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Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Inzet RAGO helikopter van de 
federale politie 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
Maandagochtend 7 juni 2021 kon een vermiste vrouw die urenlang vermist was gelokaliseerd 
worden door de RAGO politiehelikopter van de federale politie. De Lokale politie had deze 
helikopter in bijstand opgeroepen tijdens haar zoektocht naar de vermiste vrouw. Dankzij de· 
inzet van onze Lokale hulpdiensten in samenwerking met de federale politie Liep deze situatie 
gelukkig goed af. 

Graag had ik volgende vragen gesteld i.v.m. de samenwerking van onze Lokale politie met de 
RAGO politiehelikopter van de federale politie: 

• Kan u mij een overzicht geven van hoeveel keren de afgelopen 5 jaren de RAGO 
politiehelikopter een Lokale actie van de politie/hulpdiensten heeft ondersteund? Graag 
een Lijst per jaar. Graag ook verduidelijken om welke reden de helikopter in steun werd 
opgeroepen. 

• Wordt er ook met de RAGO helikopter samengewerkt in het kader van preventieve acties 
(bv. inbraakacties, enz.)? 

• Komen er bij de politie of het stadsbestuur klachten of meldingen binnen van bewoners 
wanneer de RAGO helikopter ingezet werd? Zo ja, waarover gaan deze klachten 
(geluidsoverlast, ongerustheid, enz.)? · 

• Welke toekomstige acties plant de Lokale politie nog waarbij ze een samenwerking zal 
aangaan met de RAGO helikopter? 

• Hoe evalueert het Lokale korps de samenwerking met de RAGO helikopter? 
• Moet de Lokale politie een vergoeding betalen aan de federale politie voor de inzet van 

de RAGO helikopter? Of hoe verloopt deze samenwerking op praktisch vlak? 
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Sofie Buyse

Lokale Politie Sint- Nikloos
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Aan raadslid Karel Noppe

24-06-2021

uw kerimerk ons kenmerk
POV0400/06

bijtagen

lnzet RAGO hetikopter van de federale politie

Geachte heer Noppe
Geacht raads[id

Ats bijtage kan u de antwoorden nalezen van hoofdcommissarís-korpsqhef Gwen Merckx n.a.v.
uw schriftetíjk vraág over de inzet van de RAGO hel.ikopter van de federaLe pol.itíe.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:

Johan Verhulst
atgemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeeste r
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Lokale Politie Sint-Niklaas
DalstÍaat 26

groo Sint-Niklaas

o376o 65 oo

wwwpolitie.sint-niklaas.be

Datum 23-06-2021

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Aan raadslid Karel Noppe

Dossierbeheerder

Telefoon

Fax

E-maiL

Lokale Potitie Sint-Niklaas: inzet potitiehelikopter

Geachte heer Noppe
Geacht raadstid

Overzicht van de inzet van de pol.itieheLikopter in de afgelopen 5 jaar:

201.5

28/02: bijstand voor een heterdaad diefstal
1(t/O(t: hijstand vonr Fpn ovprval op een jLwetier
09/07:zoeking naar een verdachte

201.6

19/04: zoeking met infraroodcamera tijdens een gecoórdineerde controleactie

20L7
07 /09 : zoeking met infraroodcamera
t4/09: nemen van luchtfoto's
t7 /tL: zoeking met infraroodcamera
20/tt: warmtescan

Sofie Buyse

03 760 66 05

Sofie.buyse@ sint-n i ktaas.be

Lokale Politie
Sint-Niklaas

zoeking met infraroodcamera
zoeking naar vermíste persoon

zoeking naar een verdachte
zoeking naar vermíste persoon
zoeking naar vermiste persoon

zoeking naar vermiste persoon

2020
t9/O8: nemen van luchtfoto's

samên werken aan veiligheid
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2021.
07/06: zoeking naar vermiste persoon

Antwoorden op uw andere vragen:

t. Samenwerking met de dienst luchtsteun binnen preventieve acties wordt niet door onze
potitiezone zelf georganiseerd, maar maakt veelaI deel uít van de door de coórdinatie en
steundienst gecoórdineerde acties waaraan wij dÍkwijts dee[nemen.

2. Êr zijn ons geen externe klachten bekend over de inzet van de hetikopter.
3. Er ziin door ons geen toekomstÍge acties gepland met samenwerking van de hetikopter.
4. De samenwerking met de dienst luchtsteun verloopt in atle gevalten vrij vtot, zel.fs in

on9ep lande tussenkomsten. Er kan via de normale weg vrij vlug worden overgegaan tot de
oproep van een kopter. Enkel. bij onbeschi kbaa rhei d, gevaa rtij ke weersomstand i gheden
of andere prioritaí opdrachten zal bijstand moeten worden afgezegd

5. De ínzet van de eheLíkopter voor de tokale pol.itie is kosteloos.

Met vriendeLijke g

n Merckx

Hoofdcommissaris
Korpschef

Lokale Politie
Sint-N iklaas

sameí! werken aan veildgheid


