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Wil je zorgen voor meer sociale controle in je straat?
Word dan lid van een buurtpreventienetwerk!

Wat is een buurtpreventienetwerk? 
Een buurtpreventienetwerk is een groep van burgers die in dezelfde 
buurt wonen en verdachte situaties willen signaleren via een 
WhatsApp- of BIN-groep.

Een vrijwillige coördinator uit de buurt beheert deze WhatsApp/
BIN-groep en voegt geïnteresseerde omwonenden toe. Wanneer 
iemand in de WhatsApp/BIN-groep iets verdachts ziet of hoort (vb. 
vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling) kan dit eenvoudig via 
de WhatsApp/BIN-groep gemeld worden.

In Beringen en Ham zijn er 3 grote WhatsApp-groepeen actief, in 
Tessenderlo werken 10 BIN-groepen mee aan buurtpreventie. Alle 
groepen samen tellen in totaal meer dan 1.000 leden en werken 
nauw samen met de politie.

Hoe werkt het? 
Het basisprincipe van de diverse buurtpreventie-
netwerken in Beringen, Ham en Tessenderlo is 
hetzelfde: de burger signaleert (je merkt iets op, je 
ziet iets verdacht) en alarmeert dit aan de politie 
via het noodnummer 101. Het verschil tussen BIN 
en WhatsApp zit in de verdere afhandeling van deze melding:
• Bij een WhatsApp-groep: nadat je de 101-centrale gealarmeerd 

hebt, meld je in de WhatsApp-groep wat je hebt gezien en je zegt 
dat je 101 verwittigd hebt.

• Bij een BIN-groep: nadat je de 101-centrale gealarmeerd hebt, zal 
de 101-centrale een BE-Alertbericht uitsturen naar alle leden van 
het BIN.

Ook lid worden? 
Woon je in Tessenderlo? Neem dan contact op met de dienst 
Preventie van het gemeentebestuur, op het mailadres  
preventie@tessenderlo.be of op het nummer 013 66 17 15 om lid te 
worden van een BIN-groep. Je kan ook surfen naar https://www.
tessenderlo.be/thema/2635/buurtinformatienetwerken-bin-in-
tessenderlo.
Woon je in Beringen of Ham? Surf dan naar https://www.politie-
bht.be/nl/fiche/108/onmiddellijk-en-online-registreren-als-whatsapp-
lid om lid te worden van een WhatsApp-groep.

Buurtpreventie, ook voor bedrijven! 
Op het industrieparken ‘De Weven’, ‘Ravenshout’ en ‘Beringen-Zuid’ 
in Beringen werden vorig jaar de eerste WhatsApp-groepen voor 
bedrijven opgestart. Ook zij willen actief deelnemen aan de strijd 
tegen inbraken.
Interesse om toe te treden tot één van deze bedrijvengroepen? 
Contacteer dan Leslie Pot op het mailadres leslie.pot@quares.be.

Houd jij al een oogje 
in het zeil in je buurt?   

December doet z’n laatste luiken dicht en 
een nieuw jaar klopt aan. Iedereen is in volle 
voorbereiding van de komende feestdagen en ook 
BOB schuift opnieuw bij de feesttafel aan. Rijd niet 
met een glaasje op maar zorg voor een alternatief: 
boek een taxi of slaapplaats, voorzie een BOB of 
houd het gewoon bij niet-alcoholische dranken. 
Veiligheid eerst!

Voor ons ligt ook een nieuw Zonaal Veiligheidsplan 
2020-2025. Dit plan laat zien welke koers wij 
de komende jaren willen varen en hoe wij als 
lokale politie invulling geven aan onze rol als 
veiligheidspartner. 
Als politiezone willen we een gezonde ambitie 
waarmaken in een politielandschap in beweging. 
We leven immers in een wereld waarin 
ontwikkelingen en trends elkaar steeds sneller 
opvolgen en in een samenleving die meer en meer 
digitaal verbonden is en gekenmerkt wordt door 
innovatie. Dit biedt kansen maar tegelijkertijd stelt 
het ons voor uitdagingen om de uitgezette koers te 
kunnen aanhouden. De politiezone wil op dit vlak 
extra inspanningen leveren en investeren in de 
toekomst. Zo zal het korps op korte termijn met 8 
personeelsleden uitgebreid worden. Meer hierover 
lees je op pagina 4.

Het jaareinde kenmerkt zich ook door de donkere 
maanden en meteen ook de maanden waarin 
het risico op inbraken het hoogst is. Binnen 
zowel Beringen, Ham als Tessenderlo werden, 
in samenwerking met de gemeente/stad, 
burgerinitiatieven opgestart om samen inbraken 
te bestrijden. Wij juichen deze initiatieven dan ook 
van harte toe want hoe meer ogen op straat, hoe 
veiliger de buurt! Ben je nog geen lid? Meld je dan 
zeker via onze website aan!

Rest ons enkel nog iedereen een mooi 
eindejaar en een fantastisch begin van 2020 
toe te wensen. Tot volgende jaar!

Geert Wouters (korpschef a.i.), Dirk De Vis (burgemeester 
Ham), Thomas Vints (burgemeester Beringen) en Fons Verwimp 
(burgemeester Tessenderlo).
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Oplossing verkeersquiz december 2019
1.A-C-D   2.A-C   3.A-C

In oktober werd een huiszoeking uitgevoerd op 
een adres in Beringen in de Jaardingstraat. Er 
werden regelmatig voertuigen met Nederlandse 
nummerplaten gezien. Tijdens de huiszoeking 
werd een cannabisplantage aangetroffen met 410 
cannabisplanten. De bewoonster werd in de loop 
van de dag opgepakt in Genk.  De vrouw werd 
na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter 
in Hasselt. Daarna kwam zij vrij onder strikte 
voorwaarden.

Begin november werd een voertuig gecontroleerd 
op de Koolmijnlaan in Beringen. In de auto werd een 
handtas aangetroffen met daarin GHB (vloeibare 
XTC) en cocaine. Tijdens een huiszoeking bij de 
eigenares van de handtas in Maasmechelen werd 
ook nog wat marihuana aangetroffen.

Sinds er uitwisseling mogelijk is van DNA-gegevens 
tussen de Europese landen, worden regelmatig 
feiten opgehelderd aan de hand van deze resultaten. 
Zo boekten we onlangs enkele resultaten:

Bij een woninginbraak in Beringen in de 
Heemstraat in februari 2018 werd een DNA- 
spoor opgenomen. Dit bleek te matchen 
met een ex-Joegoslaaf die in Oostenrijk en 
Duitsland in de database zit. Onderzoek wordt 
gevoerd om de man te kunnen oppakken. 
In april 2019 werd ingebroken op het Kerkplein 
te Koersel. Men zag nog 2 mannen weglopen. 
Sporenonderzoek leverde DNA op van een man 
die nu geïdentificeerd werd als een Nederlander. 
De man wordt opgespoord.

In augustus werd een inbraak vastgesteld in een 
handelszaak in Tessenderlo op de  Geelsebaan. 
Het startgeld van de kassa werd er meegenomen. 
Via camerabeelden kwamen twee verdachten  in 
beeld (één uit Lommel, de andere uit Pelt). Beide 
verdachten werden opgepakt en verhoord. Ze 
werden daarna gedagvaard in snelrecht.

In september werd, na onderzoek, een huiszoeking 
uitgevoerd bij een man die vanuit zijn appartement 
in de Stationsstraat in Tessenderlo zou dealen. 
Tijdens de huiszoeking wordt cannabis en cocaïne 
aangetroffen. De man bekende reeds 1 jaar te 
dealen. Zijn vriendin zou hem hierbij geholpen 
hebben. Het koppel werd voorgeleid. De man werd 
aangehouden door de onderzoeksrechter. 

Een 35-jarige vrouw uit Beringen zou allerlei 
vermageringsproducten verkopen die illegaal 
zouden ingevoerd zijn. Ze bevatten bestanddelen 
die in België verboden zijn. In september werden in 
dit dossier 2 huiszoekingen uitgevoerd in Beringen. 
De huiszoekingen waren positief. Allerlei producten 
werden gevonden en een som geld werden in beslag 
genomen. 

✓

✓

Gemachtigd opzichter
De provincie Limburg zal in het voorjaar 2020 opnieuw 
gemachtigde opzichters opleiden.

Interesse? Alle informatie kan je vinden op de website van 
de provincie: www.limburg.be/gemachtigdopzichter.
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Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025
Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 legt voor de komende jaren de krachtlijnen vast in ons streven naar een 
veilige en leefbare politiezone.

Op basis van analyses, criminaliteitscijfers en bevragingen, o.a. via een bevolkingsonderzoek, opteren wij om volgende 
fenomenen prioritair aan te pakken: verkeersonveiligheid, inbraken, intrafamiliaal geweld, drugs en overlast.
Om al deze ambities waar te maken, is een capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. Het korps zal op korte termijn met 8 
operationele personeelsleden (7 inspecteurs, 1 hoofdinspecteur) uitgebreid worden om de slagkracht binnen 
alle geledingen te verhogen. 

Naast deze items wil het korps de gewone werking versterken en moderniseren door extra aandacht voor 
cybercrime en de professionele inzet van de smartphone op het terrein. De politie kan zo sneller de nodige databanken 
raadplegen en gepast optreden.

Het veiligheidsvraagstuk is uiteraard geen probleem van de politie alleen. Binnen de maatschappelijke veiligheidsketen 
komt het er op aan om alle inspanningen van alle betrokken actoren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo wil 
het nieuwe veiligheidsplan ook de nadruk leggen op een versterking van de handhaving van de openbare orde. 
De politie ondersteunt hierbij de initiatieven die onze partners nemen op het vlak van een uitbreiding van de 
toepassing van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), het controleren van uitbatingen, controles rond 
fictieve vennootschappen of de aandacht voor domiciliefraude.

De verkeersonveiligheid 
proberen we preventief aan 
te pakken door verkeers- 
educatie en door het or-
ganiseren van het fiets-

examen in samenwerking 
met de scholen. Repressie-

ve acties vertalen zich in ver-
keers- en snelheidscontroles (ook 

‘s nachts),... controles op straatraces en  
ander onverantwoord rijgedrag. De aandacht  
voor verkeersveiligheid richt zich ook op de 
schoolomgeving en op het traject van en naar 
de school. Denk maar aan controles rond het  
dragen van de veiligheidsgordels.

Het geïnstalleerde 
ANPR-netwerk (num-
merplaatherkennings-
systeem) moet helpen 
bij de strijd tegen inbraken. 
Maar ook de inzet van de burger als waardevolle 
veiligheidspartner blijft een duidelijke beleids-
keuze dankzij een doorgedreven samenwerking, 
ondersteuning en uitbreiding van de BIN- en 
WhatsApp-initiatieven.

Het probleem van intrafamiliaal 
geweld vraagt een zeer specifieke 

aanpak in samenwerking met het parket 
en de hulpverlening. Wij blijven dan ook hameren 
op een kwalitatieve aanpak van ieder dossier om 
zo te kunnen komen tot de meest efficiënte 
opvolging en oplossing.

De aanpak van 
drugs- en over-
lastproblemen 
moet zich verta-
len in nog meer 
blauw op straat. 
Om dit te realiseren 
worden de overlast-
ploegen versterkt en zal 
de politiezone een eigen drugshond inzetten. 
Ook een goede samenwerking met de verschil-
lende (gemeentelijke) partners is belangrijk. Denk 
bijvoorbeeld maar aan de verdere uitrol van het 
lokaal camerabeleid.
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1. Maak gebruik van een spamfilter 
om phishing mails te vermijden.

2. Open geen berichten die u verdacht 
vindt en download zeker geen 
bijlagen.

3. Klik niet op een link in een bericht 
van een onbekende afzender. U 
kan er wel met uw rechtermuisknop 
op drukken en selecteer “linkadres 
kopiëren” teneinde deze aan uw 
bank en de politie te melden.

4. Controleer het e-mailadres 
van de verzender. Gebruik de 
antwoordfunctie om zeker te zijn 
wat het e-mailadres is van de 
verzender.

5. Neem bij twijfel persoonlijk contact 
op met de bank of de betrokken 
instantie.

6. Geef zelf de website en/of het 
telefoonnummer van uw bank of 
betrokken instantie in.

TIPS

Laat u niet vangen!   
Cybercrime                     

WAT ALS U TOCH GELD BENT 
KWIJTGERAAKT?
1. Neem zo snel mogelijk contact op 

met uw bank. Vraag de transactie(s) 
tegen te houden.

2. Meld de feiten met nadeel meteen 
aan de politie. Bezorg de politie 
de exacte data en tijdstippen, 
de gebruikte email  en internet-
adressen, namen van de betrok-
kene(n), afdrukken van chat- en 
mailberichten en schermafdrukken 
(via print screen of maak een foto).

NUTTIGE LINKS:
www.safeonweb.be
www.safeinternetbanking.be
www.cybersimpel.be/nl
www.ccb.belgium.be/nl/work
www.febelfin.be/nl/consumenten/
dossier/de-meest-gebruikte-
fraudevormen-ontrafeld

PHISHING
Middels phishing trachten criminelen via het internet naar uw persoonlijke 
informatie en bankcodes te hengelen. U ontvangt een e-mail die ogenschijnlijk 
van uw bank of een andere instantie uitgaat en u wordt met allerlei smoezen 
verzocht uw gegevens en codes in te geven. Het kan zijn dat men u hierbij 
zelfs opbelt om u bij het login-proces te begeleiden. Uiteindelijk zal u gevraagd 
worden om de code gegenereerd door uw kaartlezer of digipass in te geven.

Indien men telefonisch vraagt naar uw codes beëindigt u best meteen het 
gesprek nadat u het oproepnummer genoteerd hebt. Geef uw codes ook niet 
door via chat, SMS, sociale media, etc.

Druk ook niet op (betaal)linken die u via WhatsApp, Facebook Messenger, enz. 
worden verstuurd. 

Bedrijven zoals Microsoft gaan u zelf niet spontaan bellen bij PC problemen 
etc. Beëindig meteen dergelijk gesprek. Indien nodig neemt u zelf contact op 
met de klantendienst via de officiële website of e-mailadres.

Wees ook erg voorzichtig met kandidaat kopers die reageren op uw 
online zoekertjes. Klik geenszins op links naar valse websites van banken, 
koeriersbedrijven, enz. die ze u versturen en hierbij om bankcodes vragen. 
Meld verdachte e-mails, links en websites aan het Centrum voor Cybersecurity 
België via verdacht@safeonweb.be.

Phishing e-mails worden ook valselijk verzonden namens de politie 
of gerechtsdeurwaarders voor openstaande betalingen. Deze zijn 
vals. De politie gebruikt geen elektronische berichten met vragen 
tot betalingen. Door waakzaam te zijn, kan u vermijden het zoveelste 
slachtoffer te worden.
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Sfeerbeelden opendeurdagen september 2019
Tijdens het laatste zonovergoten weekend van september vonden onze opendeurdagen plaats. Wij blikken nog 
even kort terug op deze voor ons bijzondere dagen.

Op vrijdag 20 september ontvingen wij zo’n 1.300 schoolkinderen. Op zaterdag bezochten meer dan 500 medewerkers 
en hun familieleden ons hoofdcommissariaat en op zondag 22 september kwamen méér dan 5.000 bezoekers een kijkje 
nemen achter de schermen van de politie. 

Verkeerseducatie voor de bezoekende schoolkinderen

Demonstratie geweldsbeheersing door de monitoren

Een kijkje ‘achter het scherm’ 
van de dienst openbare orde

De static show toonde het 
wagenpark van de politie

De demonstratie 
van de 
patrouillehond kon 
op heel wat belang-
stelling rekenen

Ook de politie te paard was aanwezig
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Warmathon Beringen: wij doen mee!
De laatste Warmathon van De Warmste Week  2019 wordt op maandag 23 december as. 
gelopen  in Beringen en ook wij doen mee!

De Warmathon is het grootste, meest solidaire sportevent 
in Vlaanderen. Het brengt in de week voor Kerstmis méér 
dan 45.000 mensen op de been die zich sportief inzetten 
voor één van de vele goede doelen van de Warmste Week. 
Onze politiezone koos voor vzw Eddy Strijkers.
De vzw is een fonds dat opgericht is naar aanleiding van 
het overlijden van onze collega Eddy Strijckers tijdens 
de uitvoering van zijn dienst in PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst 
in 2010. Eddy Strijckers zette zich steeds met volle 
overtuiging in voor sociale werken en de minder fortuinlijke 
medemensen. Het is daarom dat enkele collega’s na zijn 
overlijden deze VZW oprichtten.

Het fonds wil hulp bieden aan leden van de politie die 
ernstig gewond raakten tijdens de uitvoering van hun 
taak en aan mensen die in nood verkeren (kansarmen, 
slachtoffers woningbrand,…).

Wij willen zo veel mogelijk geld inzamelen met onze 
deelname.  De deelnemers van onze politiezone zullen 
bovendien meelopen in uniform én met hun kogelwerende 
vest aan. We maken het onszelf dus niet zo makkelijk!

Supporters allen op post op maandag 23 december 
as. vanaf 12 uur op de Beringse mijnsite!

Massa’s bezoekers op een zonovergoten zondag

De politiedrone fotografeerde de bezoekende schoolkinderen

Instructies opvolgen op het 
behendigheidsparcours

Eerste hulp bij ongevallen door 
de diensten van het Rode Kruis Op de foto in een heus politie uniform

Een tattoo in het kader van SLim-actie 
(Safe Limburg) voor de allerkleinsten



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

Je hebt de grootlichten van je auto ingeschakeld. 
In welke gevallen moet je de grootlichten doven, 
zodat alleen de dimlichten blijven branden?

A Bij het naderen van een tegenligger.
B Bij het binnenrijden van de bebouwde kom.
C Wanneer je minder dan 50 meter achter een 

voorligger rijdt.
D Wanneer de rijbaan onafgebroken en voldoende 

verlicht is, zodat je in staat bent tot op ongeveer 
100 meter duidelijk te zien.

E Wanneer het regent of sneeuwt.

Wanneer ben je als bestuurder van een auto 
verplicht de lichten dimlichten of grootlichten 
van de auto in te schakelen?

A Tussen het vallen van de avond en het aanbreken 
van de dag: dus tussen het ondergaan van de 
zon en het opkomen van de zon, zelfs wanneer 
je dankzij de straatverlichting nog meer dan 200 
meter ver kan zien.

B Tussen het vallen van de avond en het aanbreken 
van de dag: dus tussen het ondergaan van de zon 
en het opkomen van de zon, behalve wanneer je 
dank zij de straatverlichting nog meer dan 200 
meter ver kan zien.

C Zowel overdag als ‘s nachts, wanneer het niet 
meer mogelijk duidelijk te zien tot op een afstand 
van ongeveer 200 meter.

D Wanneer de openbare straatverlichting 
ingeschakeld wordt.

Wanneer ben je als bestuurder van een fiets 
verplicht de lichten van je fiets in te schakelen?

A Tussen het vallen van de avond en het aanbreken 
van de dag: dus tussen het ondergaan van de 
zon en het opkomen van de zon, zelfs wanneer 
je dankzij de straatverlichting nog meer dan 200 
meter ver kan zien.

B Tussen het vallen van de avond en het aanbreken 
van de dag: dus tussen het ondergaan van de zon 
en het opkomen van de zon, behalve wanneer je 
dank zij de straatverlichting nog meer dan 200 
meter ver kan zien.

C Zowel overdag als ‘s nachts, wanneer het niet 
meer mogelijk duidelijk te zien tot op een afstand 
van ongeveer 200 meter.

D Wanneer de openbare straatverlichting 
ingeschakeld wordt.

Er zijn telkens meerdere juiste 
antwoorden mogelijk!


