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De winter en zijn donkere dagen hebben definitief 
hun intrede gedaan. Dit betekent dat we ons 
momenteel in de meest inbraakgevoelige periode 
van het jaar bevinden.

Onze woning is een plaats waar we ons, samen met 
andere gezinsleden of alleen, kunnen terugtrekken. 
Het is dé plaats die aan de bewoners geborgenheid 
en veiligheid garandeert. Het is dan ook geen toeval 
dat de aanpak van woninginbraken in onze zone 
één van de belangrijkste prioriteiten blijft. Een 
woninginbraak is immers bij uitstek een schending 
van de integriteit van de woning.

Door middel van extra en anonieme politiepatrouilles, sporenonderzoek, buurtonderzoek en het inzetten van 
ANPR-camera’s wordt gestreefd naar een kordate en kwalitatieve aanpak van het probleem. Wij juichen ook 
burgerinitiatieven zoals BIN en WhatsApp toe. Maar liefst 3 meldingen door burgers leverden de afgelopen weken 
waardevolle informatie op voor de politie. Eén dader kon zelfs effectief opgepakt worden.
Samen kunnen wij onze zone een stuk veiliger maken!

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht willen wij ook oproepen tot veilig rijgedrag. Pas je rijgedrag aan de 
weersomstandigheden aan, gebruik geen alcohol of drugs achter het stuur en neem alle wettelijke voorschriften 
(verzekering, keuring, rijbewijs, het dragen van de veiligheidsgordel) nauwkeurig in het acht.
Ook BOB zal ons gedurende de komende weken hierin opnieuw bijstaan.

Op deze manier hopen wij dat iedereen kan genieten van fijne en warme eindejaarsdagen.
Tot volgend jaar!

Woord van het 
politiecollege

Test je 
verkeerskennis 
en win!
Rijd jij nog met steunwieltjes of glijd je geruisloos 
door het verkeer? Nemen je vrienden liever de bus 
of stappen ze blindelings bij je in de wagen?

Naar jaarlijkse gewoonte is het tijd om je 
verkeerskennis nog eens af te stoffen met 
'De Grote Verkeersquiz'. Meedoen is simpel: surf 
naar www.degroteverkeersquiz.be en beantwoord 
20 meerkeuzevragen over verkeer en mobiliteit (de 
ene al wat moeilijker dan de andere ;-)).

Als je minstens 14 op 20 haalt, maak je al kans op 
een prijs. De hoofdprijs is een reischeque van 1000 

euro, goed voor dat reisje dat je al zo lang verdient! 
Daarnaast zijn er ook plooifietsen, cadeaubons, 
boekenbons en cinematickets te winnen. 

Ben je een voetbalfan? Waag dan je kans met 
'De Grote Verkeerscup' en help je favoriete club naar 
de top van het klassement. Ook de prijzen hebben 
alles te maken met voetbal. Misschien win je wel 
tickets voor een match van je ploeg!

Alvast veel succes en quizplezier!



Woord van het 
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 In een achterbouw op Hulsterweg in Tessenderlo werd melding gemaakt van brand. Bij de 
bluswerken bleek dat in verschillende compartimenten van het gebouw cannabisplantages 
waren ondergebracht.

 Twee woningen en de bijhorende grond werden door de brand besmet met asbest en dienden 
gesaneerd te worden.

 Een oudere man haalde geld af in een bank in Koersel. Op dat moment werd hij afgeleid 
door een Franstalige man. Achteraf bleek zijn kaart ingeslikt te zijn. Wanneer hij thuiskwam 
merkte hij op dat er verschillende keren geld afgehaald was van zijn rekening: ook ergens in 
Houthalen. ’s Anderendaags werd daar opnieuw geld afgehaald. De verdachte kon door PZ 
Carma onderschept worden. Hij bleek gelinkt aan tientallen gelijkaardige feiten, gepleegd 
over het ganse land. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

 In augustus verliet een café-uitbater bij sluitingstijd zijn café op de Markt in Beringen. 
Wanneer hij in zijn voertuig stapte, werd zijn draagtas met de daginkomsten door een 
persoon, die richting Collegestraat vluchtte, uit zijn auto gegrist. Daar sprong deze in een 
wachtend voertuig, waarin nog 3 personen zaten. 

 In het navolgend onderzoek pakte een ploeg van PZ Lommel 3 verdachten op. Eén van hen, 
een minderjarige, bekende de feiten.

 
 In september ontving de politie een melding vanuit Wetsberg en Baal in Tessenderlo dat 

2 verdachten zich rond woningen begaven. Een derde verdachte wachtte verderop in een 
voertuig. Het bleek te gaan om 2 Georgiërs en 1 Roemeen. Zij werden alledrie opgepakt. 

 Ze hadden geen aanvaardbare uitleg voor hun aanwezigheid en handelingen. De 3 personen 
kregen na voorleiding een bevel om het land te verlaten en een inreisverbod.

 Een huurvoertuig dat met draaiende motor geparkeerd stond op de parking van een café in 
Paal, werd gestolen. Onderzoek leerde dat een 35-jarige Beringenaar het voertuig meenam. 
De man beweerde de intentie te hebben om het ’s anderendaags naar de politie te brengen. 

 Twee minderjarigen uit Ham belden in de Pauwbroekstraat in Ham bij verschillende woningen 
aan en vroegen een halve euro voor de KWB. Vermoedelijk controleerden zij zo of er iemand 
thuis was. Op één bepaalde plaats werden ze echter betrapt en probeerden ze te vluchten. 
Een ploeg kon hen onderscheppen. 

 In oktober reed een dronken man uit Riemst in Tongeren de autosnelweg op. Hij vergiste zich 
echter van rijrichting en reed als spookrijder door tot in Ham, waar hij pas ter hoogte van 
de Nike-vestiging klemgereden kon worden door een ploeg van de autowegenpolitie en een 
interventieploeg van onze politiezone. De man diende zijn rijbewijs in te leveren en werd ter 
ontnuchtering opgesloten.

 Een ANPR-camera signaleerde een valse kentekenplaat. Tijdens een verkeerstoezicht in 
november werd het voertuig opnieuw gespot en kon de bestuurder geïdentificeerd worden. 
Hij had zelf een kentekenplaat met zegel in elkaar geknutseld.  

Opgehelderd!
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Hoe kan je onze diensten snel bereiken?

Dringende hulp? Bel 101
Je belt naar het noodnummer ‘101’ als je dringend hulp 
nodig hebt en een politieploeg ter plaatse wenst.  

Bijvoorbeeld:

▲

 Bij een ernstig ongeval met gewonden.

▲

 Je bent getuige of slachtoffer van een inbraak 
(heterdaad of buiten heterdaad), een milieumisdrijf,… 

▲

 Je merkt een verdachte toestand of gedraging op.

Je komt dan terecht bij het Communicatie en 
InformatieCentrum Limburg (CICLim) die de 
noodoproepen doorstuurt naar de lokale politieploeg. 
Deze dienst is de centrale communicatieschakel tussen 
de verschillende ploegen op het terrein. Het grote 
voordeel is dat zij indien nodig ook patrouilles van andere 
zones direct kan uitsturen om bijstand te verlenen in 
geval van ernstige feiten of overbelasting

Niet-dringende vraag? 
Contacteer onze medewerkers van de onthaaldienst.
Het politioneel onthaal gebeurt in de politiezone 
Beringen/Ham/Tessenderlo op drie locaties: op het 
hoofdcommissariaat in Beringen, de wijkantenne in 
Tessenderlo en de wijkantenne in Ham.

Vast en telefonisch onthaal

Ons vast onthaal bestaat uit 5 onthaalinspecteurs en 3 
onthaalbedienden. Zij vormen een gespecialiseerd team 
dat soms wordt aangevuld met andere medewerkers.
Deze onthaalmedewerkers nemen een deel van je vragen 
voor hun rekening. Het onthaal zal je in de mate van het 
mogelijke onmiddellijk helpen ofwel doorverwijzen naar 
interne of externe diensten. 

Waarvoor kan je zoal bij onze onthaaldienst terecht? 
Voor 

▲

 klachten en aangiften;

▲

 navraag of binnenbrengen verloren gelopen dieren;

▲

 gevonden of verloren voorwerpen (GSM, fiets,...);

▲

 een aanvraag vakantietoezicht;

▲

 een aanvraag parkeerverbod/ vergunningen 
signalisatiewerken;

▲

 allerlei verdere inlichtingen;

▲

 het afleveren van attesten of administratieve 
documenten van politionele aard: bv verlies/diefstal 
van identiteitskaart, rijbewijs of boorddocumenten.

Voor het neerleggen van een klacht of om een aangifte 
te laten noteren, moet je wel persoonlijk naar ons 
commissariaat komen. Aangiftes zoals fietsdiefstal of 
verlies van een identiteitskaart worden opgenomen 
aan het loket. Voor sommige zaken is meer privacy 
gewenst. Deze aangiftes worden opgenomen in een 
apart verhoorlokaal.

Kan je niet naar het loket komen, maar heb je wel een 
vraag ? Bel ons dan op de algemene telefoonnummers 
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Hoe kan je onze diensten snel bereiken?

tijdens de kantooruren die vermeld staan op onze 
website en op de achterzijde van deze politiekrant. Onze 

medewerkers verbinden je dan door met de persoon die 
best op je vraag kan antwoorden. 

Buiten de kantooruren van onze wijkantennes word 
je automatisch doorgestuurd naar de onthaaldienst 
van het hoofdcommissariaat in Beringen. Buiten de 
kantooruren van het hoofdcommissariaat ontvang je 
een wachtboodschap.

Goed om weten: 
• Breng steeds jouw identiteitskaart mee als je 

persoonlijk langskomt bij onze onthaalmedewerkers.
• Wens je een aangifte te doen en twijfel je wat mee 

te nemen: informeer je vooraf telefonisch bij onze 
onthaalmedewerkers.

• Bij het verlies van de identiteitskaart (enkel personen 
met de Belgische nationaliteit) mag je je rechtstreeks 
richten tot het gemeentebestuur van je woonplaats 
om een attest van verlies te bekomen.        

• Voor het afhalen van bewijzen van een uittreksel 
uit het strafregister dien je vanaf 1 januari as. de 
gemeentediensten te contacteren (zie pagina 7).

Het digitaal onthaal
Geen tijd om langs te komen? Geen probleem! Ook 
onze website biedt antwoorden op heel wat vragen. De 
informatie die we aanbieden is opgebouwd in heldere, 
zeer herkenbare thema’s en sub-thema’s.
Via ons digitaal loket kan je zelfs bepaalde meldingen 
van thuis uit doorsturen en hoef je niet meer persoonlijk 
langs te komen. 

Enkele voorbeelden zijn:

▲

 het melden van een fiets- of bromfietsdiefstal;

▲

 het melden van graffiti of vandalisme;

▲

 het aanvragen van afwezigheidstoezicht.

Voor meer info: raadpleeg onze website via
www.politie-bht.be

Uiteraard kan je eender welke vraag ook per 
e-mail stellen. 

Gebruik hiervoor onderstaande mailadressen:

pz.bht@police.belgium.eu

pz.bht.onthaal@police.belgium.eu

pz.bht.communicatie@police.belgium.eu
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Houd de dief!

Fietsdiefstallen

De donkerste maanden van het jaar zijn heel 
interessant voor inbrekers. Het wordt vroeg 
donker en ze kunnen vrijwel onzichtbaar en 
ongestoord hun gang gaan als de bewoners nog 
afwezig zijn. 
Binnen onze zone noteren wij momenteel 
gemiddeld  15 woninginbraken per maand.

Door een aantal simpele maatregelen kan je zelf 
het risico op inbraken aanzienlijk verminderen:
 • Sluit steeds je woning wanneer je vertrekt.
 • Geef je huis een bewoonde indruk wanneer 

je er niet bent.
 • Verstop je sleutels nooit onder de deurmat 

of in een bloempot.
 • Hang je naam en adres niet aan je 

sleutelbos.
 • Zet dure spullen (zoals gsm, laptop, 

televisie,…) uit het zicht. Zet ook de 
verpakking ervan niet op de stoep. Noteer 
de serienummers van de toestellen.

Maar ook sociale controle is zeer belangrijk. 
Veiligheid is immers een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Als burger kan je een 
belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in 
je buurt. Meld daarom iedere verdachte situatie 
onmiddellijk via het noodnummer 101.

 1. Maak uw melding kort maar correct.
 2. Geef uw locatie en naam.
 3. Beschrijf het feit of verdacht gedrag.
 4. Beschrijf de verdachte(n).
 5. Meld mogelijke vluchtrichting en buit.

In november werd door de politie een
fietsendief op heterdaad betrapt bij het
stelen van twee fietsen aan het treinstation 
in Beringen. Tijdens een huiszoeking zijn een
tiental fietsen teruggevonden. De verdachte
heeft ondertussen diverse fietsdiefstallen
bekend tijdens het laatste half jaar.  De 
diefstallen hebben voornamelijk
plaatsgevonden op de carpoolparking in
Paal, de bushalte in Beringen- centrum en
het treinstation in Beringen.  

Op de website van de PZ Beringen/Ham/
Tessenderlo staan alle inbeslaggenomen
fietsen afgebeeld.  Wanneer je je fiets
herkent, verzoeken wij je contact op te
nemen met het nummer 011 27 95 92.

Oplossing verkeersquiz december 2017
1.C   2.C   3.A    4.B.  
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Nieuw vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 is het afleveren van het uittreksel uit het
strafregister enkel nog een taak van het gemeentebestuur en kan je hiervoor niet langer terecht bij de 
politie. Hoe moet je vanaf  dan een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?
Vanaf 1 januari 2018 zullen alle Belgische gemeenten 
aangesloten zijn op het Centraal Strafregister en 
zullen alle lokale besturen uitsluitend uittreksels 
afleveren uit het Centraal Strafregister, en niet meer 
via het gemeentelijk strafregister. Dit houdt ook in 
dat je vanaf dan het uittreksel uit het strafregister 
dient aan te vragen op de gemeente in plaats van bij 
de politie.

Wat is een uittreksel uit het strafregister?
Het uittreksel uit het strafregister is een officieel 
document waarin de eventuele strafrechtelijke 
veroordelingen van een persoon worden vermeld. 
Er zijn drie soorten ‘uittreksels uit het strafregister’, 
afhankelijk van de aard van de activiteit die je zal 
uitoefenen.

Waar moet ik het uittreksel aanvragen?
Je vraagt een uittreksel uit het strafregister aan bij 
de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je 
woonachtig bent.

Om te weten hoe je het uittreksel precies kan 

aanvragen, raadpleeg je best de website van 
jouw gemeente. Je kan hen natuurlijk ook steeds 
telefonisch contacteren of even binnenspringen aan 
het loket van de dienst Burgerzaken.

Wanneer vraag ik een uittreksel aan bij de dienst 
Centraal Strafregister? 
Slechts in een aantal gevallen kan je het uittreksel 
uit het strafregister niet bekomen bij de dienst 
Burgerzaken van jouw gemeente, maar moet je het 
aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister als je:

• geen woon- of verblijfplaats (meer) 
hebt in België;

• een rechtspersoon (vennootschappen, vzw's) 
bent;

• een gemachtigde administratieve instantie bent;
• een gerechtelijke instantie bent;
• diplomaat bent.

Hoe je dit kan, lees je op de website van de Federale 
Overheidsdienst Justitie -www.justitie.belgium.be/
nl/themas_en_dossiers/documenten_aanvragen/
uittreksel_strafregister.

Bellen OF rijden
Afleiding door GSM- en smartphonegebruik behoort, 
naast overdreven snelheid, rijden onder invloed en rijden 
zonder gordel, tot de grootste gevaren in het verkeer. 
Met je GSM of smartphone in de hand bellen en rijden 
is niet alleen verboden, het is bovendien levensgevaarlijk 
voor jezelf, je passagiers en andere weggebruikers.

Als je een telefoonoproep beantwoordt of zelf belt:
• Vertraag je plots, wat gevaarlijk kan zijn voor wie 

achter je rijdt.
• Heb je moeite om een rechte koers aan te houden en 

slinger/zigzag je binnen of buiten je rijstrook.
• Vermindert je reactiesnelheid.
• Merk je veranderingen in de verkeerssituatie veel 

trager op.
• Zie je 4 op 10 verkeersborden niet.
• Kijk je minder in je spiegels.
• Geef je in 1 op 4 gevallen geen voorrang waar dat 

moet.
• Heb je geen oog voor kwetsbare weggebruikers of 

gedraag je je roekeloos in hun buurt.

Handsfree bellen is echter nauwelijks veiliger. Het 
gesprek kan de aandacht van de bestuurder van de weg 
afleiden en eveneens je rij- en stuurgedrag beïnvloeden.
Laat je dus niet afleiden en neem volgende tips in acht:

• Zet het geluid van je telefoon af voor je vertrekt. Zo ben 
je niet afgeleid door elk seintje van een binnenkomend 
bericht of de beltoon voor een oproep.

• Leg je telefoon uit je gezichtsveld en buiten handbereik 
voor je vertrekt, bv. in het handschoenkastje. 

• Laat een passagier de telefoon opnemen bij een 
binnenkomende oproep.

• Neem niet op en bel terug als je op je bestemming bent. 
De meeste telefoontjes zijn niet eens zo dringend.

• Parkeer je reglementair voor je een dringende oproep 
beantwoordt of iemand terugbelt.

• Sms’en, mails checken of internetten laat je uiteraard 
helemaal achterwege.

• Steeds meer smartphones hebben een 'autostand', 
vergelijkbaar met een vliegtuigstand. Je kunt daarmee 
je oproepen automatisch laten beantwoorden met 
de boodschap dat je aan het rijden bent en dat je 
later zult terugbellen. Er bestaan ook apps die je 
kunt downloaden als je smartphone er nog niet mee 
uitgerust is.
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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  Deze borden duiden een ‘lage emissiezone’ aan. Dit is om:
A aan te geven dat er daar oplaadpunten zijn voor elektrische 
  voertuigen;
B aan te geven dat er daar een specifi eke snelheidslimiet van 
  toepassing is, ter bevordering van het milieu; 
C vervuilende voertuigen te weren met het oog op een betere luchtkwaliteit.  

  Welke bepaling is fout met betrekking tot een spitsstrook:
A   Een spitsstrook wordt aangeduid door een witte markering met aparte onderbroken streep met kortere tussenafstanden

  en langere  trekken dan de rijstrookmarkering.
B   Het gebruik van spitsstroken wordt geregeld door verkeerslichten.
C   Gezien het tegenwoordig veelal druk verkeer is, mag men op een aanwezige spitstrook steeds rijden voor een vlottere  

  verkeersdoorstroming.

  Correct ritsen doe je door op de rijstrook die gaat wegvallen…
A   zo lang/ver mogelijk door te rijden;
B   je snelheid constant te houden en niet aan te passen aan de snelheid van de voertuigen op de aangrenzende 
    vrije strook;
C   deze zo spoedig mogelijk te verlaten door in te voegen op de aangrenzende vrije strook.

  Vanaf 11 december 2017 is een nummerplaat verplicht voor iedere bromfi ets (2, 3 of 4 wielen) en lichte   
  vierwieler. Om je alsnog in orde te stellen verzamel je de juiste documenten en is de algemene regel dat je  
  ermee gaat naar:  

A   je verzekeraar;
B   een postkantoor;
C   de politie. 

Nieuwsgierig naar de correcte antwoorden? 
Je kan ze raadplegen op pagina 6.


