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Context 

 

De gemeenschapswacht-vaststeller rapporteert aan de werkleider logistiek & gemeenschapswacht. Hij werkt binnen het beleid, de doelstellingen, processen, 
procedures en werkinstructies van De Loods binnen de cluster Infrastructuur.  
 
De gemeenschapswacht is lid van de dienst ‘Gemeenschapswachten’.  
 

 

 

 

  

Doel van de functie 

Toezien op de naleving van de gemeentelijke reglementen, fungeren 
als aanspreekpunt voor de burger en controleren van de toestand van 
de gemeentelijke infrastructuur 
 

teneinde bij te dragen aan een efficiënte en continue werking van De Loods en de 
dienstverlening naar de klant(en) 
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Rollenorganogram 

 

 
De cluster Infrastructuur omvat de Afdeling Omgeving, de Afdeling Patrimonium en De Loods.  
De gemeenschapswacht-vaststeller werkt rapporteert aan de werkleider Logistiek en Gemeenschapswacht binnen de afdeling De Loods. 
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Coördinator De Loods

Werkleider Openbare Werken en Groen
Werkleider Logistiek en 

Gemeenschapswacht

Administratief medewerker
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Resultaatsgebieden 

    

Wat  Resultaat Voorbeeldactiviteiten 

1. Lid van het teamoverleg  

Als lid van het teamoverleg 
bijdragen aan de 
optimalisatie van de 
werking van de dienst  
 

teneinde de effectieve en efficiënte 
werking van de dienst mee 
vorm te geven en te 
verbeteren 
 

✓ Input en advies geven ter optimalisatie of verbetering van de structuur, de processen, 
de procedures, de werkafspraken en de werkmethoden van de dienst 

✓ Actief deelnemen aan verbetering- en optimalisatieprojecten 
✓ Signaleren van structurele zaken (risico's, kwaliteitsproblemen) 
✓ Input, feedback, advies en ondersteuning geven aan collega-gemeenschapswachten 
✓ …. 
 

2. Rapporteren 

Dagelijks rapporteren over 
de uitgevoerde dagtaken 

teneinde inzicht te geven in de 
werking en voortgang van 
de werkzaamheden, 
optimalisatie en bijsturing 
mogelijk te maken 
 

✓ Opmaak routeverslag 
✓ Rapporteren over voortgang en resultaten 
✓ Signaleren en opvolgen van knelpunten/meldingen (meldfiches) m.b.t. tot 

vandalisme, sluikstorten, beschadigingen of defecten aan de openbare 
infrastructuur, vervuiling, nood aan (groen)onderhoud, graffiti, enz. 

✓ Signaleren van veiligheidsgerelateerde knelpunten 
✓ … 
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3. Algemene administratie en archivering 

Verzamelen, bewerken en 
archiveren van gegevens, 
documenten en verslagen 
en het uitvoeren van 
administratieve activiteiten 

teneinde op elk moment een 
optimale toegankelijkheid 
en beschikbaarheid van 
correcte en complete 
informatie met betrekking 
tot de dienst te verzekeren 
 

✓ Opmaak PV’s in het kader van de GAS overlast als vaststellend ambtenaar 
✓ Vaststellingen uitvoeren in het kader van GAS retributies voor stilstaan en parkeren 

als vaststellend ambtenaar 
✓ … 

4. Communicatie en contacten 

Informatie uitwisselen over 
de werkzaamheden en 
communicatiedoorstroom 
verzorgen 

teneinde alle betrokkenen op de 
hoogte te houden, onderling 
af te stemmen en het 
management inzicht te 
geven in wat er leeft op het 
terrein 
 

✓ Informatie verstrekken aan externe klanten (burgers, handelaars, enz.) 
✓ Informatie uitwisselen met collega's en medewerkers 
✓ Burgers informeren over de bestaande regels en voorschriften 
✓ Burgers informeren via persoonlijke contacten en indien nodig doorverwijzen naar 

bevoegde diensten 
✓ Aanspreekpunt op de wekelijkse markt, kermissen & evenementen 
✓ Burgers actief aanspreken op hun normovertredend gedrag 
✓ Aanspreken van burgers die zich niet houden aan politieverordeningen en de 

verkeerscode (bijvoorbeeld over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd 
parkeren) 

✓ … 
 

5. Kennis en ervaring ontwikkelen en delen 

Up-to-date houden, 
uitbouwen en delen van 
kennis, ervaring en 
knowhow 

teneinde te kunnen blijven inspelen 
op trends en evoluties in het 
werkveld en op de 
behoeften van de klanten 
 

✓ Deelnemen aan vorming en bijscholing relevant voor de uitoefening van de functie 
✓ Bijwonen van werkgroepen, vergaderingen, ... 
✓ Zich indien nodig informeren om correcte info te geven aan de bewoners 
✓ Uitvoeren van tellingen en metingen 
✓ … 
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6. Adviseren en ondersteunen 

Zelf opnemen van 
activiteiten 

teneinde het team te ondersteunen 
bij het tijdig en correct 
afwerken van de geplande 
werkzaamheden 
 

✓ Zelf initiatief nemen bij (technische) problemen (bv. omgewaaide 
nadars/verkeersborden rechtzetten) 

✓ Zelf initiatief nemen bij het ondersteunen van collega’s 
✓ … 
 

7. Controle en toezicht  

Het uitvoeren van controles 
en toezicht 

teneinde overlast te verminderen, het 
veiligheidsgevoel en de 
veiligheid te verhogen en de 
correcte naleving van 
reglementen te verzekeren 
 

✓ Gemachtigd opzichter tijdens begin en einde van de scholen 
✓ Permanente rondgang op het grondgebied (patrouilles) en melden van gevaarlijke 

situaties 
✓ Controle en toezicht houden aan de stationsomgeving, speelpleinen, enz. 
✓ Toezicht op de wekelijkse markt, kermissen & evenementen 
✓ Uitoefenen van toezicht op personen in het kader van de veiligheid tijdens 

evenementen georganiseerd door of in samenwerking met de gemeente. 
✓ Controle op leegstand  
✓ Controle op naleving van het belastingreglement betreffende inname van het 

openbaar domein  
✓ …. 
 

8. Sensibilisatie  

Organisatie en 
ondersteuning van 
campagnes  
 

teneinde klanten bewust te maken of 
gevoelig te maken voor 
veiligheid, netheid, enz.  

✓ Ondersteuning acties gericht naar scholen: sensibilisatieacties inzake 
verkeersveiligheid  

✓ Sensibiliseren van burgers over veiligheid en criminaliteitspreventie 
(Inbraakpreventie, fietsdiefstal, gauwdiefstal, enz.)  

✓ Uitdelen van hondenpoepzakjes en folders / affiches 
✓ … 
 

 


