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1. Politie aan het woord 

 

 Na de ontvangst met en kop koffie kregen we een rondleiding. Via de dispatching ging het 

naar de cellen waar we telkens de nodige en uitgebreide uitleg kregen. Een kijkje in de nieuwste 

combi met de  uitrusting voor de interventies en de andere vervoermiddelen van de politie. 

 

 Aansluitend werd in de kapel van het vroegere hospitaal werd een uitrusting getoond die 

gebruikt wordt bij manifestaties; daarna wordt een uiteenzetting gegeven over de organistatie van 

de politiediensten. De zone Vlaamse Ardennen omvat 5 gemeenten : Oudenaarde, Kruishoutem, 

Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Zingem. 

 

 De basispolitiezorg is opgenomen in 7 items : onthaal – interventie – slachtofferbejegening 

openbare orde – lokale recherche – verkeer en wijkdienst. Dit laatste item wordt verder toegelicht. 

 

 Alles wordt blijkbaar goed bijgehouden in statistieken die blijkbaar van heel veel belang zijn 

en waarmee men probeert te bewijzen dat er goed gewerkt wordt. 

 

2. Voorstelling Website van de seniorenraad 

 

 Rita van Simaeys stelt de nieuwe website van de seniorenraad voor en geeft bij elk 

onderdeel een woordje uitleg. Rita heeft ondertussen alle verslagen, adviezen en zoveel 

mogelijk info nuttig voor de senioren ingevoerd zodat de website momenteel vrij volledig en 

goed overzichtelijk is waardoor het vrij eenvoudig is iets terug te vinden. 

 Er zal een infoblad omtrent de gebruiksinfo van de website meegestuurd worden bij het 

verslag.  

 Er kunnen zeker nog suggesties ingezonden worden voor de verbetering en aanvulling van 

de website bvb. Link naar het Centrum Ronde van Vlaanderen 

 De info voor de seniorenraad kan doorgestuurd worden via “contact” 

 de gewone verslagen van de algemene vergaderingen van de seniorenraad zullen nog verder 

via de post naar alle leden verstuurd worden. 

 

De andere punten die op de dagorde vermeld waren worden wegens tijdsgebrek naar een volgende 

vergadering verschoven. 


