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De afgelopen jaren werden we geregeld geconfronteerd met 
woninginbraken. In de lente- en zomerperiode was dit beduidend 
minder; in de herfst- en winterperiode was er meestal een 
toename van het aantal feiten (pogingen inbegrepen). Deze feiten 
werden gepleegd door zowel lokale daders als door rondtrekkende 
dadergroepen.
Om aan deze problematiek tegemoet te komen hebben we binnen 
onze dienst lokale recherche een aantal mensen vrijgemaakt om 
specifiek deze problematiek intensief aan te pakken. Daarnaast 
doen we sinds kort ook een beroep op de BIN- en WhatsApp-
coördinatoren. Deze personen (vrijwilligers) proberen burgers te 
mobiliseren om – ter ondersteuning van de politie – uit te kijken naar 
verdachte personen, verdachte voertuigen, verdachte gedragingen, 
enz. In deze politiekrant vind je een interview met de WhatsApp-
coördinatoren waarin we hun bijdrage toelichten.
Tot slot zullen er in 2017 één of meerder vaste nummerplaatlezers 
binnen onze zone geplaatst worden om dievenbendes te bestrijden. 
Samen kunnen we de problemen aanpakken!

Bertie Hamaekers.

Woord van de korpschef 

Fietst jouw kind veilig naar school?
Ben je niet gerust als je kind naar school fietst? Geen nood, met deze tips zwaai je jouw 
kind met een gerust hart uit!

Draag reflecterende kledij
Veilig fietsen begint allereerst bij de kledij. 
Draag bij voorkeur kledij met heldere kleuren en 
fluorescerende strookjes of gadgets. Je fietsende 
oogappel zal gegarandeerd opvallen, en zo ook 
veiliger fietsen.

Laat je kind een fietshelm dragen
Bij een val of een ongeluk wordt het hoofd immers 
het meest geraakt, met soms ernstige gevolgen.

Stippel een veilige route uit
Fiets een paar keer mee met je kind en geef het 
tips en aanwijzingen. Stippel ook samen de veiligste 
weg uit. Let wel op: de veiligste weg is niet altijd de 
kortste! De veiligheid is groter:
• in straten met weinig verkeer;
• in straten waar de wagens niet snel rijden;
• in straten met een breed fietspad of waar het 

fietspad goed van de rijbaan afgeschermd is;
• op plaatsen waar veilig kan overgestoken worden 

(indien nodig moet je afstappen en met de fiets 
aan de hand oversteken).

Ken de fietsvaardigheid van je kind
Houd rekening met de fietsvaardigheid van je kind. 
Kan het achter zich kijken én de arm uitsteken 
zonder uit te wijken, en kan het de afstanden en 
snelheden van de auto’s voldoende inschatten? Laat 
je kind pas alleen naar school fietsen als je er zeker 
van bent dat hij/zij dit ook zelfstandig aankan.

Schooltas op de rug
Plaats de schooltas op de rug van 
je kind of op de bagagedrager. Aan 
het stuur kan je kind het evenwicht 
verliezen.

Voorkom een valpartij
Let op met brede broeken, lange 
jassen, sjaals en losse veters! Ze kunnen een valpartij 
veroorzaken als ze tussen de spaken sukkelen.

Een goed uitgeruste fiets
De fiets van je kind moet volgende uitrusting 
hebben:
• een bel, die hoorbaar is tot op minstens 20 m 

afstand;
• een reminrichting op het voorwiel en een 

reminrichting op het achterwiel;
• een wit of geel licht vooraan;
• een rood licht achteraan
• een witte reflector vooraan
• een rode reflector achteraan
• gele of oranje reflectoren op de pedalen
• dubbelzijdige oranje of gele reflectoren op 
 de spaken en/of een witte reflecterende 
 strook aan weerszijden van elke band (*)
(*) Uitzondering: reflectoren zijn niet verplicht op fietsen met
kleine wielen (= max. 50 cm diameter, exclusief de band)
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 In een drugdossier van onze dienst lokale recherche werden op 2 maart gelijktijdig vijf huiszoekingen 
uitgevoerd in woningen in Dilsen-Stokkem, Heusden-Zolder, As, Zutendaal en Genk. Hierbij werden 2 
cannabisplantages ontdekt: in Dilsen-Stokkem, waar 8 Bulgaarse vrouwen de 1400 planten aan het 
knippen waren en in Heusden-Zolder 1000 planten. In Zutendaal werden allerlei materialen aangetroffen 
om een plantage op te zetten. Er werden in dit dossier 12 personen gearresteerd, 6 van hen werden voor 
de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. 

 Onze diensten troffen in de loop van de voorbije maanden ook nog volgende cannabisplantages aan: 
 - In  een woning op de Olmensesteenweg in Ham werden op 27 april 520 cannabisplanten aangetroffen, 

 verdeeld over 3 kweekruimtes.
 - In een woning in de Stationsstraat in Ham werd op zolder een cannabisplantage aangetroffen met 

 373 planten.

 Op 8 april  werden in een handelszaak op de Paalsesteenweg in Beringen 2 verdachten betrapt bij een 
diefstal. Door geweld te gebruiken konden ze echter met een auto te vluchten. Ons flitsvoertuig stond 
vlakbij en zag het voertuig passeren, waarna de achtervolging ingezet werd. Uiteindelijk werd het tweetal 
aangetroffen in Veerle-Laakdal. Allerlei gestolen goederen werden gevonden tijdens een huiszoeking. 
Beiden werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Tijdens een huiszoeking bij 
hun vermoedelijke heler op 14 april, in Tessenderlo, werd 270 gr weed gevonden, evenals 9 gr hasj en 
166 gr speed. Verder ook nog verschillende mogelijk gestolen goederen. Uiteindelijk bleken nog twee 
jongemannen betrokken bij de gepleegde diefstallen.

 Reeds 15 diefstallen en inbraken in Tessenderlo, Laakdal en Ham konden aan het viertal gelinkt worden. 
Zij zullen zich dienen te verantwoorden voor de rechtbank. 

 Politiezone Limburg Regio Hoofdstad betrapte een 26-jarige op een winkeldiefstal. Hij werd door ons 
eerder geseind voor 9 feiten van winkeldiefstal. Hij bekende tijdens zijn verhoor alle feiten in onze 
politiezone. Twee uur na zijn vrijlating pleegde hij een nieuwe winkeldiefstal in een grootwarenhuis in 
Tessenderlo. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.

 Tijdens een huiszoeking in mei bij een 18-jarige Looienaar werden een 5-tal gestolen nummerplaten 
en een telenet-decoder teruggevonden. De decoder bleek afkomstig van de inbraak in een kantine in 
Laakdal. De nummerplaten bleken gestolen in Herentals, Tessenderlo en Beringen.  De Looienaar was vrij 
onder voorwaarden. Hij werd opnieuw voorgeleid en aangehouden. Hij bekende de feiten, maar ook een 
18-jarige Lummenaar en een andere Looienaar zouden betrokken zijn.

 Op 30 mei, na een huiszoeking bij de Lummenaar, werd ook hij voorgeleid en aangehouden. Bij deze 
huiszoeking werden nog 2 in Beringen gestolen aanhangwagens terug gevonden.

 De dienst lokale recherche van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo heeft dit jaar al 34 verdachten 
voorgeleid bij onderzoeksrechter of jeugdrechter. 28 van hen werden daarna rechtstreeks naar de 
gevangenis of gesloten jeugdinstelling gebracht.

 In 2015 werden er in dezelfde periode ook wel 29 personen voorgeleid, maar slechts 19 hiervan werden 
aangehouden. In 2014 werden 37 verdachten voorgeleid, met 16 aanhoudingen. 

 De verdachten van 2016 werden hoofdzakelijk aangehouden betreffende: teelt van cannabis (6 
personen), gewapende overvallen (6 personen), diefstallen met geweld (4 personen), intrafamiliaal 
geweld (5 personen), inbraken (3 personen), weerspannigheid met geweld tegen de politie (1 persoon), 
drughandel (2 personen) en winkeldiefstallen (1 persoon). 

Opgehelderd!

Het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo organiseert dit jaar, in samenwerking met de stad Beringen, 
het Belgisch kampioenschap mountainbike voor politiediensten. De wedstrijd gaat door op vrijdag 16 september 
as. op de mijnterril in Beringen.
Vanaf 11 uur zullen 3 categorieën aan de startlijn verschijnen: dames en heren 50+, heren 40+ en heren 40-. Om 17 
uur bekronen we de kampioenen op het podium.
De wedstrijd is een unieke gelegenheid om politionele medewerkers uit gans België op de mountainbike aan het 
werk te zien. De toegang tot het evenement is gratis. Supporters allen op post! 

Belgisch kampioenschap 
mountainbike voor politiediensten
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Het jaarverslag 2015 van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo is klaar. Naast een voorstelling van 
onze politiediensten vind je in het verslag een overzicht van de acties, activiteiten en realisaties van de 
verschillende diensten, de evolutie van de criminaliteit en de ongevallen van onze politiezone.

Evolutie aantal woninginbraken

 Om de ophelderingsgraad rond inbraken 
te doen stijgen werd binnen onze 
lokale recherche een specifieke sectie 
‘eigendommen’ opgericht. De ‘sectie 
eigendommen’ werkt rond alle vormen van 
diefstal met verzwarende omstandigheden, 
heling, (ernstig) vandalisme en opzettelijke 
brandstichting.

 Daarnaast werden ook de procedures 
hercontactname van inbraakslachtoffers en 
het uitvoeren van sporenonderzoeken grondig 
onder de loep genomen en bijgestuurd.

 Er werden extra gemengde en anonieme 
patrouilles ingezet naast de reguliere 
patrouilles.

 Einde 2015 werden de sociale media 
ingeschakeld in de strijd tegen inbraken. 
Burgers kunnen, via WhatsApp-groepen, 
de politie inlichten wanneer zij verdachte 
omstandigheden zien.

 Ook in de toekomst blijft ons korps investeren 
in de aanpak van woninginbraken.

Terugblik op 2015

Inbraken blijven een maatschappelijke plaag

Sporenonderzoek
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Gewijzigde aanpak van woninginbraken

Al jaren zorgt de nabijheid van grote verkeersassen binnen onze politiezone voor 
een grote aantrekkingskracht bij criminelen. Ondanks de extra inspanningen van de 
voorbije jaren, moeten we jammerlijk vaststellen dat het aantal woninginbraken blijft 
stijgen. Ook andere Limburgse politiezones blijven kampen met een stijgend aantal 
woninginbraken.

p4476975
Sticky Note
Dit opsommingsteken moet weg en zin opschuiven naar links.
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Het afgelopen jaar heeft inzake verkeer goede resultaten opgeleverd. 
Het aantal letselongevallen voor de ganse zone is met 27,3 % teruggevallen, namelijk van 241 letselongevallen in 2014 
naar 175 in 2015. Voor de respectieve gemeentes betekent dit:

 Beringen: 31 % minder
 Ham: 42 % minder
 Tessenderlo: 10 % minder

Inzake verkeersslachtoffers waren er één dodelijk slachtoffer en 14 zwaar gekwetste slachtoffers.

Evolutie aantal letselongevallen in de politiezone

Ons verkeersteam heeft het afgelopen jaar dan ook zeer gemotiveerd en actief gewerkt op allerlei verkeersproblemen.
Meerdere gerichte controles vonden plaats om bestuurders bewust te maken over hun rijgedrag.
Telefoneren achter het stuur en het niet dragen van de gordel en/of het foutief gebruik van kinderzitjes waren twee 
belangrijke werkpunten en leverden volgende resultaten op:

 GSM-gebruik achter het stuur: 792 vaststellingen.
 Dit betekent een toename met maar liefst 179 % ten opzichte van 2014.

 Het niet dragen van de gordel en/of het foutief gebruik van kinderzitjes: 496 vaststellingen.
 Dit is een toename van 13% ten opzichte van 2014.

Een paar jaar geleden - bij de reorganisatie van ons korps - werd de 
gebiedsgebonden aanpak geïnitieerd. Deze werking leidt tot efficiëntere 
aanpak van overlastplaatsen in verschillende gebieden en wijken binnen 
onze gemeentes. 
Concreet werd er op meerdere plaatsen met hangjongeren een 
langetermijnoplossing uitgewerkt, zoals in de Bloemenwijk in Paal 
en het centrum van Beringen. In Tessenderlo werden specifiek de 
overlastplaatsen aan het Eikelplein aangepakt.

De gebiedsgebonden werking zette tevens intensiever in op 
verkeersveiligheid en de bestrijding van lokale criminaliteit.
Frequentere dispositieven leidden tot meer blauw binnen het straatbeeld 
van onze zone. Dit komt het algemeen veiligheidsgevoel van onze burgers 
ongetwijfeld ten goede.

Veilig op de weg
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Wijk- en gebiedsgebonden inspecteurs vervullen een spilfunctie

Ons jaarverslag kan je digitaal raadplegen of 
afprinten via www.politie-bht.be
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Sneller, makkelijker en dichter bij jou! 
Met welk doel bezoeken de inwoners van Beringen, Ham en Tessenderlo de 
website van hun politiezone? Deze vraag vormde het ultieme uitgangspunt voor 
de opbouw van onze nieuwe website. Een jaar lang werd er hard gewerkt. 
Op 8 juni stelden we offi cieel, toch wel met enige fi erheid, het resultaat voor.
Kijk zelf eens op www.politie-bht.be.

Wat kan je als burger nu concreet verwachten?
Wil je een aangifte of melding doen?
Voortaan kan je voor 14 diverse meldingen terecht 
via onze website. Persoonlijk langskomen op onze 
kantoren hoeft voor deze specifieke onderwerpen 
niet meer. Vandalisme kan je, bijvoorbeeld, van thuis 
uit melden aan de politie. Of vertrek je op vakantie en 
wil je dat de politie een oogje in het zeil houdt? Ook 
deze dienstverlening kan je voortaan snel en eenvoudig 
online aanvragen.
Voor een aantal andere meldingen blijft een bezoek 
aan onze kantoren, in functie van het wettelijk kader, 
wel vereist.

Je hebt een uittreksel uit het strafregister nodig?
Vul online je aanvraag in. Je kan je attest ‘s anderendaags 
al persoonlijk afhalen aan één van onze loketten. Breng 
wel altijd jouw identiteitskaart mee.

Wil je contact opnemen met jouw wijkagent?
Maar je weet niet wie jouw wijkagent is. 
Door ingave van je gemeente en straat via de website 
worden door één druk op de knop alle noodzakelijke 
contactgegevens op het scherm getoverd.

Ben je sleutels of andere waardevolle voorwerpen 
verloren?
In onze kantoren worden regelmatig verloren 
voorwerpen binnengebracht (sleutels, smartphones, 
portefeuilles,…). Alle binnengebrachte voorwerpen uit 
Beringen, Ham en Tessenderlo plaatsen wij online. Af 
en toe eens een kijkje nemen via onze website kán je 
heel wat zoekwerk besparen.

Je wilt op de hoogte zijn van relevante veiligheidsitems 
in jouw buurt?
Ook dat kan! Door in te schrijven op onze 
elektronische nieuwsbrief posten wij jou maandelijks 
een brede waaier aan actuele berichtgeving rond 
verkeers- en veiligheidsacties, snelheidscontroles, 
inbraaktrends, preventietips, wegwerkzaamheden, 
aandachtvestigingen, enz.

Ben je gewoon op zoek naar informatie over een 
bepaald thema?
‘Je ontvangt een verkeersboete’ of je wordt 
geconfronteerd met ‘geweld of conflicten’ maar je 
weet niet waar je terecht kan. Onze website biedt je op 
een eenvoudige wijze uitgebreide informatie aan over 
diverse herkenbare thema’s en subthema’s. 

Je wenst lid te worden van een buurtpreventie-
netwerk?
Maar je weet niet waar je terecht kan? Ook onze 
buurtpreventiecoördinatoren zijn vertegenwoordigd 
op de nieuwe site. Door ingave van je gemeente en 
straat ontvang je hun contactgegevens. Of je vult 
gewoon onmiddellijk online je aanvraag in.

De evolutie in de opbouw van websites gaat snel. We 
hebben er dan ook gebruik van gemaakt om
de nieuwste toepassingen te integreren.
Uiteraard is onze website ‘responsive’, waardoor ze 
zowel via pc, tablet als smartphone perfect te gebruiken 
valt. Je kunt je route berekenen naar het hoofdkantoor 
of de wijkkantoren. Je kunt met één klik onmiddellijk 
een mail versturen naar het juiste e-mailadres. Je kunt 
met één klik een telefoonnummer bellen. Je ziet of een 
kantoor op het ogenblik van het raadplegen van de 
website open of gesloten is.
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Woninginbraken blijven overal in onze provincie een 
maatschappelijke plaag, ook binnen onze politiezone. 

In november 2015 nam Ronny Myny in Paal het initiatief 
tot het oprichten van een buurtpreventienetwerk: 
buurtbewoners maken elkaar attent op zaken die spelen 
in de buurt. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil 
houden en sneller verdachte situaties melden bij de 
politie. Deze werkwijze verhoogt de sociale controle en 
heeft als doel inbraken zo veel mogelijk te voorkomen. 

De groep telde al vrij snel 100 leden. Mits er toen echter 
nog té weinig officiële afspraken waren, liep de werking 
van deze groep niet altijd even vlot. Rony bleef echter niet 
bij de pakken zitten en riep de hulp van de stad Beringen 
in.

In samenwerking met de stad Beringen, de lokale politie  en 
het CIC (Communicatie en Informatiecentrum) Limburg 
(of de ‘101-centrale’) werden afspraken vastgelegd en 
werd er een strikte gedragscode opgemaakt voor alle 
leden.
De stad Beringen lanceerde hierna een oproep om nog 
meer initiatieven op te starten. 6 coördinatoren gingen 
hierop in en vormen momenteel het boegbeeld van de 
WhatsApp-werking in Beringen.  

Onze coördinatoren zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
leden en willen gedurende deze zomermaanden zo 
veel mogelijk burgers warm maken om het initiatief 
te vervoegen om samen ‘gewapend’ de donkere 
wintermaanden in te gaan. Immers, hoe meer sociale 
controle, hoe veiliger de buurt of… hoe meer buurten 
veiliger!

Om lid te worden van onze buurtpreventiegroep 
contacteer je best één van de coördinatoren. Zij bezorgen 
jou zo snel mogelijk alle informatie om je lidmaatschap 
te voltooien.  Of surf naar de website van de lokale 
politie Beringen/Ham/Tessenderlo: www.politie-bht.be.
Ook online kan je het lidmaatschap aanvragen. Dit 
lidmaatschap is volledig gratis.

Ook de gemeenten Ham en Tessenderlo juichen 
buurtpreventie toe. Burgers uit Ham kunnen ook een 
WhatsApp-groep vormen. In Tessenderlo wordt er een 
BIN-initiatief gelanceerd.

De samenwerking met de stad en 
de politie was een stap in de goede 
richting. Wij zitten nu regelmatig 
samen om de werking van het 
buurtpreventienetwerk te evalueren 
en de feedback van alle meldingen 
op te volgen. Buurtpreventie is 

immers een gedeelde verantwoordelijkheid: samen één 
voor een veilige buurt!

Iedereen was benieuwd naar 
de opstart van dit initiatief. 
Ondertussen wordt er professioneel 
werk geleverd. Wij geloven écht in 
het nut van buurtpreventie: hoe 
meer burgers er deelnemen des te 
efficiënter de controle zal verlopen.

Samen één voor een veilige buurt 

WAT IS EEN WHATSAPP-GROEP?

WhatsApp is een gratis applicatie voor uw 
smartphone. Je kan met WhatsApp via je mobieltje 
meerdere personen tegelijkertijd een bericht 
sturen.

Danny Boelanders

Tijs Lemmens

Vlnr: Tim Moermans, Danny 
Boelanders, Tijs Lemmens, 
Ronny Myny en Stijn Vaesen 
(back-up Ronny Myny)
Niet op de foto: Ward 
Kumpen en Guy Lucas
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Bereikbaarheid lokale politie
Hoofdcommissariaat
te Beringen
Mijnschoolstraat 84
3580 Beringen
Tel. 011 27 95 79
Fax 011 27 95 77
politie.bht@telenet.be

Open
Ma t/m vr 08u30 - 21u00 
Za 09u00 - 17u00

Wijkantenne te Ham
Dorpsstraat 19
3945 Ham
Tel. 013 67 08 80
Fax 013 67 08 89

Open
Ma 08u30 - 12u00
 13u30 - 19u00
Di, do en vr 08u30 - 12u00 
Wo 08u30 - 12u00
 13u00 - 16u30

Wijkantenne te 
Tessenderlo
Weggevoerdenstraat 4
3980 Tessenderlo
Tel. 013 35 05 60
Fax 013 35 05 69

Open
Ma 09u00 - 19u00
Di t/m do 09u00 - 12u00
 12u30 - 16u30
Vr 09u00 - 12u00

V.U.: M. Webers, voorzitter politiecollege Beringen/Ham/Tessenderlo, Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen

POLITIE OPROEPNUMMER 101

 Wat heb je nodig vóór je de straat op mag  
 als gemachtigd opzichter?

 A De goedkeuring van de politie;
 B  Een attest van slagen in de opleiding, een 

refl ecterend veiligheidsvestje, 
  driekleurige armband;
 C C3-stopbordje en een attest van slagen in de opleiding.

 Als men een verkeersboete betaalt, is er één zaak erg belangrijk:

 A  Invullen en terug bezorgen van het antwoordformulier binnen de 59 dagen;
 B  De correcte mededeling ingeven;
 C Wachten met betalen tot een maand verstreken is na de ontvangst van het eerste overschrijvingsformulier.

 Bij een verkeersongeval dat aan een persoon verwondingen heeft veroorzaakt: 

 A Mag je, indien geen ziekenwagen nodig is, samen met de tegenpartij het Europees Aanrijdingsformulier invullen zonder 
de politie erbij te vragen;

 B  Vul je het Europees Aanrijdingsformulier in, dat bedoeld is om af te geven aan de politie;
 C  Verwittig je altijd de politie via het oproepnummer 101, of vraag je zonodig een ziekenwagen      
  via het oproepnummer 100, die dan zelf de politie inlicht.

 Vlak na een verkeersongeval met enkel materiële schade waarbij de tegenpartij bij jou staat, niet
       onder invloed is en alle documenten kan voorleggen, is de tussenkomst van de politie:

 A Niet verplicht;
 B  Verplicht;
 C  Verboden.

Informatie om de vragen op te lossen kan je vinden op www.politie-bht.be.

Nieuwsgierig naar de correcte antwoorden? 
Schrijf je online in via onze nieuwsbrief, wij bezorgen jou de oplossingen of raadpleeg de volgende Politiekrant.

TEST JE 
VERKEERS-

KENNIS

p4476975
Sticky Note
Europees aanrijdingsformulier
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