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1 politie regio met 10 districten
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De nationale politie
Het uniform
Taken politie
De wijkagent
De recherche
Politie afdelingen
Burgernet

De 26 politieregio’s gaan op in één landelijk korps. Dit korps wordt opgedeeld in tien eenheden.
Een politieregio is even groot als het gebied (arrondissement) van een rechtbank.
Een burgemeester van een gemeente blijft verantwoordelijk voor de openbare orde.

politie agent worden
Filmpje 1 Klik hier
Filmpje 2 klik hier

Bij een ernstig incident werkenPolitie met de

Brandweer en Ambulance diensten samen.

Er is één meldkamer voor alle diensten.
In een regiokorps wordt het dagelijks bestuur gevormd door de burgemeester van de
grootste gemeente, de hoofdofficier van justitie en de korpschef .
De politie valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Een regio bestaat uit een aantal districten, met elk een districtschef. De regio Limburg heeft straks 2 districten. Elk district bestaat uit een aantal eenheden.
( Robuuste basisteams). In Limburg werken ongeveer 1750 mensen bij de politie.
Hoe meer inwoners en hoe groter de criminaliteit in een regio,
hoe meer politieagenten er in die regio werken.
In totaal zijn er in Nederland zo’n 63.000 politieambtenaren in dienst.

De taken van de politie
In artikel 3 van de Nederlandse

Politiewet

staat beschreven wat de takevan de politie zijn:

Artikel 3 : De politie dient in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp
aan hen die deze behoeven.
In de praktijk wordt dit uitgesplitst in vier hoofdtaken.

=> Preventie
het voorkomen van overtredingen en misdrijven
=> Opsporen
van misdrijven en overtredingen
=> Handhaven van de rechtsorde
=> Hulpverlenen aan de mensen die hulp nodig hebben
Binnen de politie zijn verschillende afdelingen met een deel van
1
deze hoofdtaken bezig.
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Het nieuwe uniform

Filmpje
politie uniform

2 Finland, Slowakije, Italië, Luxemburg, Letland en Nederland
Bulgarije, Duitsland, Engeland,

3
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De politie afdelingen.

NETWERKEN
gemeente
PIW
Scholen
verenigingen
Hulpverlening
Won. Ver.
Etc.

De meldkamer
De politie
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De wijkagent

Kop hoofdartikel

Het veiligheidsplan:

De wijkagent

Iedere gemeente maakt een veiligheidsplan.
Hierin staan afspraken hoe gemeente en politie samenwerken
om de veiligheid van de inwoners zo veel mogelijk te
waarborgen.
Wat moet er als 1e aangepakt!

De politie van de basiseenheid Westelijke
Mijnstreek zet zich 24 uur per dag, zeven
dagen per week in voor de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. De gemeente
Stein is verdeeld in verschillende gebieden.
De wijkagent is hét aanspreekpunt in je
wijk. Hij weet wat er in de wijk speelt.
Bij de wijkagent kun je bijvoorbeeld terecht
voor klachten over snelheid, jeugdoverlast,
drugsoverlast, preventievragen,
verkeerssituaties rondom scholen, inbraken,
vernielingen etc. Hij kijkt of, door wie en
hoe er verbetert kan worden.
Voor alle politiezaken in de wijk, die ook de
aanpak van anderen vragen, kun je bij de
wijkagent ter sprake brengen.

de wijkagent
klik hier

Samen met het netwerk van partners, wordt
dan gekeken naar oplossingen
Enkele partners
Partners waarmee de wijkagent nauw
samenwerkt zijn bijvoorbeeld:



gemeente



Woningstichting



Maatschappelijk werk



Jongerenwerk



scholen



( Buurt) verenigingen

Samenwerken binnen het korps
De wijkagent werkt ook nauw samen in het korps met
andere politie afdelingen. Hij kan immers niet alle
problemen alleen aanpakken.
Voor elke gemeente is er een team van politiemensen.
De teamchef zorgt er voor dat de teamleden goed hun
werk kunnen doen. De teamchef heeft overleg met de
burgemeester.
Wijkagenten en (Hoofd) agenten surveilleren op straat.
24 uur per dag zijn zij in touw waarbij ze specifieke
opdrachten uit. Ook het bureau moet op de afgesproken
tijden bezet zijn.
Indien nodig wordt er assistentie verleend door
andere korpsen uit de omgeving.
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Filmpje sporen
klik hier

De Recherche
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Wetten !
Mensen doen nu eenmaal dingen die niet kunnen.
In wetboeken is vastgelegd wat niet mag en welke straf hier op staat.
Het Wetboek van Strafrecht.
We kennen overtredingen (de lichtere vergrijpen) en misdrijven.
Misdrijven zijn de zaken die meer te weeg brengen. Er is meestal meer gevaar, meer letsel
of meer schade. Als iemand een overtreding OF een misdrijf pleegt noemen we dit ook wel
een delict plegen. De recherche houdt zich bezig met deze zwaardere delicten. Er zijn verschillende soorten rechercheurs die het speurwerk doen. Het team van rechercheurs onder
zoekt hoe iets is gebeurd en wat ieders aandeel hier in is geweest. Dit leidt tot de waarheid.

Waarheid:

Het opsporingsonderzoek is er op gericht de waarheid te achterhalen.

Zo kan een rechter tot een juist oordeel komen en een gepaste straf, boete maatregel opleggen aan de
dader. Zolang het bewijs niet is geleverd spreken we van een VERDACHTE. Ten aanzien van een verdachte
heeft de politie bevoegdheden. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het wetboek van Strafvordering.

Een proces-verbaal wordt op ambtseed en naar waarheid opgemaakt.
Het heeft hierdoor bewijskracht.

Een proces-verbaal
wordt op ambtseed en
waarheid
opgeVroeger technische recherche genoemd. Zij onderzoekennaar
de sporen
op een
plaats delict.
maakt.
Het
heeft
hierDat kunnen sporen van de dader(s), het slachtoffer of getuigen zijn.
door bewijskracht
De forensiche opsporingsdienst

Bijvoorbeeld, bloed, haren, of lichaamsvocht zoals bijvoorbeeld zweet of speeksel.
Deze sporen worden onderzocht op DNA sporen.

DNA sporen geven een soort streepjescode van het menselijk lichaam. Deze sporen zijn uniek
en vormen het bewijs. Ook kunnen er andere sporen worden aangetroffen, zoals bijvoorbeeld,
voet in– of afdrukken, vingerafdrukken. Ook kunnen er sporen door gebruikte voorwerpen op
de plaats delict achterblijven zoals bijvoorbeeld laksporen bij een aanrijding, brandversnellers
bij een brand-(stichting) of kruitsporen bij gebruik van een vuurwapen. Veel sporen worden
onderzocht in het laboratorium van het Nederlands Forensisch Instituut te Rijswijk.

Rechercheurs specialisten


misdaad analist



Financiëel rechercheur



Zeden recherchercheur



Vreemdelingen rechercheur



Internet rechercheur



Observatie rechercheur

De tactisch rechercheur:
Recherché is een frans werkwoord en betekent: onderzoeken. De tactisch
rechercheur onderzoekt onder andere de toedracht en het motief.
Hij legt zijn bevindingen en de uitgevoerde verhoren van alle betrokkenen
bij PROCES-VERBAAL vast.
Ook de rechercheurs specialisten maken een proces-verbaal op.
Dit complete dossier gaat naar de officier van justitie bij de rechtbank.
De officier is de leider van het onderzoek. Hij bepaalt of hij de zaak voor
de rechter brengt. Zo blijven de officier, (hoofd opsporing) en de rechter
(rechtspreker) onafhankelijk van elkaar.
Hierdoor kan de rechter via de waarheidsvinding uiteindelijk een
eerlijk oordeel vellen.
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De Recherche politiediensten
Ondersteunende
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De
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Ondersteunende diensten.
Het korps landelijke politiediensten opereert door heel Nederland.
Op verzoek wordt er assistentie verleend aan de regiokorpsen.
Het zijn namelijk specialistische diensten, zoals bijvoorbeeld,
de afdeling luchtsteun; De verkeersdienst voor het toezicht op de snelwegen;
landelijke rechercheteams; politie te water; de politiepaarden en speurhonden;
de afdeling terrorisme bestrijding, afdeling informatievoorziening. Bescherming leden Koninklijk huis enz.

Paarden
Luchtsteun

De politie te paard wordt ingezet bij
voetbalwedstrijden, grote evenementen
en ook wel voor het toezicht op de
stranden in de zomermaanden.
Ook op Koninginnedag zijn de paarden
erbij. De politie-agenten dragen dan
een ceremonieel tenue.

Dit is spectaculaire afdeling die
beschikt over vliegtuigen en diverse
helikopters. Ze voeren controle vluchten uit boven land. Bijvoorbeeld om
hennepplantages of milieudelicten op
te sporen. Vanuit de lucht heb je immers een goed beeld.
Steeds vaker worden de helikopters ook ingezet bij het toezicht
op het verkeer op de autosnelwegen. Files en ongelukken
kunnen snel worden waargenomen. De politie op de grond kan
snel maatregelen om bijvoorbeeld een omleiding te regelen.
Bij overvallen of andere ernstige delicten worden de
helikopters ook vaker ingezet.

Politiehonden

ME
De ME wordt samengesteld uit politiemensen uit alle korpsen.
Bij rellen komen zij in actie. ME wordt ook ingezet bij grote evenementen.
Helaas is de ME ook vaak nodig bij voetbalwedstrijden.
Mensen die zeggen supporter te zijn kunnen zich vaak niet gedragen.
De ME treedt altijd in groepsverband op.
ME staat voor mobiele eenheid.
Ze hebben busjes waarmee ze snel kunnen worden vervoerd.
De ME wordt ook uit voorzorg ingezet bijvoorbeeld bij een demonstratie.
Ook worden bij de ME soms paarden en honden ingezet.

Tijdens de gewone surveillance gaat er vaak
een surveillance hond mee op dienst.
Hiervoor zijn speciale auto’s waarin de
Mechelse
honden achterin kunnen worden vervoerd.
Deze honden worden ook ingezet bij de ME.

Politie te water
Nederland is een land met veel kanalen en rivieren.
Rotterdam is een van grootste zeehavens van de wereld.
In havens en op de schepen werken veel mensen.
Het scheepvaartverkeer kent zijn eigen regels.
Ook veel toeristen brengen tijd door op hun
bootje op het water.

herder

Surveillance honden worden getraind verdachten
te zoeken en tot staan te brengen.
Bijten doen ze op commando.
Een surveillancehond is een wapen.
Er zijn ook speurhonden. Deze bijten niet.
….Zij zijn getraind om geuren te herkennen.
… Bijvoorbeeld drugs.

Controle is noodzakelijk. Heeft de schipper wel
de juiste papieren. Houdt hij zich aan de
verkeersregels op het water.
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De waterpolitie controleert en houdt toezicht .
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Verkeer
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Verkeerspolitie
Iedereen heeft elke dag met verkeer te maken. Of je nu te voet op je fiets op weg bent naar
school of je werk. Ook als je de bus of de trein neemt of met de auto op weg gaat. Je zult
altijd in het verkeer terecht komen. Deze stroom van mensen al dan niet gemotoriseerd is een wirwar van beweging
in het verkeer. Gelukkig zijn er verkeersregels. Hierdoor weet iedereen hoe hij rekening moet houden met elkaar.
De verkeerspolitie let goed op of iedereen zich aan deze regels houdt.
Elke politie agent kan bekeuringen uitschrijven voor een
verkeersovertreding. Er is een speciale verkeersafdeling.
Hun hoofdtaak is toezicht op het dagelijks verkeer.

Door de politie wordt daarom regelmatig gecontroleerd.
Bijvoorbeeld of iemand wel een rijbewijs heeft om een
auto, vrachtauto, autobus, taxi , motor of bromfiets
mag besturen. Ook op het alcohol en drugs gebruik in
het verkeer wordt streng gecontroleerd.
Voorts wordt regelmatig gecontroleerd op snelheid, verlichting en het dragen van de autogordel.

Ongelukken
Een ongeluk is zó.. gebeurd.
Als je bij een ongeluk betrokken raakt
kan dit levenslange gevolgen hebben.
Je kunt ernstig gewond raken. Als je hiervan niet hersteld
heeft dat invloed op de rest van je leven. Je lichaam is je
kostbaarste bezit. Het daarom goed na te denken als je
aan het verkeer gaat deelnemen. Lampjes op je fiets zijn
in het donker van levensbelang. Ze kosten maar enkele

Controles
Er wordt vaak op de politie gescholden. Mensen voelen zich soms gepakt.
De controles zijn echter noodzakelijk. Hierdoor wordt je als verkeerdeelnemer
er telkens aan herinnert dat verkeer gevaarlijk is en een ongeluk grote gevolgen kan
hebben. Letsel en leed over verlies van een dierbare is heel erg.
Schade aan je vervoermiddel is bovendien zeer vervelend en kost telkens geld. Je bent daarom ook verplicht
voor een motorrijtuig een verzekering af te sluiten zodat
bij schuld de tegenpartij schadeloos wordt gesteld.
Ook je eigen schade kun je verzekeren. Herstellen van
schade aan wegen en straatmeubilair zoals vangrails,
lantaarnpalen, verkeersborden kost veel geld voor alle
burgers. De noodzakelijke gezondheidszorg na een
ongeval kost ook veel geld. Een ongeluk zit in een klein
hoekje !!!

Filmpje surveillance
Filmpje 1 Klik hier
Filmpje 2 klik hier
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Zo werkt

Burgernet

Oplettende deelnemers bellen
gratis naar

0800-001

als zij iets zien
Burgernet is een unieke samenwerking
tussen politie, gemeente en burgers om
de veiligheid in de buurt te vergroten

De politie kan dankzij burgernet sneller en gerichter zoeken

Burgernetdeelnemers ontvangen bericht met
duidelijke omschrijving persoon of voertuig

Deelnemers
ontvangen bericht
over het resultaat
van de actie

Wilt u uitkijken naar...

De politie vraagt via Burgernet of
mensen in de buurt mee kjiken
Dankzij uw inzet
is de verdachte
aangehouden of de
vermiste persoon
teruggevonden

Melding van inbraak,
diefstal of vermist
persoon

Ouders …

Doe mee !!!
Meld je aan op
Www.burgernet.nl

Burgernet
Burgernet <=> NL Alert

0800-001
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