.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
OPA en OMA
4 jaar
12 jaar
15 jaar
18 jaar
25 jaar
45 jaar

: wanneer gaan wij weer naar Opa en Oma
: Jakkes, moet ik nou weer naar Opa en Oma
: Dat gezeur daar, ik blijf thuis hoor
: Oma jarig ? Dat kan toch ook wel zonder mij gevierd worden
: ik ben gisteravond bij Opa en Oma geweest. Reuze gezellig zeg !
: kon ik nog maar eens naar Opa en Oma
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

Onderwijzer : wie is vlugger : een postduif of een paard? Kleine Eric :
als ze lopen: een paard.
§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§

Voorkomen is beter dan genezen.
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Het woord is aan de Ondervoorzitter.
Onze voorzitter heeft mij gevraagd ook nog eens een woordje tot U te richten. Dan
maar iets heel anders.
Z e k e r de laatste maanden gehoord van besmeurde zeevogels : de alk, jan-van-gent, de
fuut, de noordse stormvogel, de papegaaiduiker, de grote zee-eend, de zwarte zee-eend,
brengen aan het tijdelijk vogelopvangcentrum in de Victorialaan, op de Vuur-:orenwijk.
Daar kregen met olie besmeurde vogels opvang en werden ze gereinigd en gevoed.
Dierenarts P.N. was er de verantwoordelijke en jas er als de kippen bij om mij werk aan
te bieden. Ik kreeg een werk-pak en eerste
opdracht : spuiten vullen met vloeibaar
voedsel, vervolgens, houten en kartonnen
kooien maken en daarna de lokalen van je
"kostgangers" kuisen want, zeevogels laten
heel wat vallen ! Ja een paar dagen vroeg men
4
vrijwilligers om een centrum klaar te maken
in de Bootsman Jonsen Kazerne. Zo kwam ik
in een mij vertrouwde omgeving terecht en
werd het werk boeiender.
Een eerste ploeg Britse mannen en
vrouwen van de R.S.C.P.A. (Royal society
for the Prevention of Cruelty to Animals),
kwam toe om er de leiding te nemen.
Onder hen een paar dierenartsen en
mensen die het gewoon zijn van
besmeurde zeevogels op te vangen. Hun
boodschap was : geen sentimentaliteit,
maar ernstig werk maken van die vogels
die te redden zijn.
In de marine-kazerne werd men in alle takken
van hulpverlening betrokken. Reinigen,
voederen, wassen, drogen en voorbereiden tot de vrijheid. Het was mooi de vogels te
zien in de grote waterbakken, waar ze opnieuw konden genieten van een meer
natuurlijke omgeving : het water. Dit was de laatste voorbereiding tot het "Klein Strand'
Na al het werk en toewijding vonden onverlaten de gelegenheid om sommige van de
zeldzame vogels te stelen !
Niet alle geredde dieren werden naar het klein strand gebracht. Voor sommige was het
beter om ze naar Engeland of Nederland over te brengen.
Men kan stellen dat, van de vogels die in het centrum werden binnengebracht, er 50%
gered werden. Bijzonder ontmoedigend was de morgentelling van de overleden
"kostgangers" bij aanvang van het werk. In het begin 20 a 30 doden, dan 10 a 20, 5 a 10
en naar het einde toe
5, soms l of 2. Mijn beste dag was donderdag 20 februari : geen enkele
dode vogel ! Langzaam kwam beterschap.
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meer tijd om het nog beter te doen. Toch verloren we bij de laatste dagen nog een janvan-gent. Een vivisectie door dierenarts Ian wees de oorzaak van het overlijden aan :
stress en ouderdom !
De R.S.C.P.A. - mensen vertrokken op 24 februari terug naar hun posten in GrootBrittanië. Zij werden door hun Belgische helpers uitgewuifd. Hun inzet was
merkwaardig. Zonder hen waren honderden dieren niet gered kunnen worden.
Nog dit : voorkomen is beter dan genezen. Aan de bevoegde en andere politici vraagt de
bevokling om de vervuiling van de zeeën strenger aan te pakken. Alleen dan kan een
ramp zoals deze vermeden worden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Ons etentje met ontspanningsnamiddag in het "Koninginnehof".
Op 04 maart waren wij terug aanwezig in ons lokaal, ditmaal met een
afvaardiging van de School van Zedelgem.
De Commandant SANDERS, Korpsadjudant NROUCKE en KBOO Sebastien
CALLEBOUT waren de genodigden. De Schoolcommandant had zich verontschuldigd
nl. LtKol MEULEBROUCK.
Onze voorzitter verwelkomde de genodigden, en wenst alle aanwezigen een aangename
namiddag. Het etentje wordt telken jare georganiseerd ter ere van de laureaat die het
voorgaande jaar onze trofee ontvang-de voor Lichamelijke Opvoeding en Sprot.
Na het gezellig samenzijn werd de kandidaat beroepsonderofficier nog een mooie
toekomst gewenst door het bestuur.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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EEN DAG VRIJ
Dus jij wilt een dag vrij ? Besef je eigenlijk wel
watje vraagt ?
Eenjaar heeft 365 dagen waarop gewerkt kan
worden. Er zijn 52 weken per jaar waarin je al 2
dagen vrij bent, er blijven dan nog 261 dagen
over. Per dag werkje 16 uur niet, wat gelijk staat
aan 170 dagen , zo blijven er nog 91 dagen over.
ledere dag besteed je 30 minuten aan het drinken
van koffie , per jaar zijn dat 23 dagen , waardoor
er nog maar 68 dagen overblijven. Daarnaar heb je
een uur lunchpauze per dag , wat gelijk staat aan
46 dagen. Zo blijven er nog 22 dagen over om te
werken. Normaal ben je 2 dagen per jaar ziek
zodat er nog 20 dagen overblijven. We hebben 5
verplichte feestdagen per jaar , wat het aantal
werkbare dagen reduceert tot 15. Daarvan gaven
we met een royaal gebaar 14 dagen vakantie ,
waardoor er nog maar l dag
overblijft om te werken en jij wilt godv ...........
DIE ENE DAG VRIJ !!!???
Dakwerken M. Vanneste
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Bron: 21 juli 2002. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Tekstverwerking Pierre Pierlet

ALGEMEENHEDEN
De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 12 december 1998
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De andere pijler is de
Federale Politie.
Deze niveaus. Federaal en Lokaal, zijn autonoom en zijn afhankelijk van verschillende overheden maar er ;
bestaan bindingen tussen beiden: wederzijdse ondersteuning, structurele detacheringen, mobiliteit van
personeel, aanwerving en gezamelijke opleidingen.

De Lolcale Politie
ORGANISATIE

De Lokale Politie is samengesteld uit 196 korpsen van de Lokale Politie ontstaan uit de samenvloeiing van
de ex-gemeentepolitie en de ex-territoriale brigades van de Federale Politie.
48 politiekorpsen vallen samen met het grondgebied van één stad of gemeente (ééngemeentezone) en 148
anderen bestrijken meerdere steden en/of gemeenten (meergemeentenzones).
Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een Korpschef, verantwoordelijk voor de uitvoering van
i het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in zijn korps.
Hij oefent deze activiteiten uit onder het gezag van de Burgemeester, voor de ééngemeentezones of onder
het gezag van het Politiecollege voor de meergemeentenzones.
Dit Politiecollege is samengesteld uit de Burgemeesters van de verschillende steden of gemeenten van de
politiezone.
Een Vaste Commissie van de Lokale Politie is aangesteld om het geheel van Lokale Politiekorpsen te
vertegenwoordigen. Op initiatief of op vraag van overheden, verstrekt zij advies over alle problemen die
met de Lokale Politie te maken hebben.
SAMENSTELLING

Elk politiekorps bestaat uit, een operationeel kader van politieambtenaren en hulpagenten, en een
administratief- en logistiek kader, samengesteld uit burgerpersoneel. Vandaag werken 28.550 lokale
politiemensen en 862 leden van het administratief- en logistiek kader samen in de 196 verschillende
korpsen.
De getalsterkte van deze twee kaders wordt bepaald door de Politieraad voor de meergemeentenzones, of
door de Gemeenteraad voor de ééngemeentezones, overeenkomstig de minimale normen, die bij
koninklijk besluit zijn vastgelegd.
De Politieraad is evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende steden of gemeenten
van de politiezone, op basis van het respectievelijk aantal inwoners: iedere gemeenteraad beschikt op zijn
minst over één vertegenwoordiger uit de gemeenteraad.
DE FILOSOFIE VAN DE LOKALE POLITIE

Deze filosofie heeft betrekking op een globale- en geïntegreerde benadering in het veiligheidsvraagstuk.
Ze steunt op een maximale zichtbaarheid en voortgezette politieactiviteiten op een beperkt grondgebied,
wat een verbetering van het contact tussen politie en bevolking toelaat. Men heeft het in dit verband over
community-policing of gemeenschapsgerichte politiezorg.

Organisatie van het werk
Geen enkele tekst legt een organigram van de Lokale Polite vast. Maar. om een minimale dienstverlening
aan de bevolking te kunnen verzekeren, bepaalt het KB van 17.09.2001 zes functionaliteiten die voorzien
moeten worden:
* Wijkwerking
* Politionele slachtofferhulp
* Onthaal
* Lokale opsporing en lokaal onderzoek
* Interventie
* Handhaving van de openbare orde
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politionele zichtbaarheid. De politiedienst moet zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar zijn op het
grondgebied van de zone, rekening houdend met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid.
De minimale organisatienorm voor een wijkagent bedraagt l wijkagent per 4.000 inwoners.
De functie onthaal bestaat uit het geven van antwoorden aan de burgers die zich, fysiek
aanmelden, telefonisch of schriftelijk lot de politiedienst wenden. Zij worden er verwezen naar een interne
of meer geschikte externe dienst. Het spreekt vanzelf dat in elke zone, de permanente bereikbaarheid van
een politiedienst in alle gevallen wordt verzekerd. In de meergemeentenzones, besc hikt elke gemeente
over één of meerdere politieposten die, indien ze niet de klok rond bereikbaar zijn, aan de inwoner de
mogelijkheid geven, om met technische hulpmiddelen in contact te komen met een politieagent.
D e f u n c t ie i n te r ve n ti e be s ta at er in om b i n n e n e en p ass en d e t er m i jn ee n a n t wo or d te
bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.
Dit antwoord kan, gezien het geval en de context (ernst, dringende noodzaak, aard van de feiten...) onmiddellijk of uitgesteld worden; in dit laatste geval moet de hulpvrager op de hoogte gebracht worden van de
oorzaak en van de tijdsduur van vertraging. Deze functie wordt de klok rond binnen elke politiezone
georganiseerd.
De functie politionele slachlofferbejegening bestaat in het verschaffen van
een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politieambtenaar moet bekwaam zijn
deze laak goed te volbrengen. In geval van confrontatie met een zeer ernstig slachtofferschap, mag het
korps beroep doen op een gespecialiseerd medewerker, personeelslid van de politiediensten, inzake
slachtofferbejegening. Eén gespecialiseerd medewerker per korps geldt als minimale werkings- en
organisatienorm. Verschillende zones kunnen een gezamelijke pool deskundigen oprichten.
De functie opsporing en lokale onderzoek bestaat uit de uitvoering van de
opdrachten die bij voorrang door de Lokale Politie worden vervuld overeenkomstig de Wet op het
Politieambt, de Wet van 07.12.1998 en een richtlijn van 20.02.2002 van de Minister van Justitie. Het
betreft opdrachten van opsporing en onderzoek die voorvloeien uit de gebeurtenissen en
criminaliteitsfenomenen op hei grondgebied van de zone evenals enkele opdrachten van federale aard die
door de Lokale Politie uitgevoerd moeten worden omdat deze liggen in de lijn van de dagelijkse
politietaken, en om deze reden, beter worden uitgevoerd door de politiedienst belast met de basis politiezorg. In ieder Lokaal Politiekorps wordt 7 tot 10% van het effectief operationeel kader belast met
deze recherchetaken.
De handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, in
voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare
gezondheid. Dit begrip ruim gemeten, omvat niet enkel de problemen van handhaving van de openbare
orde tijdens evenementen van grote omvang (betogingen, voetbalwedstrijden, lokale festiviteiten,...) maar
ook de milieuproblematiek en het verkeer.

De mobiele commissariaten
Deze voertuigen zijn typische werktuigen eigen aan de Lokale Politie. Zij bieden een antwoord op de
verschillende functionaliteiten.
Het gaat om ruime, soms gelede voertuigen, ingericht om de burger comfortabel te ontvangen en om hem
alle vertrouwen te verzekeren. Zij beschikken over een telematica-uitrusting en alle andere toebehoren die
men in een klein politiecommissariaat ook aantreft.
Deze voertuigen kunnen dienen als:
*Wijkcommissariaat en centraal meldpunt voor burgers voor raadgevingen en aangiften. Zo kunnen zij
gebruikt worden voor wekelijkse permanentie in afgelegen wijken, in landelijke gebieden of op markten.
*Onthaalpunt voor preventieopdrachten of voor public relations (graveren van fietsen, aanwerving,...)
*Onthaalpunt tijdens ordediensten (voetbalwedstrijden, ontruiming van een wijk,...)
*Mobiele commandopost of coördinatiecentrum bij rampen of ernstige gebeurtenissen (gijzeling, kettingbotsing,...)
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of
bij een der bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54 , bij DEHAEMERS, T
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
8 Euro voor effectieve leden –
8 euro voor sympathiserende leden 7 euro voor weduwen en alleenstaande leden.

Oostende,
Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk, ondergetekende ...........................................
Geboren te....................................op ...............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging
Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ...........................................
*Weduwe van ..............................................................................
Adres .........................................................................
te ................................ postn0................ Tel ......................
*Militaire stand: B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad: ..........................................
Stamnummer:................................
Krijgsmachtafdeling: ......................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van
de Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
Handtekening
(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van .....................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester - voorzitter

