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Opgehelderd2
‘Slimme’ toestellen: inbraak vermijden!3
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1.  Mag ik kiezen welke kleur verlichting ik bevestig of 
draag op mijn fiets?

£ A.  Ja, want dat is nergens wettelijk bepaald.

£ B.  Nee, vooraan een wit licht en achteraan een rood 
licht.

£ C.  Nee, vooraan een wit of een geel licht en achteraan 
een rood licht.

2.  Moet de fietsverlichting bevestigd zijn op de fiets?

£ A.  Nee, de verlichting mag ook bevestigd zijn op kledij, 
helm, rugzak, enz.

£ B.  Ja, ze moet bevestigd zijn op de fiets.

£ C.  Nee, maar de verlichting mag enkel op kledij, helm, 
rugzak enz. gedragen worden als er geen mogelijkheid 
is om deze op de fiets te bevestigen.

3.  Moet een koersfiets (met koersstuur,  
zonder bagagedrager, banden max. 25 mm,  
zonder spatborden)  reflectoren dragen?

£ A.  Bij een koersfiets is dit niet nodig.

£ B.  Als daar ’s nachts mee gereden wordt of in omstan-
digheden met minder dan 200 meter zicht moeten 
de koersfietsen ook reflectoren dragen.

£ C.  Een koersfiets moet zoals elke andere fiets altijd  
reflectoren dragen.

4.  De verlichting van een tweewielige bromfiets moet…

£ A.  Altijd branden wanneer ermee op de openbare weg 
gereden wordt.

£ B.  Enkel branden ’s nachts of in omstandigheden met 
minder dan 200 meter zicht.

5.  Voor de verlichting van een speedpedelec?

£ A.  Gelden dezelfde regels als bij een tweewielige bromfiets.

£ B.  Gelden dezelfde regels als bij een gewone fiets.

Nieuwsgierig naar de correcte antwoorden?  
Je kan ze raadplegen op pagina 1.
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Volg ons ook via  
Facebook en Instagram!
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POGING DIEFSTAL MET BRAAK

Een man trachtte de geldautomaat van een bankkantoor 

in Ham in de Dorpsstraat open te breken. Op bewa-

kingsbeelden was de man die de feiten pleegde duidelijk 

in beeld. De politie meende een 43-jarige man uit Ham te 

herkennen. Een huiszoeking werd uitgevoerd en de kledij 

die hij droeg tijdens de feiten werd aangetroffen. Ondanks 

de bewijslast ontkende hij de feiten. Hij werd gedagvaard in 

snelrecht.

Over een paar dagen zetten we onze klok opnieuw op het 
‘winteruur’ en zetten we officieel ‘de donkere maanden’ in. 

Tijdens deze maanden is de politie extra waakzaam en 
zetten wij preventieve en repressieve acties binnen onze 
zone op. Diefstallen en woninginbraken vertonen immers 
piekmomenten in deze periode.  Veiligheid is een zaak van 
iedereen en hangt ook deels af van de maatregelen die de 
burgers zelf nemen. In deze politiekrant geven wij dan ook 
enkele preventieve tips mee om inbraken zo veel mogelijk 
te voorkomen.

Ook oplichting via het internet blijft, jammer genoeg, ‘po-
pulair’. Op dinsdag 25 oktober organiseren wij, in samen-
werking met de stad Beringen, een infosessie die dieper 
ingaat op de verschillende facetten van cybercriminaliteit. 
Als je begrijpt wat cybercriminaliteit is, kan je jezelf er ook 
beter tegen beschermen. Iedereen is welkom van 19 uur in 
Lokaal Buurthuis Steenveld in Beringen.

Tijdens de jaarwissel is ook de strijd tegen rijden on-
der invloed prioritair voor de politie. Naast onze deel-
name aan de jaarlijkse BOB-campagne zullen wij ook 
diverse andere gerichte verkeerscontroles inplannen. 
Zo blijven wij ook aandacht hebben voor asociaal ver-
keersgedrag en hardrijders. En denk eraan, tijdens de 
herfst en winter kunnen wegen gevaarlijk glad zijn! 
Wij streven met onze inzet naar een veilig en ongestoord 
verloop van de feestdagen en de jaarwisseling. Uiteraard 
rekenen wij ook hier op jullie medewerking.

politiecollege...
Woord door het 

In september werd er beslist om het voorstel tot de 
fusie van onze zone met nog 3 andere politiezo-
nes voorlopig niet verder te zetten. Mogelijks bren-
gen de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 op dit 
vlak nieuwe perspectieven: de nieuwe verkozen be-
leidsvoerders zullen later hierover dienen te beslissen. 
 
Binnen de huidige economische context staan we nu 
voor heel wat nieuwe uitdagingen. Enerzijds dienen wij 
rekening te houden met stijgende kosten maar anderzijds 
dienen wij ook te blijven investeren in veiligheid. Voor de 
veiligheid van onze eigen medewerkers investeerden wij 
onlangs in de aankoop van nieuwe kogelwerende vesten 
voor een totaalbedrag van € 70.000 (zie foto hieronder). 
Je zal ze in de komende weken ongetwijfeld in het straat-
beeld zien verschijnen.

Wij wensen jullie veel leesplezier en hou het veilig!

Opgehelderd!✓

DRUGHANDEL

Een overlastploeg onderschepte een voertuig waarvan de 

bestuurder toegaf net verdovende middelen gekocht te 

hebben bij een man in Tessenderlo. Bij een huiszoeking bij 

hem thuis werd cannabis gevonden. Hij verklaarde te moeten 

verkopen voor een andere Looienaar. Bij een huiszoeking in zijn 

woning werd bijkomend cannabis gevonden, evenals hasj, coca-

ine en kamagra-pillen. De verdachte werd aangehouden door de 

onderzoeksrechter.

Oplossing verkeersquiz:
1.C / 2.A / 3.B / 4.A / 5.A

POGING DIEFSTAL MET GEWELD
Onlangs liep er een melding binnen van verdachte gedragin-gen aan een frituur in Koersel. Op camerabeelden kon men twee gemaskerden waarnemen, één met een bijl gewapend, de ander met een vuurwapen. Toegesnelde politieploegen konden even later een bromfiets onderscheppen met twee jongens, die aan de beschrijving van de daders leken te voldoen. Eén van hen, een 18-jarige, woonde in Beringen. De andere was zijn 17-jarige neef uit Nederland. De bijl en BB-gun werden in de bromfiets aangetroffen. De meerderjarige bekende bij zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter uiteindelijk de feiten en kwam daarna vrij onder voorwaarden. De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrech-ter, die hem naar een gesloten jeugdinstelling liet overbrengen.

DRUGHANDEL

Een voertuig met een koppel aan boord kon onderschept 

worden. Er lag een zakje cannabis aan de voeten van 

de Beringse bestuurder. In het voertuig werden nog 

verschillende zakjes cannabis gevonden. Bij huiszoekingen 

bij het koppel werd hasj aangetroffen. Ze werden beiden 

gearresteerd, bekenden de feiten en mochten daarna 

beschikken. Ze zullen zich later dienen te verantwoorden 

voor de rechtbank.

WONINGINBRAKEN

In juli merkten alerte buren verdachte gedragingen op 

aan een woning in de Geenhoutstraat te Paal-Beringen. 

Omdat ze wisten dat de bewoners op verlof waren, verwittig-

den ze onmiddellijk de politie. Meerdere ploegen van de lo-

kale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwamen ter plaatse. 

Drie verdachten konden worden opgepakt. Een onderzoek 

werd opgestart, waarbij de drie betrokkenen konden worden 

gelinkt aan gelijkaardige, eerdere feiten in Heusden-Zolder 

en Maasmechelen. Zij werden voorgeleid bij de onderzoeks-

rechter die besliste om de drie verdachten verder aan te hou-

den. Bij het navolgend onderzoek is gebleken dat het drietal 

ook in aanmerking komt voor drie woninginbraken in Diest.

DRUGHANDEL/VERBODEN WAPENBEZIT

We vernamen dat een 24-jarige Looienaar in het tuinhuisje 

van zijn grootouders wapens en drugs bewaarde. Bovendien 

zou de jongeman in juni in een café binnen onze politiezone zijn 

binnengekomen, terwijl hij een vuurwapen achter zijn broeksriem 

had zitten. Een huiszoeking bij de grootouders leverde inderdaad 

een alarmpistool op, evenals een boksijzer, ketamine, XTC-pillen, 

cannabis en hasj. De Looienaar kon gearresteerd worden. Hij werd 

voorgeleid en kwam daarna vrij onder voorwaarden. 

DIEFSTAL MET VALSE SLEUTEL
Wij vernamen dat op een adres in Tessenderlo in de tuin verschillende grote dozen met nieuwe fietsen ver-scholen stonden. Navraag leverde op dat deze vermoede-lijk gestolen zijn bij een firma in Ham. Een huiszoeking werd uitgevoerd en er werden 12 gestolen elektrische fietsen aangetroffen. Het koppel dat er woonde, werd gearresteerd. Zij bekenden beiden dat ze samen de  fietsen gestolen hadden. 

DRUGTEELT
In het navolgend onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van een cannabisplantage in Ham vorig jaar, werd recent een nieuwe huiszoeking uitgevoerd te Ham, in de Meerhoutstraat. Een volledige cannabis-plantage voor 800 planten werd aangetroffen. Er waren echter geen planten (meer) aanwezig. De bewoner werd gearresteerd, maar verklaarde er niets mee te maken te hebben. Hij werd voorgeleid en mocht daarna beschikken onder voorwaarden. 

Facebook & Instagram

Ga naar ONZE PAGINA, LIKE ONS & blijf  
op de hoogte van ons LAATSTE NIEUWS.
Wij informeren jou over: • Onze locaties van snelheidscontroles 

• Veiligheidstips • Noodsituaties • Vacatures 

• Nieuws uit de pers • Campagnes • Evenementen 

• Gevonden fietsen • Opgehelderde feiten >> En nog veel meer!

@lokalepolitieberingenhamtessenderlo lokalepolitiebht

DIEFSTAL VOERTUIG/ RAMKRAAK
In juni werd een bestelwagen gestolen die geparkeerd stond 
aan een bedrijf in Beringen. Met deze gestolen bestelwagen 
werd diezelfde nacht aan een bedrijf in Lummen door de om-
heining gereden, waarna de toegangsdeur werd geramd en het 
bedrijfspand werd betreden. Omdat het alarm was afgegaan 
sloegen de daders met de gestolen bedrijfswagen op de vlucht. 
’s Anderendaags, in de namiddag, werd het gestolen voertuig 
teruggevonden in de Hoefbladstraat in Beringen. Tijdens het 
navolgend onderzoek kwamen een 24-jarige en een 23-jarige 
Beringenaar in beeld. Twee weken later konden beide verdach-
ten gearresteerd en verhoord worden. Ook een mogelijk derde 
betrokkene werd opgepakt. Ze werden alle drie voorgeleid bij 
de onderzoeksrechter die de verdachten daarna vrijliet onder 
voorwaarden.

2

Het politiecollege bij de voorstelling  
van de nieuwe kogelwerende vesten
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Toestellen verbonden met het internet zijn niet altijd even veilig.
Update regelmatig jouw slimme toestellen.

‘Slimme’ toestellen
Inbraak vermijden

Ontdek hierover meer op de website  www.besafe.be

DG Sécurité & Prévention
AD Veiligheid & Preventie
GD Sicherheit & Vorbeugung
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Met internet verbonden toestellen zijn er absoluut 
overal en we zijn er ons zelfs niet meer van bewust. 
Onze stofzuiger, wasmachine, verwarmingsinstalla-
tie, slimme deurbel, de installatie van zonnepanelen,…  
Verbonden voorwerpen maken deel uit van ons dage-
lijks leven, maar zijn ze altijd veilig?

Wat zijn de risico’s?  
Verbonden toestellen kunnen een aantal risico’s inhouden 
wanneer ze gehackt worden: cybercriminelen proberen 
dan in te breken via het internet. We geven een aantal 
voorbeelden:

››  Weten dat je niet thuis bent via je vaatwasser?  
Potentiële inbrekers kunnen vanop afstand zien dat je 
vaatwasser al enkele dagen niet gebruikt wordt.

››  Aan een plan van uw woning geraken via je robotstof-
zuiger?

›› Je interieur bekijken via de camera van je babyphone?

››  Het vergrendelingsmechanisme van je elektrische  
sloten desactiveren?

 

‘Slimme’ toestellen:  
inbraak vermijden!

Maak je je zorgen over cybercriminaliteit?  

De stad Beringen organiseert in samenwerking met  

onze politiediensten op dinsdag 25 oktober om 19 uur 

een infosessie rond cybercrime. Iedereen is welkom!

Lokaal Buurthuis Steenveld 

Nachtegaalstraat 83 - 3582 Beringen

Meer info? Surf naar www.besafe.be of  

raadpleeg onze website www.politie-bht.be.
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Het hoofdcommissariaat in Beringen huisvest verschillende 
operationele diensten. Ook het aantal medewerkers nam in 
de loop van de jaren toe waardoor het commissariaat reeds 

langer zijn volledige bezetting bereikte en er vooral een te-
kort merkbaar werd op het vlak van administratieve lokalen. 
Begin dit jaar besliste onze politiezone dan ook om te in-
vesteren in een bescheiden uitbreiding van het hoofdcom-
missariaat. De vleugel vlak naast het hoofdcommissariaat 
werd aangekocht; een aantal kleine aanpassingen werden 
uitgevoerd en midden september namen de eerste ope-
rationele diensten vervolgens hun intrek in het gebouw.  
In deze ‘extra’ vleugel worden onder meer burelen, een ver-
gaderruimte en een opleidingslokaal voorzien.

Iets meer dan een jaar geleden verhuisde het ‘Stede-

lijk Administratief Centrum’ (SAC) naar het nieuwe 

stadhuis in het centrum van Beringen. Door deze ver-

huis kon ons korps de infrastructuur van het hoofd-

commissariaat verruimen.

Politie, Spectrumcollege en stad Beringen  
pakken samen overlast aan
Sinds de komst van de nieuwe scholencampus aan 
het Bogaertsveld is het leerlingenaantal jaar na jaar 
gestegen. De stijging is ook merkbaar in het centrum 
van Beringen; voornamelijk voor en na schooltijd 
maar ook tijdens de middagpauzes. Niet alle jonge-
ren houden zich aan de regels, wat regelmatig voor 
overlast zorgt.

Vorig schooljaar lag de focus voornamelijk op het informe-
ren en sensibiliseren van de jongeren. Deze aanpak bleek 
echter niet voor iedereen even duidelijk. De verschillende 
partners beslisten daarom, voor de start van dit schooljaar, 
om de kleine groep jongeren die voor overlast zorgt effec-
tief te benaderen.

Vanaf de start van dit schooljaar dreef de politie, samen met 
het schoolbestuur, de controles op. Er was verhoogd toe-
zicht op middagpasjes, zwerfvuil, vandalisme en bromfietsen.  
Tijdens de laatste week van september vond er een focus-
week plaats met iedere dag controles en een verhoogde aan-
wezigheid van politie in het stadscentrum. Politie en school-
personeel gingen samen op pad om leerlingen te controleren 
op middagpasjes. Ook OVAM verleende zijn medewerking: 
de handhavers richtten zich op het achterlaten van zwerfvuil.

De politie schreef tijdens de focusweek 34 pv’s uit. Het me-
rendeel betrof sluikstorten: het achterlaten van blikjes en 
lege verpakkingen op of langs de openbare weg.

Enkele jongeren werden beboet omdat zij in het bezit waren 
van verdovende middelen. Verschillende andere jongeren 
ontvingen een boete omwille van het fietsen zonder handen, 
foutparkeren, het gebruiken van de gsm achter het stuur, 
het niet dragen van de veiligheidsgordel, het negeren van 
verkeersborden, het veroorzaken van geluidsoverlast met 
de bromfiets of de auto en het rijden zonder geldig rijbewijs. 
 
Naast het repressieve blijft het Spectrumcollege de leerlin-
gen informeren over de regels. Samen met stad Beringen 
worden er in de toekomst opruimmomenten georganiseerd 
zodat leerlingen hun lesvrije uren zinvol kunnen benutten.

Uitbreiding  
hoofdcommissariaat  
Beringen

Uitbreiding  
hoofdcommissariaat  
Beringen

4

Waarop moet ik letten wanneer ik ‘slimme’ toestellen 
koop/gebruik?

››  Informeer jezelf goed op voorhand: Zoek online recensies 
op over alle toestellen die je wil aankopen en vraag 
advies aan een technisch deskundige (in de winkel).

››  Opgepast voor ‘witte’ producten: Vaak worden via 
webshops goedkopere afgeleiden van merktoestellen 
verkocht. Deze toestellen beschikken echter dikwijls 
over minder beveiligingsmogelijkheden. Zorg er dus 
zeker voor dat je voldoende recensies hebt gelezen als 
je de aankoop van een dergelijk toestel overweegt.

››  Volg de instructies van de gebruikshandleiding:  
eenmaal je een toestel hebt aangekocht, is het belangrijk 
om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die in de 
handleiding opgesomd staan. 

›› Wijzig steeds de standaard wachtwoorden.

››  Voer tijdig updates uit: om je toestellen te beveiligen 
tegen personen met slechte bedoelingen, is het  
belangrijk om regelmatig updates uit te voeren.

››  Beveilig je Wifi-verbinding: gebruik een wachtwoord, 
verander de naam van jouw netwerk en zorg ervoor  
dat updates worden uitgevoerd. 

››  Weet steeds wie toegang heeft tot jouw internetnet-
werk en verander het wachtwoord indien nodig.
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Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico 

op een inbraak. De vrije dagen en de vakantieperiode 

in november en december vormen een extra risico-

periode, omdat sommige bewoners langere tijd af-

wezig zijn. Bovendien hebben inbrekers de voorkeur 

om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. 

Hou daarom rekening met onderstaande tips:

››  Zorg voor zichtbaarheid en licht: installeer een timer 
op je lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wis-
selende tijdstippen in wisselende kamers aan- en uitgaat 
volgens je leefpatroon.

››  Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond je 
woning.

››  Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat je een ruimte 
of je woning maar even.

››  Laat geen briefje over je afwezigheid achter op je 
deur.

››  Doe een aanvraag voor gratis toezicht op je woning 
tijdens je afwezigheid. Hiervoor kun je je wenden tot 
de lokale politie als je op vakantie vertrekt of surf naar 
onze website: www.politie-bht.be.

››  Geef je woning een bewoonde indruk.

››  Ga na of je woning zichtbaar is vanop de straat en 
verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaar-
heid verminderen.

››  Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, 
die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit je tuin-
huis af met een sleutel.

Wees alert tijdens  
de donkere dagen!

Wat te doen bij  
een aanrijding  
met dieren?

››  Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen 
goederen, zoals juwelen, gsm’s, videomateriaal, com-
puters en andere waardevolle elektronische apparatuur.

››  Plaats de verpakking van je nieuwe aankopen niet op je 
trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt.

››  Breng je waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) 
naar een bankkluis.

››  Noteer de serienummers en noteer de bijzondere 
kenmerken van je waardevolle voorwerpen en maak 
foto’s van je juwelen.

››  Hou ook een oogje in het zeil voor je buren en signaleer 
verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politie-
diensten via het nummer 101. Noteer ook de nummer-
plaat en het merk van een verdachte wagen  
en geef dit door aan de politie.

 
Meer tips?  
Volg ons via de sociale media  
(Facebook, Instagram, TikTok)

 
Veiligheid =  
daar werken we samen aan!

Zorg eerst en vooral voor je eigen veiligheid en die 

van je passagiers.

Verzamel daarna zo veel mogelijk bewijs. Bel de politie 
(noodnummer 101) zodat zij de feiten kunnen vastleggen. 
Foto’s nemen van de schade is een goed idee. Je verzeke-
ring gaat namelijk vragen dat je bewijs kunt voorleggen dat 
de schade rechtstreeks is veroorzaakt door de aanrijding 
met een dier. De meeste verzekeringen willen bewijs dat er 
contact is geweest met het dier. Als je uitwijkt en daardoor 
tegen een boom rijdt, wordt dit als een ander soort schade 
bekeken, namelijk gevolgschade.

Als het dier nog in de buurt is, wees dan altijd voorzichtig. 
Een gewond hert zal in paniek zijn en misschien net iets 
minder lieftallig uit de hoek komen.

Door de hoge brandstofprijzen zitten  

brandstofdiefstallen over het algemeen ‘in  

de lift’. Hoe kan je je hiertegen beschermen?

››  Parkeer op plaatsen met sociale controle, een goede 
verlichting of camerabewaking. 

››  Parkeer liefst in een beveiligde en afgesloten parking 
of garage. 

››  Gebruik een veiligheidsdop om toegang tot de tank te 
voorkomen. 

››  Voor vracht- en bestelwagens: vermijd om te tanken 
de dag voor een weekend. Veel kans immers dat de 
diefstal pas na het weekend ontdekt wordt, wat het 
opsporingsonderzoek bemoeilijkt.

4 tips om benzine- 
& dieseldiefstal te 
voorkomen

Het is een donkere nacht. Je bent moe, maar je bent 

bijna thuis en het is rustig op de baan. En dan schiet 

plots een hert over de baan en kun je niet meer op 

tijd remmen. Het gebeurt niet alleen in horrorfilms. 

De wildpopulatie van België doet het nog lang zo 

slecht niet: onze bossen worden steeds drukker be-

zet door wilde dieren. Dit brengt ook risisco’s voor de 

bestuurder met zich mee. Wat doe je na een aanrij-

ding met bijvoorbeeld een hert of ander wild?

Je meldt een aanrijding met een wild dier best ook aan een 
van de opvangcentra voor wilde dieren (bijvoorbeeld Natuur-
hulpcentrum Oudsbergen - 089 85 49 06). Zij zullen verder 
helpen met het dier goed te verzorgen waar het nodig is.

Vul ook steeds, zoals bij elke verkeersongeval, het Europees 
aanrijdingsformulier in. Je verzekeraar zal dit document ge-
bruiken om je schade te behandelen.

Gaat het om huisdieren?

Als er een huisdier bij de aanrijding betrokken is en je hebt 
schade opgelopen, is de situatie anders. Gezien het dier is 
grootgebracht door zijn baas wordt deze er ook verant-
woordelijk voor gesteld. In dat geval moet je proberen om 
de eigenaar te vinden zodat hij zijn familiale verzekering kan 
aanspreken voor de schade die door zijn dier aan uw wagen 
werd aangericht.
 

En tot slot:  

pas steeds je snelheid aan en wees waakzaam!

Aanrijdingen gebeuren vooral bij schemering en waar we-
gen door bossen of langs natuurgebied lopen. Waar het 
verkeersbord A27 (driehoekig met springend hert) geplaatst 
is, steken grote wilde dieren regelmatig de weg over. Zoals 
steeds: wees voorzichtig en rijd niet te snel!

Veiligheid =  
daar zorgen we samen voor!

Wat te doen bij  
een aanrijding  
met dieren?


