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Eindelijk! De lente staat voor de deur. Na 
een lange, donkere en druilige winter snakt 
iedereen naar wat buitenlucht en zon. 
Fietsen, bromfietsen en motors worden van 
stal gehaald. Wandelaars en ruiters trekken 
opnieuw de weidse natuur in. Andere 

verkiezen de wagen om samen met het gezin 
op uitstap te gaan en zo de lente op te snuiven. Houd rekening met elkaar op onze openbare weg. Wees hoffelijk en 
respecteer de opgelegde snelheid! 

Ook onze politie-inspecteurs houden een oogje in het zeil. Tijdens periodieke wegcontroles controleren zij het 
rijgedrag, de wettelijke boorddocumenten, het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van drugs of alcohol 
achter het stuur en de snelheid. Om meer snelheidscontroles te kunnen uitvoeren, zal onze verkeersdienst uitgebreid 
worden. Een infraroodkap werd aangekocht zodat er ook zonder flits kan gewerkt worden. De doelstelling hierbij is 
meer verkeersveiligheid door meer snelheidscontroles binnen de zone 30 en tijdens de nachturen. 

In maart valt de ‘veiligheidsmonitor’ in de brievenbus. Steeksproefsgewijs willen wij de mening van onze burgers 
kennen om samen met hen het nieuwe veiligheidsbeleid voor de komende jaren vorm te geven. Het is voor ons en 
voor u van groot belang om hieraan uw medewerking te verlenen. 

Eind vorig jaar werden in Beringen mobiele camera’s opgehangen op enkele belangrijke overlastplaatsen. Onlangs  nog 
kon hierdoor een fietsdiefstal opgehelderd worden. Ook in Ham en Tessenderlo krijgt dit project momenteel vorm. In 
samenwerking met de omliggende zones wordt ook het ANPR-cameranetwerk verder uitgerold. Onze dienstverlening 
is en blijft voortdurend in beweging om zo de veiligheid binnen onze zone nog beter te kunnen garanderen.

Wij wensen jullie allen een veilige en vooral deugddoende start toe van een mooie lente! 

Woord van het 
politiecollege

Veiligheidsmonitor 
2018: laat u horen
De Veiligheidsmonitor is een bevraging bij 
de burgers van Beringen, Ham en Tessenderlo 
over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit 
kanaal word je als burger bevraagd over uw 
onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, 
het slachtofferschap en de kwaliteit van het 
politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd 
door de politie in samenwerking met de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale 
gemeentebesturen.  

De personen die via een toevalssteekproef 
worden geselecteerd zullen de enquête in de bus 
krijgen. Wij vragen je om deze Veiligheidsmonitor 
gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen 
om de vragen van de enquête te beantwoorden. 
Uw medewerking is immers van groot belang. 
Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of 
via de vragenlijst op papier. Je antwoorden worden 
volledig anoniem verwerkt.

De verzamelde informatie bevat waardevolle 
gegevens voor de uitwerking van het 
veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. De 
resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze 
kunnen worden opgenomen in de verschillende 
beleidsplannen.

Alvast dank voor 
uw participatie !  

Invullen kan online of op de papieren versie
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 In december werd ons gemeld dat er een electriciteitskabel verbrand was aan een woning in 
Ham. Er bleek recent een brand geweest te zijn. In de woning trof men een installatie voor een  
cannabisplantage aan. De planten stonden er niet (meer). De betrokkene werd gedagvaard in 
snelrecht.

 Bij een BOB-controle werden restanten van een cannabisplant aangetroffen in een gecontroleerd 
voertuig, waarin een 32-jarige uit Merksplas zat, samen met een 42-jarige uit Tessenderlo.

 Bij een huiszoeking bij de Looienaar werd nog eens 300 gr cannabis gevonden en een grote som 
cash geld.

 In december werd op de Paalsesteenweg in Paal een Nederlander aangetroffen die internationaal 
geseind stond. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.

 In januari stelde men vast dat er gedeald werd vanuit een woning in Tessenderlo. Een huiszoeking 
met mandaat werd uitgevoerd: er werd 115 gr cannabis aangetroffen en 23 gr cocaïne. Het koppel 
dat er woonde, gaf het dealen toe.

 Een exhibitionist was sinds vorige zomer reeds enkele keren opgedoken in Ham. 
 Op 16 januari deden zich nieuwe feiten voor. Een 52-jarige verdachte die aan de beschrijving 

voldoet, kon opgepakt worden. Hij bekende alle feiten van exhibitionisme in Ham sedert mei 
2017. 

 In juni 2017 werd in een woning in Koersel een cannabisplantage met 1300 planten aangetroffen. 
De 42-jarige Nederlandse bewoner was echter niet meer aanwezig.

 De man werd internationaal geseind en werd op 4 januari.  in Wognum (NL) opgepakt. Hij werd 
uitgeleverd, door ons verhoord en aangehouden. 

 Er werd een auto verhuurd aan een firma uit Beringen. De betalingen bleven geruime tijd 
achterwege en het voertuig kwam niet terug. De vroegere zaakvoerder van de Beringse firma, 
een 47-jarige, werd ondertussen verhoord en bekende dat hij de auto had verkocht en het geld in 
eigen zak had gestoken. Hij gaf ook nog een tweede gelijkaardige feit toe.

 In februari werd een huiszoeking uitgevoerd in een woning in Ham. Er bleek een cannabisplantage 
geweest te zijn die nu echter ontmanteld was. Er werden wel 1240 potten aangetroffen. De 
eigenaar was niet aanwezig.

 Hij bood zich ’s anderendaags in de avond spontaan aan. Na verhoor wordt hij voorgeleid bij de 
onderzoeksrechter en daarna aangehouden.

 In december 2015 werd er ingebroken in een appartement te Tessenderlo, Hulsterweg. Twee 
daders werden op heterdaad betrapt maar konden vluchten. 

 Een dader kon geïdentificeerd worden op basis van een DNA-spoor en werd internationaal 
geseind. In februari 2018 bood de man zich aan; na een controle op de luchthaven van Charleroi. 
Hij ontkende zijn betrokkenheid bij de feiten maar zal zich toch dienen te verantwoorden voor de 
rechtbank.

 Een patrouilleploeg stelde vast dat een bestuurder van een voertuig aan het driften was op 
een rotonde in Beringen. Na het verlaten van de rotonde gooide de 19-jarige bestuurder zijn 
wagen in een slip waarbij het voertuig dwars over de rijbaan kwam te staan. Het rijbewijs van 
betrokkene werd onmiddellijk ingetrokken.

Opgehelderd!
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Fietsen in groep
Wielertoeristen op de baan, alleen of in groep, het durft al eens tot wrevel leiden bij andere weggebruikers. 
Wat mag en niet mag is niet voor iedereen even duidelijk. Wederzijds respect en hoffelijkheid is belangrijk 
zodat alle fietsers, zowel pure recreanten als echte wielertoeristen van hun tochtje kunnen genieten. 

Wat mag?
In de huidige wetgeving wordt voor de term 
wielertoerisme ‘fietsers in groep’ gebruikt. Enkel groepen 
vanaf 15 personen worden beschouwd als ‘fietsers in 
groep’. Groepen met minder dan 15 personen worden niet 
beschouwd als ‘fietsers in groep’ en zijn dus onderheving 
aan de reglementering voor de individuele fietser. Zij 
moeten dus op de fietspaden rijden en, bij ontstentenis 
daarvan, de rijbaan gebruiken. Zijn mogen met twee 
naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet 
mogelijk is.

De fietsers in groep krijgen dankzij de wetgeving  
meer mogelijkheden, maar ook bepaalde verplichtingen:
➊	Het gebruik van de fietspaden is niet verplicht.
➋	Met maximum 2 naast elkaar rijden mag altijd, op 

voorwaarde dat men gegroepeerd blijft.
➌	Op een baan zonder rijstroken mag men niet meer 

dan de breedte gelijk aan die van één rijstrook in 
beslag nemen en in geen geval meer dan de helft 
van de rijbaan.

➍	Op een rijbaan met rijstroken gebruikt men alleen de 
rechterrijstrook.

We onderscheiden volgende groepen:
Een groep van 15 tot 50 fietsers:
• De groep mag worden vergezeld door ten minste 2 

wegkapiteins.
• 1 of 2 begeleidende auto’s zijn mogelijk; als er slechts 

één begeleidend voertuig is, moet dit de groep volgen.

Een groep van 51 tot 150 fietsers:
• Ten minste 2 wegkapiteins moeten de groep verplicht 

vergezellen.
• Op de kruispunten zonder verkeerslichten kunnen de 

wegkapiteins het verkeer stilleggen door middel van 
een bord met de afbeelding van het verkeersbord C3 
(witte cirkel met rode rand) en kunnen ze aanwijzingen 
geven.

• De wegkapitein moet geen lijst van de deelnemers in 
zijn bezit hebben (was vroeger wel verplicht).

• 2 begeleidende auto’s zijn verplicht: een voertuig dat 
de groep voorafgaat en een voertuig dat de groep 
volgt.

• De begeleidende auto’s moeten de groep op ongeveer 
30 meter voorafgaan of volgen.

• Op het dak van de begeleidende auto’s 
moet een blauw bord aangebracht zijn met 
de afbeelding van het verkeersbord A51 en 
eronder het symbool in het wit van een fiets.

10 tips voor de fietser
• Waarschuw elkaar tijdig voor obstakels zoals 

geparkeerde auto's, paaltjes, drempels, putten in 
de weg en andere weggebruikers. In de buik van 
een groep zie je niet altijd de gevaren.

• Waarschuw andere weggebruikers tijdig dat je wil 
afslaan door je arm uit te steken.

• Als je een app gebruikt als gps of om je prestatie 
te meten, stel die dan in voor het begin van je rit. 
Begin niet tijdens je rit op je scherm te tokkelen.

• Draag een fietshelm en als je van plan bent om bij 
schemer en in het donker te fietsen, zorg dan voor 
goed werkende lichten.

• Muziek luisteren op de fiets is af te raden. Het is 
belangrijk dat je goed de mogelijke signalen en 
waarschuwingen van de andere fietsers hoort.

• Zorg dat altijd iemand een gsm bij heeft. Zo kunnen 
de hulpdiensten in geval van een ernstig ongeval 
altijd gealarmeerd worden.

• Wees voorzichtig met alcohol tijdens je rit. De 
wettelijke alcohollimiet voor fietsers is dezelfde 
als die voor automobilisten. Zelfs met een beetje 
alcohol op, rij je minder veilig.

• Rij defensief, zeker bij het naderen van 
voorrangspunten. Voorzie de fouten en 
onoplettendheid van de autobestuurders.

• Slalom nooit tussen gesloten slagbomen bij een 
overweg en respecteer de verkeerslichten. Door 
een rood verkeerslicht rechtdoor rijden of rechts 
afslaan mag enkel als onderstaande bordjes er 
staan. Fietsers moeten dan voorrang verlenen 
aan alle andere weggebruikers die ze daarbij 
tegenkomen.

• Zorg dat je fiets technisch in orde is. Zorg dat de 
remmen goed werken.
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Buurtpreventie, het helpt

Buurtpreventie is door bewoners 
georganiseerde controle op 

onregelmatigheden in een woonwijk of 
buurt. Treffen zij verdachte situaties aan 

dan geven zij deze door aan politie via het 
nummer 101.

14 16

2016 2017

Het buurtpreventienetwerk in Beringen bestaat 2 
jaar. Een kleine groep groeide uit tot een degelijk 
en mooi netwerk.

In 2016 startte Ronny Myny uit Beringen het WhatsApp-
initiatief op. Het netwerk telt ondertussen meer dan 
400 leden en wordt geleid door 9 coördinatoren.

‘We kenden een trage start in 
2016. Hoe groter het netwerk, 
hoe efficiënter een WhatsApp-
groep functioneert. En dat vergt 
tijd. Onze inspanningen van de 
voorbije jaren bleven dan ook niet 
onbeloond: ons netwerk breidde 
gigantisch uit en we boekten 
ook enkele kleine successen’, zegt 
Ronny Myny

  

In 2016 liepen 14 meldingen van verdachte situaties 
binnen via de WA-groep Beringen. Één melding bevatte 
nuttige informatie aangaande een lopend onderzoek 
bij de politie. In 2017 telden we 16 meldingen waarvan 
3 meldingen waardevolle informatie opleverden en 
zelfs één dader kon opgepakt worden. Bij iedere andere 
melding stuurde de politie een patrouille langs om de 
situatie ter plekke te controleren.

In Tessenderlo werd in het 
kader van buurtpreventie 
in juni 2017 het eerste 
buurtinformatienetwerk 
(BIN) opgestart. 
Initiatiefnemers Marc 

Geyskens en Marco Ceustermans leiden het netwerk 
dat momenteel 55 leden telt. Tijdens de voorbije 
wintermaanden werd dit netwerk 2 maal geactiveerd. 
Één melding leidde zelfs tot het ontmaskeren van een 
daderbende.

En ook in Ham is er interesse voor het opstarten van 
een WhatsApp-netwerk. De opzet en de uitbouw van 
het netwerk wordt momenteel bekeken. Wij zijn ervan 
overtuigd dat ook deze groep binnenkort van zich laat 
horen.

Onze buurtpreventienetwerken staan steeds open voor 
nieuwe leden. Hoe meer leden, hoe meer sociale controle 
in jouw buurt en hoe kleiner de kans op inbraken!

Wil jij ook lid worden? 
Aarzel niet!
- Voor WhatsApp Beringen:
 Je kan je inschrijven via het digitale formulier 

op onze website www.politie-bht.be. 

- Voor BIN Tessenderlo:
 Je kan contact opnemen met de BIN-

coördinator via het nummer 0474/44 67 65.
 Op zaterdag 5 mei 2018 om 16 uur organiseert 

BIN Tessenderlo een infovergadering (Zaal 
Looise Atletiekclub, Sportlaan, Tessenderlo). 
Iedereen is van harte welkom!

 Indien je interesse hebt, stuur dan een 
berichtje naar BINBaalberg@gmail.com.

- Voor WhatsApp Ham:
 Je kan je inschrijven door een bericht te sturen 

naar communicatie@police.belgium.eu.

Oplossing verkeersquiz april 2018
1.C   2.D   3.A    4.C.  
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Noodplanningsoefening in Tessenderlo

Nieuwe regularisatieperiode voor 
niet-vergunde wapens
Op donderdag 1 maart 2018 voerde de Federale 
Overheid een nieuwe amnestieperiode in. 
Hierdoor is het voor burgers mogelijk om 
vuurwapens waarvoor men niet de vereiste 
vergunning bezit alsnog aan te geven. De 
nieuwe regularisatieperiode loopt t.e.m. 31 
december 2018.

Gedurende deze periode kan je, in ruil voor 
immuniteit voor strafrechtelijke vervolging, 
beslissen om een vergunning aan te vragen 
voor deze wapens, ze te laten neutraliseren, 
ze over te dragen of om ze af te staan aan 
politie ter vernietiging. Het spreekt voor zich 
dat dit niet van toepassing is op wapens die 
verboden zijn. Meer informatie over de nieuwe 
amnestieronde en de te doorlopen procedure vind je op onze website www.politie-bht.be. 
Beschik je niet over een pc en internet, spring dan gerust even binnen of neem telefonisch 
contact met ons op. Onze mensen zullen je zo goed mogelijk informeren.

Op donderdag 17 mei nemen we, samen met de 
andere hulpdiensten, deel aan een provinciale 
noodplanningsoefening in Tessenderlo. Geen 
paniek als je ons onderweg tegenkomt! Tijdens 
de oefening wordt BE-Alert geactiveerd om 
omwonenden te informeren. Wie ingeschreven 
is, ontvang via SMS, e-mail of telefoon info over 
de oefening. Nog niet ingeschreven? Doe dit nu 
via www.be-alert.be!

Wil jij graag zelf deelnemen aan de oefening 
en kan je je vrijmaken op 17 mei tussen 13u en 
17u? Stuur voor 6 mei een bericht naar vicky.
maes@limburg.be. Nadien wordt er een 
hapje en drankje voorzien.
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Politie in beweging
Ons korps is voortdurend in beweging. Wij leven immers in een veranderlijke maatschappij waarin wij onze 
dienstverlening continu dienen te optimaliseren in functie van de noden en nieuwe regelgeving. Samen leven 
in een veilige omgeving vormt hierbij dé leidraad. In ‘Politie in beweging’ geven wij je graag een overzicht van 
enkele belangrijke initiatieven waar we op dit moment aan werken.

ANPR-netwerk
Op 15 plaatsen in de politiezone zullen dit jaar nog 
ANPR-camera’s geplaatst worden.   Deze camera’s die 
nummerplaten herkennen en registreren worden in 
eerste instantie geïnstalleerd aan de grenzen van de 
politiezone en aan de oprittencomplexen van Ham 
en Paal.  De camera’s op de gemeentegrenzen met 
Heusden-Zolder en Leopoldsburg worden geplaatst 
in samenwerking met de naburige politiezones. 
Waarom nu pas?  Sinds begin maart is het mogelijk 
om in te stappen in een nieuw raamcontract van de 
federale politie. Door hierop te wachten, plukken we 
de voordelen van dit initiatief: we kopen nieuwere 
technologie, met betere en intelligentere camera’s 
(met ook kleur- en merkherkenning van de voertuigen). 
Bovendien sluiten we ineens aan op de nationale 
databank. Zo krijgen we ook toegang tot de beelden 
van alle andere politiediensten (en andersom) en het 
federale cameranetwerk.

Hondengeleider
In de zomer zullen een ‘hond en hondengeleider’ ons 
korps versterken. De functie van hondengeleider werd 
in het leven geroepen om lokale criminaliteits- en 
overlastproblemen nog efficiënter te kunnen bestrijden. 
Beide ‘korspleden’ volgen momenteel een doorgedreven 
opleiding.

Bewakingscamera’s met S-Lim
De politiezone werkt momenteel samen met S-Lim 
(Smart Regio Limburg). Binnen S-Lim werken 44 
Limburgse gemeenten samen om van Limburg een 
betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door 
inzet van technologie en innovatie. De stad Beringen 
is hierbij, samen met Lommel en Genk, weerhouden 
als een van de 3 pilootgemeenten om op een slimme 
manier bewakingscamera’s te kunnen inzetten. 

Als eerste opdracht wordt er gewerkt aan het invoeren 
van een cameraplan voor de volledige site B-Mine. 
Hiervoor is reeds 70.000 euro opgenomen in de 
begroting van de stad Beringen. In combinatie met 
de reeds beschikbare en nog aan te kopen mobiele 
bewakingscamera’s moet deze investering bijdragen 
aan de preventie van veiligheidsproblemen binnen de 3 
gemeenten van de politiezone.

GAS
In samenwerking met de provincie Limburg investeert 
de politiezone in de invoering van het GAS-systeem. GAS 
staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Met 
het GAS-beleid willen de gemeenten Beringen, Ham 
en Tessenderlo een antwoord bieden op kleine vormen 
van overlast zoals bijvoorbeeld: zwerfvuil, vandalisme, 
wildplassen, geluidsoverlast,… Waar in het verleden 
nog gekozen werd voor een vervolging via het parket, 
bleek in de praktijk namelijk dat deze overtredingen 
nauwelijks werden bestraft. De gemeentes van de 
politiezone gaan nu vóór de zomer de leefregels 
opstellen waarbij de niet naleving kan worden bestraft 
met een administratieve geldboete (gaande tot wel 350 
euro). De lokale vaststellingen worden doorgeven aan 
de provincie waar een GAS-ambtenaar beide partijen 
hoort en oordeelt over de boete. 
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Bereikbaarheid lokale politie
Hoofdcommissariaat
te Beringen
Tel. 011 27 95 79
Fax 011 27 95 77
pz.bht@police.belgium.eu

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

Mijnschoolstraat 84 
3580 Beringen

Open 
Ma t/m vr      07u30  -  20u00 
Za                     09u00  -  17u00

Wijkdienst te Ham
Tel. 013 67 08 80
Fax 013 67 08 89
pz.bht.wijk.Ham@police.
belgium.eu

Dorpstraat 19 
3945 Ham

Open
Ma 08u30 - 12u00
 13u30 - 19u00
Di, do en vr 08u30 - 12u00 
Wo 08u30 - 12u00
 13u00 - 16u30

Wijkdienst te Tessenderlo
Tel. 013 35 05 60
Fax 013 35 05 69
pz.bht.wijk.Tessenderlo@police.
belgium.eu

Weggevoerdenstraat 4 
3980 Tessenderlo

Open
Ma 09u00 - 19u00
Di t/m do 09u00 - 12u00
 12u30 - 16u30
Vr 09u00 - 12u00

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

POLITIE OPROEPNUMMER 101

TEST JE 
VERKEERS-

KENNIS

➊Je brengt je 9-jarig kind en zijn 8-jarig vriendje met de auto naar de 
zwemles. De kinderen zijn beide kleiner dan 1,35 m en je bezit maar één 
kinderbeveiligingssysteem (kinderzitje).
Hoe vervoer je de kinderen?
A Je plaats het vriendje op de achterbank in het kinderzitje, je eigen kind mag vooraan  
  zitten, als het de gordel draagt.
B Je plaatst je eigen kind op de achterbank in het kinderzitje, het vriendje mag vooraan  
  zitten als het de gordel draagt.
C Je plaatst je eigen kind op de achterbank in het kinderzitje, het vriendje mag op de  
  achterbank plaatsnemen, als het de gordel draagt.
D Je plaatst het vriendje op de achterbank in het kinderzitje, je eigen kind mag op de  

    achterbank plaatsnemen, als het de gordel draagt.

➋ U rijdt op een weg, waar dit verkeerbord staat.  Welke stelling klopt?
A Ik mag een andere auto inhalen.
B Ik mag een traag rijdende landbouwtractor inhalen.
C Ik mag een quad inhalen.
D Ik mag een tweewielige motorfiets inhalen.
E Ik mag geen van bovenstaande voertuigen inhalen.

➌ U rijdt met een fiets op een weg zoals hiernaast afgebeeld.
A Ik moet het fietspad aan de rechterzijde van de weg volgen, het fietspad aan de linkerzijde mag ik niet 
 volgen.
B Ik mag kiezen of ik links of rechts van de weg het fietspad volg.
C Ik moet het fietspad aan de rechterzijde van de weg volgen, ik mag het fietspad aan de linkerzijde alleen 
 volgen wanneer dit voor een kort stukje is.

➍ U rijdt in een groep fietsers op een weg voorzien van fietspaden.  
A Vanaf 5 fietsers mag een groep fietsers kiezen of ze op het fietspad of op de rijbaan rijden.
B Alleen wanneer er een begeleidend voertuig achter hen rijdt, mag een groep van 5 fietsers kiezen om de rijbaan te volgen.
C Vanaf 15 fietsers mag een groep fietsers kiezen of ze op het fietspad of op de rijbaan rijden.
D Alleen wanneer er een begeleidend voertuig achter hen rijdt, mag een groep van 15 fietsers kiezen om de rijbaan te volgen.

Nieuwsgierig naar de correcte 
antwoorden?  Je kan ze 
raadplegen op pagina 5.


