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Jong geleerd, is oud gedaan!
Kinderen en jongeren moeten leren hoe het verkeer 

functioneert en hoe zij als voetganger, fietser of chauffeur 
veilig op weg kunnen gaan. Maar al te vaak nog doen er zich 

verkeersongevallen voor waarbij kinderen betrokken zijn.
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De start van het nieuwe jaar 2015 is niet zo eenvoudig verlopen. Tengevolge 
van allerlei feiten die te maken hebben met terreurdreiging was vanaf  
midden januari dreigingsniveau 3 van kracht. Het betrof ernstige  
bedreigingen naar politiemensen en -gebouwen. In maart werd het 
dreigingsniveau verlaagd naar niveau 2, weliswaar met bijzondere waak-
zaamheid. Om deze uitzonderlijke situaties op te vangen namen wij - in 
overleg met de burgemeesters en het politiecollege - een aantal bijzondere 
veiligheidsmaatregelen. Tegelijkertijd werd al het mogelijke gedaan om de 
dienstverlening naar de burger toe zo goed en zo vlot mogelijk verder te 
garanderen. De onthaalpunten in Ham en Tessenderlo werden gedurende  
enkele weken gesloten. Ondertussen zijn deze terug open voor het grote publiek.

Als korpschef heb ik de verantwoordelijkheid om ook in deze uitzonderlijke 
context de veiligheid van onze politiemensen op het terrein te verzekeren. 
Ook hiervoor werden extra veiligheidsmaatregelen voorzien. Je zal 
ongetwijfeld gemerkt hebben dat er in Beringen, Ham en Tessenderlo nog 
héél wat politiemensen op het terrein operationeel zijn. Gezien de huidige 
buitengewone werksituatie weten wij dat de kans bestaat dat sommige 
aangeklaagde probleemsituaties of andere dossiers vertraging oplopen. 
Wij willen ons daarvoor verontschuldigen. Indien nodig kan je problemen 
melden via ons algemeen mailadres: politie.bht@telenet.be. 

Wij trachten onze werkzaamheden steeds zo goed mogelijk uit te voeren. 
Wij doen onze uiterste best voor u ook in moeilijkere situaties!

Een woordje van de korpschef

De politiezone heeft op vraag van de wijkinspecteurs 
3 extra elektrische fietsen aangekocht. Dit brengt 
het totaal voor onze politiezone op 5. Aangezien het 
werkingsgebied van  onze inspecteurs in Beringen, 
Ham en Tessenderlo vrij uitgestrekt is, vormt deze 
fiets voor hen hét vervoersmiddel bij uitstek. ‘Te voet’ 
is vaak geen optie en een inspecteur op de bromfiets, 
(met een helm op) of in de wagen kan nu éénmaal 
minder makkelijk rechtstreeks contact leggen met 
de ‘burger’ op straat of bepaalde zaken van dichtbij 
observeren.  

Ook het rijcomfort biedt voordelen. De verplaatsing 
per elektrische fiets verloopt relatief snel en vraagt 
minder fysieke inspanningen. Hierdoor slaagt onze 
wijkinspecteur erin toch nog fris op de afspraak aan 
te komen. Bovendien is fietsen milieuvriendelijk.
Samen met de wijkinspecteurs op de fiets kijken wij 
alvast uit naar de warmere lentedagen!

Dichter bij de burger dankzij elektrische fiets

Bertie Hamaekers
hoofdcommissaris-korpschef
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 Bij een inbraak bij een firma in de Weggevoer-
denstraat in Tessenderlo werden drie laptops 
gestolen. Eén ervan werd terug in gebruik genomen 
door een jongeman in Tessenderlo. Hij beweerde 
de laptop gekregen te hebben van een kameraad. 
Deze gaf toe de inbraak gepleegd te hebben samen 
met een derde jonge Looienaar. Ook de andere 
twee laptops konden worden gerecupereerd. 

 De eigenaar van een bedrijfshal in het Industiepark 
in Tessenderlo meldde eind oktober dat hij gemerkt 
had dat er grote hoeveelheden koper gestolen 
werden uit zijn gebouw. Bij een observatie kon al 
snel één verdachte (niet zonder slag of stoot) worden 
opgepakt. Na tussenkomst van de speurhond kon 
ook een tweede verdachte gearresteerd worden. 
Een derde man kon ontkomen. De twee verdachten, 
beiden Roemenen die in Duitsland wonen, werden 
voorgeleid en aangehouden.

 Een man uit Tessenderlo werd ‘s nachts betrapt bij 
een inbraak in een grootwarenhuis in Tessenderlo. 
Hij bekende ook een inbraak in het cultureel 
centrum in Tessenderlo gepleegd te hebben, 
evenals een inbraakpoging in een Loois café. 

 In Ham werden ‘s nachts 2 fietsers gecontroleerd. 
Eén van hen had nog een derde (gestolen) fiets 
op zijn schouder. Tijdens de huiszoeking in hun 
verblijfplaats in Ham werden nog acht mountain- 
bikes en koersfietsen aangetroffen en nog ver-
schillende fietsonderdelen. Eén van hen was reeds 
langer gekend voor het plegen van fietsdiefstallen. 

 In een bos in Wasseven in Ham werd ’s morgens 
vroeg een voertuig met Franse nummerplaten 
aangetroffen. Er lag een vrouw in te slapen. De man 
bleek net op verschillende plaatsen splinternieuw 
elektrisch werkmateriaal in de grond gegraven 
te hebben. De man was in Duitsland gekend voor 
het plegen van inbraken. Het voertuig was in 
Frankrijk gelinkt aan een Roemeense bende. De 
uitleg van het koppel was erg ongeloofwaardig. 
Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 
aangehouden.

 Er werd ingebroken in het nieuwe hotel aan de 
Paalsesteenweg in Beringen. Drie computers 
werden gestolen. Op de bewakingsbeelden wordt 
een 41-jarige man uit Beringen herkend door de 
politiemensen die hem in april reeds gevat hadden 
met de diefstal van bouwmateriaal aan het nieuwe 
zwembad in Beringen. 

 In januari werd een voertuig onderschept waarvan 
de twee inzittenden zich verdacht gedragen 
hadden aan een leegstaande woning op de 
Oosthamsesteenweg te Beringen. Hun wagen 
bleek vol te zitten met gestolen materiaal. Het 
tweetal bekende een hele reeks inbraken in 
leegstaande woningen waar ze achtergebleven 
goederen, voornamelijk metalen, gingen stelen. 
Beiden werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, 
die hen daarna vrij liet onder strikte voorwaarden.

 In 2013 werden twee mannen door buren  
betrapt bij twee woninginbraken op Laar in 
Tessenderlo. Het kwam tot een handgemeen, 
maar de inbrekers konden ontkomen. Eén van hen 
verloor echter zijn pet. Via DNA-onderzoek werd 
nu achterhaald dat de pet gedragen werd door 
een Georgiër, die toen in Beringen woonde en nu 
voor andere feiten in de gevangenis zit. Hij bekende 
ondertussen de feiten in Tessenderlo gepleegd te 
hebben.

 Half februari werd een bakker overvallen op de 
Paalsesteenweg te Paal-Beringen. Onder bedrei-
ging van een vuurwapen diende de bediende 
een geldsom af te geven aan de overvaller. Een 
33-jarige verdachte uit Beringen kon 4 dagen 
later ingerekend worden in Herk-de-Stad. De man 
bekende niet alleen de feiten in Paal, maar tevens 
een gewapende overval op een krantenwinkel  in 
St.-Truiden  veertien dagen eerder. Hij werd in eerste 
instantie aangehouden door de onderzoeksrechter, 
maar kwam enkele dagen later vrij onder voor-
waarden, in afwachting van zijn proces.

 Ook in februari werd 
een gokkantoor in de 
Stationsstraat in Beringen 
overvallen door een man, 
gewapend met een mes. 
Er werd een aanzienlijke 
som geld buit gemaakt. 
De verdachte werd door 
de politie herkend op de 
bewakingsbeelden.

  Hij werd enkele uren 
later in Heusden-Zolder 
klemgereden met zijn 
voertuig en opgepakt. De 
man, ook een 33-jarige 
Beringenaar, bekende de 
feiten. Hij werd aange-
houden.

Opgehelderd!
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Verkeersopvoeding, belangrijker dan je denkt!
De helft van de kinderen zijn bang in het verkeer. Een kind moet leren om zich veilig alleen in het verkeer te 
bewegen. Een goede verkeersopvoeding maakt je kind aandachtig en zelfzeker op de weg. En dat is nodig. 
Nog teveel kinderen zijn betrokken bij verkeersongevallen. Ook heel wat ouders hebben schrik om hun kind 
alleen te laten fietsen naar school, naar de jeugdbeweging,… daardoor worden steeds meer kinderen met 
de auto gebracht. 

De politiezone wil via verkeerseducatie kinderen 
weerbaarder maken in het verkeer. Nick Cruys-
berghs is reeds enkele jaren het vaste gezicht van 
de verkeerseducatie in de scholen van Beringen, 
Ham en Tessenderlo. Verkeerseducatie bij kin-
deren is een noodzaak en behelst alle aspecten 
(kennis, vaardigheden en motivaties) die nodig 
zijn voor het bijbrengen van de voorwaarden voor 
een veilige verkeersdeelname.

Kinderen boeien en vooral blijven boeien lijkt  
vandaag de dag niet evident. Nick mag dan een  
ervaren leerkracht zijn, toch waren we heel  
nieuwsgierig naar zijn aanpak. Hij nodigde ons 
uit om samen met hem een dagje op pad te gaan. 
Zo kwamen we terecht in een les over de ‘dode 
hoek’ bij de leerlingen van het zesde leerjaar in 
‘Het Mozaïek’ te Beringen.

‘Iedere dag heeft voor mij zowat dezelfde indeling.  

Om 8 uur kom ik aan op het hoofdcommissariaat om 

mijn lesmateriaal te verzamelen. Rond 8.45 uur start 

de eerste les. Voor de speeltijd geef ik het theoretische 

lesgedeelte. De leerlingen zijn dan nog fris en aan-

dachtig. Na de speeltijd geef ik het praktische deel van 

de les. Indien deze les dan gaat over ‘verkeersveiligheid 

rond de school’ gaan we samen met de leerlingen op 

stap en bekijken we de situatie rond de school. Indien 

de les gaat over de ‘dode hoek’ bij voertuigen mogen  

de leerlingen eventjes plaats nemen in een vrachtwa-

gen. Op het einde van iedere les krijgen de kinderen een 

aantal werkbladen die we dan klassikaal verbeteren. Zo 

zie ik of ze ook wel iets opgestoken hebben. ’s Middags 

lunch ik op de school en vertrek ik naar een volgende 

school. Rond 15.30 uur eindigen de lessen. Daarna ga 

ik terug naar het hoofdcommissariaat in Beringen en 

neem ik nog wat mails en andere administratie door.

Wat mijn job zo leuk en boeiend maakt is het contact 

met alle leerlingen. Ik geef zowel les aan hen in het 

eerste als in het zesde leerjaar. Doorheen de jaren leer 

je hen kennen en zie je hen evolueren. Sommigen heb ik 

zelfs leren fietsen! Ik heb écht wel het gevoel dat ik via 

mijn functie aan deze jongeren een positieve bijdrage 

kan leveren. Het is een job die ik dagelijks met evenveel 

plezier doe.Sinds dit jaar geef ik, in het begin van het schooljaar,  

ook les aan de eerste graad van het middelbaar onder-

wijs. Heel wat nieuwe leerlingen komen dan, vaak voor 

de eerste keer, met de fiets in een andere en nieuwe 

schoolomgeving terecht. Gedurende enkele lesuren leer 

ik hen de verkeersknelpunten rond de school kennen.’
Nick Cruysberghs
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Nick startte zijn carrière bij het politiekorps van  
Beringen/Ham/Tessenderlo in 2010. Het korps 
startte reeds in 2006 met verkeerslessen. Verkeers-
veiligheid en veilig naar school vormen trouwens 
één van de prioriteiten binnen het korps. Als  
vaste verkeerseducator geeft Nick niet enkel  
de theoretische lessen in de klas maar ook  
praktijklessen op het verkeerspark in Beringen 
en Tessenderlo. Momenteel geeft hij les in 
zo’n 25 verschillende scholen. 
Ook de scholen dragen verkeersveiligheid 
hoog in het vaandel. De interesse voor de 
verkeerslessen is groot.

De scholen die onze verkeerseducator 
bezoekt zijn:

Beringen
Buitengewoon Lager Onderwijs De Brug
Basisschool ’t Ateljeeke
Basisschool De Berk
Freinetschool De Step
Stedelijke Basisschool De Hoeksteen
Stedelijke Basisschool Koersel
Vrije Basisschool De Beerring
Vrije Basisschool De Horizon
Vrije Basisschool Het Mozaïek
Vrije Basisschool Koersel
Vrije Basisschool Picard
Vrije Basisschool Stadswal
Vrije Basisschool Westakker
Vrije Lagere School Paal

Ham
Basisschool De Klimop
Pariochiale Basisschool Kwaadmechelen
Parochiale Basisschool Genendijk
Vrije Basisschool De Zevensprong

Tessenderlo
Basisschool De Letterberg
Buitengewoon Lager Onderwijs De Regenboog
Vrije Basisschool De Lettertrein
Vrije Basisschool Wereldwijzer
Vrije Lagere School Heilig Hart
Vrije Lagere School Sint-Lutgardis

Voor meer informatie kan je contact opnemen  
met de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo via  
tel. 011/279 579.

Van maart tot en met oktober 
treffen we Nick vaak aan op 
het verkeerspark in Beringen of  
Tessenderlo. Naast het verzorgen 
van de lessen op deze parken is 
hij ook verantwoordelijk voor 
het opvolgen en melden van  
mogelijke herstellingen of 
andere werkzaamheden.

Maar ook seniorenbewegingen en jeugdbewegingen 
doen regelmatig een beroep op onze verkeerseduca-
tor. Voor een opfrissing over het verkeersreglement, 
een infomoment over het invullen van een Europees 
aanrijdingformulier of zelfs een uiteenzetting over 
elektrisch fietsen kan je altijd bij Nick terecht.

Een kind dat zich 
moet haasten 

wordt 
onvoorzichtig 
in het verkeer

Oefen samen
moeilijke

verkeerssituaties

‘Ieder jaar opnieuw in september 
maak ik mijn planning op. Alle  
scholen ontvangen dan een schrijven 
waarbij ze de verkeerslessen kunnen 
boeken. Ieder schooljaar loopt mijn 
agenda vlotjes vol. De schoolvakan-
ties gebruik ik om zelf wat verlof 
te nemen of om bijscholingen te  
volgen.’ 

Nick Cruysberghs

Als een kind zelf-
standig de weg 

op kan, krijgt het 
meer autonomie

Vanaf 8 jaar 
kan een kind 

alleen de straat 
oversteken.
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Een zorgeloos fietsseizoen
Fietsen is leuk en is goed voor de gezondheid. Nu het voor-
jaar kriebelt worden heel wat fietsen opnieuw van stal ge-
haald. Fietsen zijn echter ook een begeerde buit bij dieven. 

De lokale politie is waakzaam, maar ook u kan een handje 
helpen:

Het provinciebestuur van Limburg organiseert infosessies voor begeleiders
van groepsuitstappen.

	23 april 2015 - groepsleiders bij voetgangers
	28 april 2015 - wegkapiteins bij groepen fietsers
	30 april 2015 - gemachtigde signaalgevers bij evenementen en sportwedstrijden
	5 mei 2015 - wegkapiteins bij groepen motorrijders

De infosessies gaan door in het Provinciehuis, Boudewijnzaal, Universiteitslaan 1 
te 3500 Hasselt. Ze starten telkens om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur.  

De deelname aan de infosessies is gratis. Inschrijven is wel verplicht. Dit kan  
gebeuren tot uiterlijk 3 april 2015.
 digitaal via ww.limburg.be/opleidingen
 telefonisch via het nr.  011/23 83 85  (tijdens kantooruren tot 16.00 uur)

Deze infosessies zijn niet bedoeld voor de gemachtigde opzichters.

Meer info: mobiliteit@limburg.be of tel. 011/23 83 85

Merk je fiets
Laat uw fiets graveren of registreren. 
De stad Beringen, de gemeenten Ham 
en Tessenderlo bieden deze service gratis 
aan aan haar inwoners. 
De registratie gebeurt op basis van je 
rijksregisternummer. Vergeet dus zeker 
niet je identiteitskaart mee te brengen.

FIETsgRAVEERkALENDER 2015
Beringen
Je kan een afspraak maken bij de 
stedelijke werkplaatsen: Tel. 011/42 24 26. 
Je krijgt dan het juiste uur dat je je mag  
aanmelden in het magazijn. 
Maandag 2 maart, 4 mei en 7 september:  
8 tot 12 en 13 tot 15.45 uur
Maandag 6 juli: 7 tot 12.45 uur

Tessenderlo
Je kan een afspraak maken bij de ‘afdeling 
preventie’: Tel. 013/35 33 93. 
De graveersessies vinden plaats tussen 
9.30-11.45 uur in de garage van blok B 
(achter het gemeentehuis) op: 
volgende maandagen: 30 maart • 4 mei • 
1 juni • 29 juni • 27 juli • 24 augustus •  
21 september • 19 oktober

Ham
Je kan een afspraak maken bij het 
technische centrum, gelegen in de 
Hoekstraat (huisnummer 3a): 
Tel. 013/61 10 71.

 Laat uw fiets steeds slotvast achter, ook al bent u maar 
even weg.

  Maak uw fiets met het frame vast aan een vast  
voorwerp dat dieven niet kunnen verplaatsen.

  Laat niets achter in fietstassen of op de bagagedrager.

  Laat uw fiets graveren of registreren. 

  Doe in geval van diefstal onmiddellijk aangifte bij de 
politie.

De politie doet zijn uiterste 
best om gestolen fietsen op te 
sporen. gevonden fietsen, maar 

ook andere voorwerpen, kan je steeds raad-
plegen via onze website www.politie-bht.be.
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Alcohol in het verkeer
Tijdens de eindejaarsperiode vond de nationale BOB-campagne plaats. In België legden zo’n 321.156 
bestuurders een alcoholtest af. Onze politiezone werkte uiteraard ook mee aan deze actie. In Beringen, Ham 
en Tessenderlo legden 1.744 bestuurders een ademtest af. 57 bestuurders hadden té veel alcohol in het bloed.

Alcoholsampler

Onze verkeersdienst nam dit jaar vier nieuwe 
‘alcoholsamplers’ in gebruik. 
Met een alcoholsampler kunnen de in-
specteurs sneller vaststellen of er in de lucht 
die uitgeademd wordt, alcohol aanwezig is. 
Daar waar de standaardtoestellen ongeveer 
twee minuten per alcoholtest in beslag  
nemen, duurt een test met deze sampler slechts 
tien seconden. Het nieuwe toestel geeft echter 
geen indicatie van het aantal promille. Daarom 
dienen gecontroleerde bestuurders, waarbij 
de sampler aangeeft dat er effectief alcohol 
in de uitgeademde lucht aanwezig is, nog de  
standaard ademtest af te leggen.

Nieuwe alcohollimiet

Sinds 1 januari 2015 is ook de alcohollimiet 
voor de ‘professionele bestuurders’ strenger  
geworden. De limiet werd verlaagd naar 0,2 
promille.
Een ‘professionele bestuurder’ is elke bestuurder 
van een vrachtwagen of van een autobus (C- en 
D-rijbewijs). Opgelet, ook wanneer iemand een 
vrachtwagen of autobus bestuurt voor privé-
gebruik, valt deze onder de nieuwe regelgeving 
voor professionele bestuurders. 

Maar ook een personenwagen kan bestuurd 
worden door een professionele bestuurder. 
Onder professionele bestuurder verstaat men 
dan diegene die bezoldigd personen vervoert, 
bijvoorbeeld een taxichauffeur of een bestuur-
der van leerlingenvervoer met een minibus. 
Wanneer deze bestuurders geen passagiers  
vervoeren, zijn zij geen ‘professionele bestuur-
der’ meer.

De alcohollimiet voor ‘professionele bestuurders’ werd verlaagd naar 0,2 promille !
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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

Onthaalantenne 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

Onthaalantenne te 
Tessenderlo
Wegggevoerdenstraat 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

 Bij dit bord nader ik:

A een verhoogde inrichting.
B een wegdek in slechte staat.
C een plaats waar werken aan de weg worden 

uitgevoerd.

	Dit verkeersbord duidt op:

A de verplichting om de door 
de pijl aangeduide richting te 
volgen.

B een gevaar dat van boven komt.
C een gebod om extra voorzichtig te zijn voor 

zwakke weggebruikers.
D een openbare weg met éénrichtingsverkeer. 

Men heeft voorbij het bord dus geen 
tegenliggers.

	Bij valavond moeten de rijdende voertuigen 
minstens:

A de standlichten aanzetten.
B de dimlichten aanzetten.
C de grootlichten aanzetten. 

 Welke bepaling is correct ?
 
A Bij hevige regenval moet je het 

achtermistlicht van je auto laten branden 
zodra de zichtbaarheid minder wordt dan 
100 meter.

B Een voertuig dat vanaf de oprit van een 
autosnelweg wil invoegen heeft nooit 
voorrang.

C Als fietser mag ik rijden met de GSM in hand, 
zo lang ik mij bevind op het fietspad.

Oplossingen: 1 A, 2 B, 3 D, 4 B.

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