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Afwezigheidstoezicht

Het korps klaarstomen voor de toekomst

Met of zonder smartphone

Woord van het
Politiecollege

Bij het verschijnen van deze politiekrant
zijn velen toe aan een welverdiende
vakantie. Het is meestal een ogenblik om
tot rust te komen en te genieten van de
mooie dingen van het leven. Er is meer
tijd om wat te lezen en waarom niet de
politiekrant?
In deze krant vind je een overzicht van onze
werking in 2017. De volledige versie van het
jaarverslag kan je vinden op onze website www.
politie-bht.be.
Het voorbije jaar was een zeer druk jaar. Het
afstemmen van onze organisatie op de nieuwe
noden die op ons afkomen vormden hierin de
hoofdmoot.
Het aantal woninginbraken daalde met zo’n
30%. Om dit doel na te streven zette het korps
extra patrouilles in op de meest diefstalgevoelige
tijdstippen en werd er veel aandacht geschonken
aan kwaliteitsvol sporenonderzoek. Het aantal
verkeersslachtoffers kende een stijging na de
twee laagste jaren 2015 en 2016. Het goede
nieuws is dat er binnen de zone wel geen enkel
dodelijk slachtoffer te betreuren viel.
Niet enkel op operationeel vlak maar ook inzake
de interne werking kan het korps goede resultaten
voorleggen. Het afstemmen van de organisatie op
nieuwe en toekomstige noden blijft een continu
werkpunt.
In juni stond ons korps ook even stil bij de gruwel
die plaatsvond in Luik. Er werd 1 minuut stilte
(foto voorblad) gehouden om onze solidariteit
en medeleven te betuigen met de slachtoffers
en collega’s. Dergelijke gebeurtenissen zullen
we nooit gewoon worden. Het raakt ons diep als
professional en als mens.

Afwezigheidstoezicht
De politie biedt aan de inwoners van de politiezone de mogelijkheid
aan om tijdens een langere afwezigheid (bv. vakantie) hun woning
onder toezicht van de politie te laten plaatsen.
Om dergelijk toezicht aan te vragen volstaat het om het onlineformulier
in te vullen op onze website www.politie-bht.be. In de mate van het
mogelijke zullen er dan tijdens uw afwezigheid door onze inspecteurs
één of meerdere toezichten uitgevoerd worden aan en in de omgeving
van uw woning.

Toezicht aanvragen?
* rechtstreeks via www.politie-bht.be
* via een formulier aan het onthaal van het hoofdcommissariaat in Beringen of onze wijkantennes in Ham en
Tessenderlo.
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Opgehelderd
Op de Heggebossenweg in Tessenderlo zag
een ploeg een quad nogal ‘sportief’ rijden.
Wanneer ze tot controle wilden overgaan,
nam het voertuig de vlucht en reed hierbij de
combi aan. De bestuurder kon onderschept
worden. Hij had een levenslang rijverbod. De
quad bleek gestolen te zijn in Halen in 2017.
Het korps ontving opnieuw aangiftes van
diefstallen van ornamenten op het kerkhof
Hoogveld in Tessenderlo. Tijdens het
onderzoek kwam dit keer een vrouw in beeld.
Ze bekende uiteindelijk 6 diefstallen op het
kerkhof, evenals tientallen winkeldiefstallen
sedert 2014 in verschillende warenhuizen
in Tessenderlo. Bij de huiszoeking werden
enkele goederen teruggevonden.
Een krantenwinkel in Koersel werd overvallen
door 2 gemaskerde mannen. Eén toonde
een mes, de ander een (nep)vuurwapen. Ze
konden vluchten maar dienden buit en kledij
achter te laten. Twee minderjarigen bleken
de daders te zijn. Beiden werden voorgeleid
bij de jeugdrechter, die hen liet overbrengen
naar een gesloten instelling.

www.politie-bht.be

Aan een woning op de Paalsesteenweg te Beringen werd
een voertuig in brand gestoken. Het vuur sloeg over naar
een naburig voertuig en de 2 naastgelegen woningen.
Uit onderzoek bleek dat de brand werd aangestoken.
Een verdachte bekende de feiten, werd voorgeleid en
aangehouden.
Aan het commissariaat in Beringen werd een bestelwagen
in brand gestoken. Op bewakingscamera’s werd dit
ogenblikkelijk opgemerkt, waarna collega’s met poederblussers de brand snel konden blussen. Men zag een
verdachte vluchten. Een man kwam zich later aangeven. Hij
had eerder bezoek gekregen van de deurwaarder en besloot
daarop het voertuig in brand te steken. Hij verklaarde het
commissariaat zeker niet te willen treffen.
Een man uit Menen werd betrapt bij een diefstal in een
horecazaak op Binnenhof in Tessenderlo. Hij bleek tevens
in een interimkantoor in Tessenderlo een laptop gestolen te
hebben. De man werd gedagvaard in snelrecht.
Een 33-jarige man werd in zijn voertuig in Ham op het
Heldenplein aangetroffen. Hij bleek geseind te staan door
politiezone Lier in een dossier drughandel. Hij had ook 27
gr speed bij zich. Hij werd voorgeleid in Turnhout en kwam
daarna vrij onder voorwaarden.
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Het korps klaarstomen
voor de toekomst

Het jaarverslag 2017 van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo werd
voorgesteld. Naast een presentatie 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 binnen onze zone. Het afstemmen van
onze organisatie op de nieuwe noden die op ons afkomen vormden de hoofdmoot.

2017

Het aantal woninginbraken daalde met zo’n 30%
Het korps zette intensief in op de bestrijding van inbraken. Maar ook burgers droegen hun
steentje bij: 3 van de in totaal 18 BIN- of WhatsApp-meldingen leverden een nuttige bijdrage
in onderzoeken naar het opsporen van daders.
In 2018 wil het korps in de strijd tegen inbraken nog een versnelling hoger schakelen: via
een investering van meer dan 500.000 euro zal de zone uitgerust worden met 15 sites met
Aantal
inpersoneelsbezetting
woningen
ANPRcamera’s.
Ook opinbraken
het vlak van
trof het korps het voorbije jaar hierin
(bron
datawarehouse)
de noodzakelijke interne
voorbereidingen.
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Oprichting BIN Baalberg
Tessenderlo
Op vrijdag 9 juni 2017 werd
het eerste BIN-charter
in Tessenderlo officieel
ondertekend. BIN-Baalberg
telde tijdens hun eerste
werkingsjaar 50 leden. De
groep wordt geleid door twee
coördinatoren. De gemeente
Tessenderlo was hierbij de eerste Limburgse gemeente
die gebruik maakt van de BIN-module van het BEAlertsysteem. Dankzij deze module kan de burger
rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken
bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail wanneer één
van de BIN-leden melding maakt van een verdachte
situatie. In 2017 werd deze module 2 keer geactiveerd.
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Lokale misdrijven beter bestrijden
Beringen startte binnen onze politiezone als eerste
met de installatie van mobiele camera’s. Hiermee
werd in de aanpak van de lokale criminaliteit
een nieuw hoofdstuk ingezet. De gemeenten
Tessenderlo en Ham volgen in de voetsporen
van Beringen. Het korps wierf het afgelopen jaar
daarenboven een hondengeleider aan om hun
gebiedsgebonden werking te versterken. Samen
met de nog in te voeren GAS-wetgeving, in 2018,
vormen deze maatregelen de basis om lokale
overlastproblemen nog efficiënter te bestrijden.
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Inspelen op de behoeften
Niet enkel op operationeel vlak maar ook inzake de interne werking kan het korps goede
resultaten voorleggen. Het afstemmen van de organisatie op nieuwe en toekomstige noden
blijft een continu werkpunt. Op dit vlak werd in 2017 een bijsturing uitgewerkt van de in 2013
gelanceerde beleidsvisie ‘Meer blauw slimmer op straat’. Dit alles leidde tot een nieuwe
en verbeterde korpsstructuur. Hierin werd ook ruimte voorzien werd voor een extra ICTmedewerker die digitale fraude binnen de dienst lokale recherche zal ondersteunen.
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Aantal verkeersslachtoffers binnen de zone
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Werken aan meer verkeersveiligheid
De resultaten inzake verkeersveiligheid worden dikwijls afgetoetst aan
het aantal opgetekende verkeersslachtoffers. Dit aantal kende het
afgelopen jaar een stijging na de twee laagste jaren 2015-2016. Het
goede nieuws is dat er in 2017 geen dodelijke slachtoffers te betreuren
waren. De 4 belangrijkste aandachtspunten in het streven naar meer
verkeersveiligheid blijven snelheid, alcohol, drugs en gordeldracht.
Om op dit vlak nog meer specifieke controles mogelijk te maken wierf
het korps een extra personeelslid binnen de verkeersdienst aan. Deze
inspecteur zal ondermeer instaan voor meer snelheidscontroles tijdens
de weekends, ’s avonds en ook ’s nachts.

2017
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Nieuw aangiftesysteem
voor bewakingscamera’s

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van
kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem
voor bewakingscamera’s. Het plaatsen en gebruiken
van bewakingscamera moet voortaan worden meegedeeld aan de politiediensten via volgende link:
www.aangiftecamera.be

Aanmelden is gratis en kan door zich te identificeren door middel van zijn elektronische
identiteitskaart, een burgertoken of een unieke veiligheidscode via een mobiele
applicatie. Let op: er moet een aangifte worden ingediend per locatie die door
camera’s wordt bewaakt. Als er verschillende plaatsen worden bewaakt door éénzelfde
camerabewakingssysteem, dan kan de aangever al deze plaatsen registreren binnen één
sessie, zonder zijn identificatiegegevens opnieuw te moeten ingeven.
Dat betekent meteen dat alle eigenaars van camera’s die bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) reeds bekend waren, zich binnen de twee jaar opnieuw
moeten registreren. Wie z’n camerasysteem niet (opnieuw) aanmeldt, riskeert een boete
tot 20.000 euro. Een gebruikershandleiding van dit nieuwe aangiftesysteem voor de
aangifte van de bewakingscamera’s is beschikbaar op www.BeSafe.be.

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem?

Contacteer de helpdesk “Camera” van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het
volgende nummer: 02/739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

BE-Alert

Reeds 70% van de Belgische steden en gemeenten maken gebruik van
het BE-Alertsysteem. In onze provincie hebben bijna alle gemeenten
BE-Alert opgenomen in hun noodplanning waaronder ook Beringen,
Ham en Tessenderlo.

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
kan verwittigen in een noodsituatie (brand met rookontwikkeling,
stormweer, elektriciteitsonderbreking, drinkwatervervuiling,…)
Vroeger ontving je meestal informatie over een noodsituatie via
(sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het
sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je rechtstreeks informatie krijgen
via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail.
Om zo’n bericht te ontvangen, moet je je vooraf inschrijven op BEAlert. Zowel jouw inschrijving als de berichten die je zal ontvangen zijn
gratis.
Momenteel zijn er in België al 343.000 adressen geregistreerd. Dit
aantal is een goede basis, maar uiteraard moet dit nog omhoog. Hoe
meer mensen zich registeren, hoe doeltreffender de alarmering tijdens
een noodsituatie zal verlopen.
Als iedereen twee minuten tijd investeert om zich in te
schrijven, zijn we samen voorbereid op een noodsituatie:
www.be-alert.be.
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Laat ons niet

in de auto achter!
Met dit weer even snel boodschappen doen?
Laat dan niet je kind of huisdier achter in de
auto. De temperatuur stijgt sneller dan je denkt.

Veilig naar de festivals,

met of zonder smartphone
De festivalzomer is officieel van start gegaan. Een festival
dat is genieten van de grootste artiesten, een aantal dagen
feesten met vrienden en plezier maken. Maar het is, helaas,
tegelijkertijd ook een goudmijn voor zakkenrollers. Wees dus
op je hoede!

Laat je smartphone gewoon thuis!

Een oude gsm meenemen is waarschijnlijk het veiligste wat je kan
doen. De batterij gaat bovendien moeiteloos gedurende het hele
festival mee. Maar dan loop je tegen twee problemen aan: zit je met
een micro simkaart in plaats van met een gewone simkaart, en je wil
natuurlijk al je nummers bijhouden.
Een micro simkaart in een gewone gsm steken: veel
smartphones maken gebruik van een micro simkaart, die
niet in een gewone gsm past. Maar wist je dat er eenvoudige
adapters bestaan waarmee je je micro simkaart wel in een
gewone gsm kan steken? Je vindt ze voor nog geen 5 euro.
Je nummers behouden: zorg ervoor dat je lijst met contacten
de nummers van je simkaart toont. Dit kan je wijzigen via de
instellingen van je smartphone.

Hoe snel wordt het (te)
warm in een auto?
BUITEN
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Toch met de smartphone
naar de festivals?

Je smartphone thuislaten mag dan veiliger en
wellicht verstandiger zijn, veel mensen willen
alsnog hun smartphone meenemen naar een
festival.
Noteer het IMEI-nummer: Elke
smartphone heeft een uniek IMEInummer. Aan de hand van dit nummer
kan de politie je smartphone opsporen
en kan je je smartphone laten
blokkeren. Het IMEI-nummer vraag je op
door de toetsen-combinatie *#06# in te
toetsen, het nummer verschijnt dan op
het scherm. Noteer dit nummer, samen
met het nummer dat je moet bellen om
je gsm te laten blokkeren.
Beveilig je telefoon met een
wachtwoord: door een wachtwoord
in te stellen, vermijd je dat de dief je
telefoon kan gebruiken om allerlei dure
nummers te gaan bellen.
Installeer en configureer apps om
je smartphone te beveiligen en te
lokaliseren: er bestaan tal van apps
die je in staat stellen om je smartphone
van op afstand te lokaliseren en te
blokkeren. Bekijk of jouw smartphone
ook deze app heeft en installeer deze
app indien dat niet het geval is.

Oplossing verkeersquiz juli 2018
1.A 2.D 3.B
www.politie-bht.be
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Test je

verkeerskennis
De politie wil jou, als bestuurder van een
voertuig, een ademtest afnemen.
A Indien je weigert ben je altijd strafbaar;
B Indien je weigert ben je alleen strafbaar als je
tekenen van alcoholgebruik vertoont;
C Indien je weigert, kan de politie je dwingen een
ademtest af te leggen;
D Indien je weigert kan de politie je niets doen.

De politie wil jou, als bestuurder van een
voertuig, een ademtest afnemen. Het lukt je
echter niet voldoende lucht in het toestel te
blazen.
A Je bent strafbaar;
B De politie laat je blijven proberen tot het lukt;
C De politie zal een arts vragen een bloedproef van
jou af te nemen;
D Alleen als je tekenen van alcoholopname
vertoont, zal de politie een arts vragen een
bloedproef van jou af te nemen.
De politie kan een ademtest
afnemen van:
A Iedere bestuurder van een voertuig, iedereen
die een leerling bestuurder begeleidt, iedereen
die aanstalten maakt om een voertuig te gaan
besturen en iedere voetganger;
B Iedere bestuurder van een voertuig, iedereen die
een leerling bestuurder begeleidt, iedereen die
aanstalten maakt om een voertuig te gaan
besturen en de voetgangers alleen wanneer die
bij een verkeersongeval betrokken zijn;
C Iedere bestuurder van een voertuig, iedereen
die een leerling bestuurder begeleidt, iedereen
die aanstalten maakt om een voertuig te gaan
besturen maar nooit van een voetganger.
Nieuwsgierig naar de correcte
antwoorden?
Je kan ze raadplegen op pagina 7

?
?
?

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

