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Tessenderlo is rijk aan Looienaars die begaan zijn met de 
veiligheid van de buurt. Dit  blijkt uit het aantal mensen dat 
kwam aankloppen bij het gemeentebestuur en de lokale politie 
om zich kandidaat te stellen om coördinator of medecoördina-
tor te worden van een nieuw buurtinformatienetwerk (BIN). 

Ondertussen telt de gemeente in totaal maar liefst zeven BIN’s – 
een achtste zal binnenkort worden opgestart. Samen met de reeds 
bestaande BIN Baalberg vertegenwoordigen en bewaken BIN 
Vloetlijn, Paalseweg, Wetsberg, Klokkeveld, Schans, en Portiersveld 
intussen een groot gedeelte van Tessenderlo. Hierbij melden burgers 
verdachte situaties onmiddellijk bij de politie op het nummer 101. 
Wanneer de politie dit nuttig acht kan er vervolgens een bericht 
worden uitgestuurd naar elk BIN-lid, met de vraag om alert te zijn. 
Met de Looienaar als extra ‘ogen en oren’ op het terrein kan de politie 
zo des te efficiënter te werk gaan

Bovenste rij: vlnr Benny Bens, Geert Wouters, Thomas Vints, Fons 
Verwimp, Robert Briers, Elke Vanhoof, Michel Remans 
Onderste rij: vlnr Jos Mangelschots, Steven Saenen,  
Marco Ceustermans, Marc Geyskens, Jochen Sauwens, Marc Briers

Tessenderlo wapent zich   
tegen inbrekers

Wens jij deel uit te maken van één van deze BIN-netwerken of 
wil je ook een buurtinformatienetwerk oprichten? Stuur dan 
een mailtje naar elke.vanhoof@tessenderlo.be. 
Meer info kan je vinden op de website van het gemeentebestuur  
www.tessenderlo.be.

2019 is al goed uit de startblokken. Het 
nieuwe jaar heeft ook voor onze politiezone 
heel wat in petto. 

Het jaar startte met een grondig gewijzigde 
samenstelling van onze bestuursorganen: de 
politieraad en het politiecollege. Wij heten onze 
nieuwe voorzitter, burgemeester Thomas Vints en 
de nieuwe politieraadsleden van harte welkom en 
kijken uit naar een constructieve samenwerking 
in het belang van de burgers én van onze 
medewerkers.

Binnenkort zullen de definitieve resultaten van de 
in 2018 uitgevoerde bevolkingsbevraging kenbaar 
gemaakt worden. Samen met de verwachtingen 
van onze externe partners, zoals het parket, 
zullen deze de basis vormen voor een startnota 
waarin de toekomst van ons korps zal uitgetekend 
worden. Aan de hand hiervan zal een nieuw zonaal 
veiligheidsplan opgemaakt worden. ‘Meer blauw 
slimmer op straat’ zal hierin ongetwijfeld centraal 
staan. 

In de afgelopen weken werden tijdens diverse 
snelheidscontroles, ook in de nachtelijke uren, 
verschillende straatracers uit het verkeer gehaald. 
Deze acties blijft het korps ook in 2019 kordaat 
verderzetten. Diverse woninginbraken konden 
voorkomen worden vaak met de hulp van alerte 
buren. Ons korps kon op deze manier in 2019 nu 
al meer dan 10 verdachten aanhouden. De diverse 
buurtpreventienetwerken, zoals BIN en WhatsApp 
leveren hierin een niet te ontkennen bijdrage! 
Hoe meer leden, hoe beter de werking van een 
buurtpreventienetwerk. Aarzel dus zeker niet om 
lid te worden.
Ook twee andere criminele netwerken die 
verantwoordelijk waren voor oplichting en inbraken 
in scholen werden door onze medewerkers 
blootgelegd.

Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
We houden eraan om in 2019 de ingeslagen weg 
verder aan te houden!

Het politiecollege
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Dirk De Vis (burgemeester Ham), Thomas Vints (burgemeester 
Beringen), Geert Wouters (korpschef wnd.) en Fons Verwimp 
(burgemeester Tessenderlo).

Ook Beringen en Ham 
beschikken over hun eigen 

buurtpreventienetwerken. In Beringen en Ham 
is een constructieve WhatsApp-werking actief in 

samenwerking met de lokale politie.
Wil jij meer weten of WhatsApp-lid worden? Surf 

dan naar onze website: www.politie-bht.be.



Opgehelderd
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Oplossing verkeersquiz maart 2019
1.D   2.C   3.D   4.E

In januari werd er gedregd in het kanaal te Tessen-
derlo. Er werd een voertuig bovengehaald dat eind 
2018 gestolen werd in de Zuidstraat in Beringen.

Bij de controle van een voertuig op de Markt in Tes-
senderlo werd 100 gr cannabis gevonden. Tijdens 
de daaropvolgende huiszoeking in Peer vond de  
politie nog eens 400 gr cannabis. Drie verdachten 
werden bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Ze 
werden vrijgelaten maar kregen voorwaarden op-
gelegd.

Eind januari werd ingebroken in een woning op 
de Witte Weg in Beringen. Alerte buurtbewoners  
konden de 3 verdachte jongemannen ter plaat-
se houden tot de ploegen aankwamen. Het drietal 
werd gearresteerd, ten burele verhoord en gedag-
vaard in snelrecht. Het betrof meerderjarige tieners 
uit Beringen.

Ons politiekorps rolde een bende op die sedert sep-
tember 2018 in meer dan 100 scholen in gans Vlaan-
deren inbrak. Ook in Beringen, Ham en Tessenderlo 
braken zij in 9 scholen in. Drie verdachten werden 
in dit dossier opgesloten in de gevangenis. Het  
betrof een koppel, waarvan de man een 29-jarige was 
uit Herk-de-Stad. Zijn 28-jarige vriendin was gedo-
micilieerd in Tienen. De derde verdachte was een 29- 
jarige man uit St.-Truiden. 

Op 1 maart 2018 voerde ons korps 6 simultane 
huiszoekingen uit in Beringen, Leopoldsburg, 
Maasmechelen, Hasselt en Houthalen.  De huis-
zoekingen kaderden in een onderzoek rond 
georganiseerde oplichting en misbruik van 
vertrouwen via schijnvennootschappen. Vijf per-
sonen, waaronder een boekhouder, werden, na 
de huiszoekingen en hun eerste verhoor, voor-
geleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Een  
dertigtal benadeelde handelszaken legden onder-
tussen klacht neer tegen de schijnvennootschappen. 
Verschillende van deze benadeelde firma’s zouden 
voor tienduizenden euro’s opgelicht zijn door deze 
bende. Het onderzoek zit nu in een eindfase. De ver-
dachten (uit Beringen, Maasmechelen en  Leopolds-
burg) werden onder strikte voorwaarden vrijgelaten. 

Eind vorig jaar betrapten bewoners in de Neerstraat 
in Tessenderlo twee meisjes die aan het inbreken 
waren in hun appartement. Het tweetal sloeg op de 
vlucht, één van hen kon gevat worden. De 21-jarige 
vrouw werd voorgeleid en aangehouden

Naar aanleiding van een onderzoek naar werf-
diefstallen nam de lokale politie Beringen/Ham/ 
Tessenderlo in december bij een verdachte in  
Beringen allerlei werkmaterialen in beslag.  Het ging 
om professioneel werkgerei.  
Foto’s van de inbeslaggenomen goederen wer-
den via de pers verspreid. Dankzij de tips die dit  
opleverde, werden er nog enkele diefstallen extra 
opgehelderd.

Ons korps ontmandelde de voorbije maanden diver-
se cannabisplantages:
• in de Pastorijstraat in Beringen in november: 730 

planten;
• in de Gerhagenstraat in Tessenderlo in december: 

1200 cannabisplanten;
• in de Berkenstraat in Beringen: een plantage met 

een capaciteit van 600 planten.

Een man van een woning in de Hekstraat in Beringen 
belde dat hij iemand bij zijn buren zag binnenklim-
men. Toen de ploegen ter plaatse kwamen, sprong 
een verdachte met een kluis in zijn handen uit het 
raam. Verderop stond een voertuig met daarin een 
19-jarige vrouw. Beiden werden gearresteerd.

Tijdens de controle van een voertuig in de Brug-
straat in Heusden-Zolder werd een zak met 245 gr 
cannabis aangetroffen. De 21-jarige inzittende uit 
Ham bekende drugs te dealen.

Tijdens een inbraak in een woning in de Genebroek-
straat in Beringen sloegen  5 personen op de vlucht. 
Deze werden onderschept met de hulp van een 
ploeg van PZ Kempenland. Op hun vlucht gooiden 
de verdachten de buit weg. Het bleek om Ieren te 
gaan, hun leeftijd varieerde tussen 19 en 27 jaar. In 
de woning bleek wel degelijk ingebroken te zijn. Hun 
voertuig werd aangetroffen in de Populierenstraat. 
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Onze wijkagenten

Jan Hermans 
Wijk 5 - Genendijk/Genebos 
013 670 883
Jan.hermans@police.belgium.eu            
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Genia Vangenechten 
Wijk 3 - Tessenderlo centrum noord 
013 350 562
Genia.vangenechten@police.belgium.eu     

3

Arlette Camps  
Wijk 1 - Schoot 
011 350 565
Arlette.camps@police.belgium.eu      

1

Dirk Oeyen 
Wijk 2 - Engsbergen 
013 350 563
Dirk.oeyen@police.belgium.eu

Pascal Van De Ven 
Wijk 4 - Hulst
013 350 564
Pascal.vandeven@police.belgium.eu    

Peter Penne 
Wijk 8 - Paal noord 
011 279 647
Peter.penne@police.belgium.eu    

Jos Witters 
Wijk 9 - Paal zuid 
011 279 650
Jos.witters@police.belgium.eu

2 4 8 9

Gunter Nys 
Wijk 6 - Kwaadmechelen 
013 670 884
Gunter.nys@police.belgium.eu
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Toegankelijke wijkagenten zorgen voor een toegankelijk politiekorps. De politiezone Beringen/
Ham/Tessenderlo heeft 18 wijkagenten, waarvan 11 in de stad Beringen, 4 in de gemeente 
Tessenderlo en 3 in Ham. Collega’s komen en gaan. Dit, samen met de veranderende 
verwachtingen ten aanzien van de politie en de veranderende maatschappelijke tendensen, 
vormde het uitgelezen moment om de wijkwerking opnieuw aan u voor te stellen. 

  

Onze collega’s staan te trappelen om als krachtige 
wijkagenten een nauwe band op te bouwen met hun 

buurtbewoners en samen met hen en samen met de  
 rest van het politiekorps in te staan voor veiligheid van 
75.000 inwoners. Veiligheid is immers een gedeelde zorg van inwoners, 
politie en overheden!
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Tulin Urbut  
Wijk 10 - Tervant
011 279 644
Tulin.urbut@police.belgium.eu

Kristof Loos   
Wijk 16 - Beringen centrum 
011 279 645
Kristof.loos@police.belgium.eu

10 16

Luc Van Kerkhoven
vanaf 1 september 2019
Tijdelijke contactpersoon: 
Koen Tijskens (teamchef)

Wijk 15 - Beringen centrum 
011 279 670
Luc.vankerkhoven@police.belgium.eu        

15

Susanne Smeuninx 
Wijk 11 - Beringen kiosk
011 279 648
Susanne.smeuninx@police.belgium.eu

11

Paul Vanheel  
Wijk 18 - Koersel oost 
011 279 649
Paul.vanheel@police.belgium.eu

18

Alain Van Humbeeck  
Wijk 17 Stal/Koersel west
011 279 651
Alain.vanhumbeeck@police.belgium.eu     

17

Pascal Quintens 
Wijk 13 - Beringen-Mijn 
011 279 642
Pascal.quintens@police.belgium.eu      

13

Petra Jeuris 
Wijk 12 - Beverlo 
011 279 646
Petra.jeuris@police.belgium.eu

12

Patrick Dirckx 
Wijk 7 - Oostham 
013 670 881
Patrick.dirckx@police.belgium.eu          

7

Tom Lenaerts 
Wijk 14 - Korspel 
011 279 640
Tom.lenaerts@police.belgium.eu    

14

Hoofdinspecteur 
Benny Bens  
Wijkteam Tessenderlo/Ham:
013 350 567
pz.bht.wijk.Tessenderlo@police.belgium.eu
pz.bht.wijk.Ham@police.belgium.eu          

Hoofdinspecteur 
Koen Tijskens  
Wijkteam Beringen: 
011 279 564
pz.bht.wijk.Beringen@police.belgium.eu

Teamchefs
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Alles wat je wil weten 
als je reist met de caravan of de motorhome 

Opendeurdagen

Lokale politie
Beringen/Ham/Tessenderlo

Mijnschoolstraat 84 - 3580 BERINGEN

zondag 22 september 2019
10:00 - 18:00 uur, voor het grote publiek

diverse demonstraties, rondleidingen, behendigheids- 
piste, voertuigenshow en veel meer mét 

randanimatie voor klein en groot

vrijdag 20 september 2019
09:00 - 15:00 uur, scholendag 
(lokale scholen ontvangen een uitnodiging)

In de lente halen veel kampeerders hun caravan of 
mobilhome uit hun winterslaap. Het inladen van de 
vakantiespullen en het dromen over de vakantie kan 
beginnen. Hoeveel lading of bagage kan je meenemen en 
hoe moet je deze lading verdelen?

Het laadvermogen van een mobilhome of caravan wordt 
door de constructeur als MTM (Maximum Toegelaten Massa) 
aangeduid. De constructeur garandeert hiermee dat je remmen 
het nog steeds blijven doen wanneer je een steile helling afrijdt 
en dat je assen en vering ook nog steeds normaal blijven 
werken. Het is daarom belangrijk dat het totaalgewicht van je 
volgestouwd voertuig nooit meer dan die MTM bedraagt.

Wist je dat je met je rijbewijs categorie B voertuigen mag 
besturen met een MTM van maximum 3500 kg? Voor 
voertuigen met een MTM van meer dan 3500 kg heb je al een 
rijbewijs categorie C1 of C nodig.

Hoe weet je hoeveel lading je kan vervoeren? De constructeur 
vermeldt ook de rijklare massa van de mobilhome of caravan. 
Dat is het gewicht van het voertuig, met 90% gevulde 
brandstoftank, 90 % gevulde watertank en met een bestuurder 
van 75 kg meegeteld.

Je kan zelf berekenen hoeveel lading er dan nog bij kan, 
vooraleer je de Maximum toegelaten massa bereikt. Let wel 
op! Wanneer je passagiers meeneemt, moet je hun gewicht 
ook meetellen.
Mocht je meer lading willen meenemen dan je mobilhome kan 
dragen, dan kan je overwegen om een aanhangwagen mee te 
nemen. Ook aanhangwagens hebben een MTM, je moet hier 
dus opnieuw dezelfde rekenoefening maken.

Sta er even bij stil of je met je B of C rijbewijs volstaat om je 
aanhangwagen te trekken. Misschien heb je wel een categorie 
BE of CE nodig? 

Bij het trekken van een aanhangwagen moet je tot slot 
opnieuw rekening houden met de remmen van je mobilhome. 
De aanhangwagen zal de remmen van je mobilhome namelijk 
ook belasten en je wil toch niet dat je remmen het geheel plots 
niet meer gestopt krijgen?

Heb je vragen over bovenstaand artikel, dan verwijzen 
we jullie graag door naar de infodag van de Federale 
Wegpolitie. 
In navolging van een eerste editie in 2018 heeft de Federale 
Wegpolitie besloten om op 6 april 2019 een nieuwe infodag 
voor eigenaars van caravans en mobilhomes te organiseren. 
Je kan je voertuig op een weegbrug laten wegen.
Je krijgt ook informatie over:
• De terminologie (wat is nuttig laadvermogen, MTM, MTMS, 

MTSM, aslasten,…)
• Technische aspecten (nazicht werking lichten, gebruik 

losbreekrem, staat en profiel van de banden, laadindex)
• Wetgeving omtrent het rijbewijs – met of zonder 

aanhangwagen
• Ladingzekering (Tips om je bagage te vervoeren)
• Wegcode (welke snelheid mag ik rijden? Mag ik met mijn 

mobilhome inhalen,… ?)
• Wetgeving overlading (gehanteerde boetes, wordt bij het 

wegen een tolerantie toegepast?)
Ga je enkel met de auto op vakantie, of ben je van plan een 
caravan of mobilhome te kopen? Ook dan kan de Federale 
wegpolitie je van de nodige informatie voorzien.

Waar? Federale Wegpolitie Verkeerspost Houthalen, 
Souwstraat 37 3530 Houthalen-Helchteren.
e-mail: dga.dah.wpr.lim.houthalen@police.belgium.eu
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Aan welke kant 
moet ik op het fietspad rijden?

Elektrische fietsen worden in drie 
groepen verdeeld:
Rijwiel met hulpmotor
- Motorvermogen maximaal 250 watt
- De motor werkt alleen wanneer je trapt
- De motor stopt met werken bij 25 km/u
Een rijwiel met hulpmotor is een fiets.

Gemotoriseerd rijwiel
- Motorvermogen maximaal 1000 watt
- De motor kan ook werken wanneer je niet trapt
- De motor stopt met werken bij 25 km/u
Een gemotoriseerd rijwiel is een fiets.

Speed pedelec
- Motorvermogen maximaal 4000 watt
- De motor kan ook werken wanneer je niet trapt
- De motor stopt met werken bij 25 km/u
De speed pedelecs is een bromfiets.

Wist je datje

Het verkeersreglement zegt dat het fietspad een deel 
van de openbare weg is dat door verkeersborden of door 
wegmarkeringen aangeduid wordt. Het fietspad maakt 
geen deel uit van de rijbaan. De auto’s mogen er dus niet op 
rijden, stilstaan of parkeren.

Wanneer het fietspad met wegmarkeringen aangeduid wordt, 
moet je steeds het fietspad aan de rechterzijde van de rijbaan 
gebruiken. Je mag dus zelfs niet voor een korte afstand aan 
de linkerzijde van de weg op het fietspad met wegmarkeringen 
rijden.

Wanneer het fietspad met verkeersborden aangeduid wordt, dan 

moet je in principe het fietspad aan de rechterzijde van de rijbaan 
volgen. Soms mag je het fietspad aan de linkerzijde van de rijbaan 
gebruiken, maar alleen wanneer het verkeersbord dit aangeeft.

Ligt er slechts aan één kant van de weg een fietspad aangeduid 
door verkeersborden en ligt dit fietspad voor jou aan de linkerzijde 
van de weg, dan is het voor een korte afstand toegelaten dat je 
niet op het fietspad rijdt. Je moet dan wel aan de rechterzijde op 
de rijbaan rijden.

Wie mag of moet er op het fietspad rijden? 
We trachten met een kadertje aan te geven wie wel of niet op het 
fietspad mag rijden.

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen waarvan de motor tot 
4000 watt vermogen heeft en waarbij de motor toelaat tot 45 
km/u te rijden. De bestuurders van een speed pedelec moeten 
de regels van de bromfietsen klasse B volgen.

Hoe zit het met andere lichte vervoermiddelen?
Hooverboards, elektrische steps, scootmobiels, rolschaatsen, 
éénwielers met trappers of met een motortje … we zien 
tegenwoordig allerhande dingen in het verkeer.
Het verkeersreglement rekent alles wat geen fiets is, wat minstens 
één wiel heeft en door spierkracht of door een lichte elektrische 
motor aangedreven wordt, tot de voortbewegingstoestellen.

De regels voor de gebruikers van voortbewegingstoestellen zijn 
eenvoudig: 
• Zolang de gebruiker niet sneller dan stapvoets rijdt, moet hij 

zich gedragen zoals de voetgangers, 
• Wanneer hij sneller dan stapvoets rijdt, moet hij zich gedragen 

zoals de fietsers.

Fietsers Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht
en elektrische fietsen
(behalve speed pedelecs)
 
Tweewielige bromfiets  Verplicht Verplicht Verplicht VERBODEN
klasse A 
 
Tweewielige Weg tot 50 km/u: Weg tot 50 km/u: VERBODEN VERBODEN
bromfietsen klasse B  Toegelaten Toegelaten
en speed pedelecs maar niet verplicht maar niet verplicht 

 Weg meer dan 50 km/u: Weg meer dan 50 km/u:
 Verplicht Verplicht 
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Test je
verkeerskennis

Nieuwsgierig naar de correcte 
antwoorden? Je kan ze raadplegen op 
pagina 3.

V.U.: T. Vints, voorzitter politiecollege Beringen/Ham/Tes-
senderlo, Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen

?
?
?

BEREIKBAARHEID LOKALE 
POLITIE
Hoofdcommissariaat te Beringen
Tel. 011 27 95 79 I Fax 011 27 95 77
pz.bht@police.belgium.eu
Open:  Ma t/m vr: 07u30 - 20u00
  Za: 09u00 -  17u00

Wijkdienst te Beringen
Tel. 011 27 95 79 I Fax 011 27 95 77 
pz.bht.wijk.Beringen@police.belgium.eu
Mijnschoolstraat 84 I 3580 Beringen

Wijkdienst te Ham
Tel. 013 67 08 80 I Fax 013 67 08 89
pz.bht.wijk.Ham@police.belgium.eu
Dorpstraat 19 I 3945 Ham
Open:  Ma: 08u30 - 12u00 en 13u30 - 19u00
  Di, do en vr: 08u30 - 12u00 
  Wo: 08u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30

Wijkdienst te Tessenderlo
Tel. 013 35 05 60 I Fax 013 35 05 69
pz.bht.wijk.Tessenderlo@police.belgium.eu
Weggevoerdenstraat 4 I 3980 Tessenderlo
Open:  Ma 09u00 - 19u00
  Di t/m do: 
  09u00 - 12u00 en 12u30 - 16u30
  Vr: 09u00 - 12u00

POLITIEOPROEPNUMMER 101

De bestuurder van een elektrische fiets moet 
een valhelm op het hoofd dragen.
A Ja
B Neen
C Alleen de bestuurder van een gemotoriseerd 

rijwiel en van een speed pedelec
D Alleen de bestuurder van een speed pedelec
E Alleen wanneer de motor je fiets laat rijden zonder 

dat je trapt

Om met een elektrische fiets te rijden moet je 
minstens 16 jaar oud zijn.
A Ja
B Neen
C Alleen de bestuurder van een gemotoriseerd 

rijwiel en van een speed pedelec
D Alleen de bestuurder van een speed pedelec 
E Alleen wanneer de motor je fiets laat rijden zonder 

dat je trapt

Om met een elektrische fiets te rijden moet je een 
rijbewijs AM (bromfiets klasse B) hebben.
A Ja
B Neen
C Alleen de bestuurder van een gemotoriseerd 

rijwiel en van een speed pedelec
D Alleen de bestuurder van een speed pedelec  
E Alleen wanneer de motor je fiets laat rijden zonder 

dat je trapt

Een elektrische fiets moet verplicht verzekerd 
worden.
A Ja
B Neen
C Alleen een gemotoriseerd rijwiel en een speed 

pedelec
D Alleen een speed pedelec  
E Alleen wanneer de motor je fiets laat rijden zonder 

dat je trapt


