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Niet-dringende politiehulp nodig?  
Maak online een afspraak.   
Zolang de coronamaatregelen het voorschrijven, kunnen aangiftes en/of meldingen enkel nog op afspraak. Voor dringende 
meldingen bel je steeds het noodnummer 101 of 112! Onze dienstverlening is dag en nacht verzekerd, alle dagen de klok rond.  
 

Waar kan je terecht voor hulp  
of een melding? 
Maak een onderscheid tussen dringende hulp of een niet-
dringende melding.  
• Dringende politiehulp nodig of een verdachte situatie mel-

den? Bel het gratis noodnummer 101 of 112! 
• Geen onmiddellijk interventie nodig?  Maak online een 

melding via het digitaal loket Police-on-web.   
www.politie.be/nl/e-loket

Dit kan bijvoorbeeld bij:   
•  slagen en verwondingen; 
•  bedreigingen; 
•  belaging; 
•  diefstal zonder geweld; 
•  oplichting (ook via internet); 

•  verlies van voorwerpen of documenten (identiteitskaart, 
boorddocumenten enz.) 

•  fietsdiefstal (of bromfietsdiefstal); 
•  vandalisme; 
•  graffiti; 
•  beschadigingen;  
•  winkeldiefstal; 
•  aangifte van bewakingscamera’s of alarmsystemen; 
•  aanvraag van politietoezicht tijdens vakanties of bij afwe-

zigheid. 

Voor andere vragen of neem je best telefonisch contact op via  
014 33 37 00 of via mail op 
pz.balendesselmol.onthaal@police.belgium.eu 

Nood aan een fysieke aangifte of  
melding op ons hoofdcommissariaat?  
Plan een afspraak in via onze website  
www.politiebalendesselmol.be 
Beschik je niet over een internetverbinding, lukt het niet via 
de website of twijfel je of je wel aangifte moet doen? Neem 
dan telefonisch contact op met de onthaaldienst op 014 33 
37 00. Een medewerker geeft je graag advies en maakt even-
tueel voor jou een afspraak. 

1 jaar korpschef: terugblik en vooruitblik
De balans na 365 dagen korpschef
Waarom solliciteerde je als korpschef?  
Een jongensdroom die uitkomt? 
Politiewerk boeit me al van jongs af aan. De verantwoorde-
lijkheden, het hulp verlenen aan mensen in nood, het ter-
reinwerk in uniform, de voertuigen, snelle interventies ter 
plaatse, … dat zijn de aspecten die me het meest aantrekken 
en waar ik ook in de praktijk deel van wil uitmaken.  Ik was 
op zoek naar een uitdaging waarin ik mijn visie kan verta-
len in de aansturing van politiewerk. In de voorbereiding op 
mijn kandidatuur als korpschef merkte ik al snel dat in deze 
politiezone een gedreven team aan het werk is. Dat gaf me 
het vertrouwen om de sprong te wagen op dit tot dan toe 
onbekend terrein. 

Lag de kennismaking met het team in de lijn 
van de verwachtingen die je had? 
Absoluut. Ik ben terecht gekomen in een korps dat goed sa-
menhangt en de handen uit de mouwen wil steken. Die hech-
te eenheid en attitude typeert de Kempense mentaliteit. An-
derzijds zorgt dit ook voor een sterk verankerde cultuur die 
je niet makkelijk kan veranderen. Om gewapend te zijn voor 
de uitdagingen die op ons afkomen is een open blik naar de 
toekomst nodig. Daarvoor moeten we het verleden kunnen 
loslaten en onze aanpak durven veranderen. Het vraagt ook 
blijvende investeringen en een versterking van onze man-
schappen met geknipte kandidaten. We moeten dan ook af 
en toe onze bescheidenheid aan de kant kunnen schuiven, 
ons profileren en de behaalde resultaten in de verf zetten. 



Jouw introductie in de politiezone ging met
een gepaard met een reorganisatie. Wat is het 
resultaat daarvan? 
Onze nieuwe structuur is klaar en momenteel krijgen onze 
werkingsprocessen vorm. Die processen moeten ons toela-
ten om efficiënter te werken, een goeie work-life balance te 
verzekeren en de aanpak van veiligheidsfenomenen te ver-
beteren. Deze uitdaging is nooit af, maar ik ben ervan over-
tuigd dat het werk van het afgelopen jaar snel vruchten zal 
afwerpen. 

Je woont niet in de politiezone BalenDessel
Mol. Heb je al feeling met deze regio? 
Ik ben sinds 2000 woonachtig in het naburige Tessenderlo, 
dus de zone is mij zeker niet onbekend. Het is de bedoeling 
om op het terrein mee te gaan met patrouilles zodat ik de 
verschillende buurten beter leer kennen. Omwille van dit co-
ronatijdperk heb ik helaas nog niet veel kunnen netwerken 
en deelnemen aan sociale activiteiten. Ik kijk er naar uit om 
op termijn kennis te maken en waar mogelijk partnerschap-
pen uit te bouwen met de vele organisaties, bedrijven en het 
verenigingsleven. Het voordeel van niet in de zone zelf te 
wonen is dat ik wellicht minder professionele relaties tegen 
het lijf loop wanneer ik in mijn vrije tijd in joggingpak ga wan-
delen. (*lacht*). 

Wat voor chef wil jij zijn voor jouw 
medewerkers? 
Ik doe er alles aan om een leidinggevende te zijn die betrok-
kenheid toont, maar ook als teamspeler betrokken wordt. 
Mijn deur staat open. Als hoofd van dit korps wil ik trans-
parant zijn, een duidelijke visie communiceren, éénduidige 
beslissingen nemen en werken met een doel voor ogen dat 
zoveel als mogelijk gedragen wordt in de hele organisatie. 
Ook begeestering vind ik belangrijk; als ik in iets geloof, 
dan wil ik er ook echt voor gaan. Zeker voor een organisatie 
in verandering is verbinding, communicatie en transparan-
tie essentieel. Door de coronamaatregelen is dat een extra 
grote uitdaging.  Het zal wel deugd doen om onze sociale 
activiteiten en teambuildings weer op te starten, zodat we 
ook via informele momenten de banden kunnen versterken.

Welke dag uit het afgelopen jaar is je het 
meest bijgebleven? 
De dag waarop ik voor het eerst het korps mocht toespre-
ken tijdens de nieuwjaarsreceptie in ons hoofdkantoor vond 
ik alleszins een spannend en bijzonder moment. Sindsdien 
beschouw ik verschillende momenten als een hoogtepunt. 
In het afgelopen jaar lichtte ik mijn visie en plannen toe aan 
de hand van een personeelsbehoefteplan. Daarvoor organi-
seerden we verschillende coronaveilige teamvergaderingen. 
Een boodschap van verandering brengen is niet altijd evi-
dent, maar de bijeenkomsten waren constructief en werkten 
verbindend. Die dynamiek gaf me een enorme voldoening en 
drive. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het 
ook voor de politiediensten anders werken. 
Wat betekent het huidige klimaat voor je man
schappen? 
Op het terrein is er meer spanning op straat dan vroeger 
omdat we nu meer gepercipieerd worden als controleurs. 
Anderzijds zijn er ook de boodschappen van dankbaarheid 
voor het werk dat we doen. We worden geconfronteerd met 
een enorme stijging op vlak van ICT-criminaliteit. Het aantal 
woninginbraken is wel fors gedaald. 

De coronamaatregelen zijn ook extra belastend voor onze in-
terne samenwerking. Onze interventiemedewerkers moeten 
de veiligheid van de burger garanderen en tegelijk de kans 
op een coronabesmetting bij zichzelf als bij de collega waar-
mee hij/zij samenwerkt zo miniem mogelijk houden. Het zal 
deugd doen om terug te keren naar een tijdperk waar we el-
kaar weer zorgeloos een schouderklop kunnen geven. 

Blijft de lokale politie in de toekomst een even 
vertrouwd gezicht in de straten van Balen, Des
sel en Mol? 
Onze aanwezigheid op straat blijft een must, maar zal mee 
evolueren met de tijd. De pen maakt plaats voor de smart-
phone en het papier wordt vervangen door een laptop of ta-
blet. Die tools hebben we nodig in een informatiegestuurde 
werking. 

Waar zal je het komende jaar je tanden  
in zetten? 
Ik wil graag iedereen mee op de boot in een informatiege-
stuurde werking die mee evolueert met de tijd, zodat we ge-
wapend zijn voor alle informatie die op ons afkomt en de cri-
minaliteitsvormen die in opmars zijn. Daarbij horen heel wat 
nieuwe tools waarmee we moeten leren (digitaal) werken en 
bepaalde specialisaties die er vroeger niet waren. Ik heb er 
vertrouwen in dat we dit kunnen waarmaken met een hecht 
team dat weldra voluit in de 21ste eeuw staat. 



Een wijkinspecteur dicht bij jou 
Om dichter bij jou te zijn, heeft elke gemeente per wijk een 
wijkinspecteur. Hij of zij onderhoudt nauwe contacten met 
de buurt en kent deze uit zijn of haar broekzak. Ze zijn als het 
ware ‘de oren en ogen’ van je wijk. Je ziet ze te voet of met 
de fiets in hun politie-uniform in het straatbeeld, waardoor 
ze heel zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld wan-
neer ze toezicht doen op manifestaties, markten, de kermis 
of buurtfeesten, aan de scholen en speelpleinen. Samen met 
jou werken ze aan een leefbare en veilige gemeente.  
 
 
De taken van de wijkinspecteur 

Een wijkagent houdt zich dagelijks bezig met een aantal spe-
cifieke wijkgebonden taken; signaleren van problemen of 
incidenten, sensibiliseren, bemiddelend en probleemoplos-
send optreden. Denk aan het signaleren van schade aan de 
openbare weg en gebouwen, maar ook de aanpak van soci-
ale problemen, zoals overlast gevende jongeren, milieudelic-
ten en criminaliteit. Hij of zij bemiddelt bij burenruzies, geeft 
mensen advies en verwijst door indien mogelijk.  
 
Een wijkagent werkt daarvoor veel samen met zijn collega’s 
van het wijkondersteuningsteam van de lokale politie, de ge-
meente en met maatschappelijke organisaties die ook werk-
zaam zijn in de wijk.  

Er zijn ook een heel aantal administratieve en gerechtelijke 
opdrachten waar een wijkagent voor instaat. Zoals:  
 
• Woonstonderzoeken 
• Controleren van adresveranderingen, nazicht verblijf…  
• Verkeersregeling en toezicht aan de scholen 
• Bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en notaris-

sen 
• Nazicht/controle personen op naleving verval tot sturen 
• Nazicht/controle personen op de naleving van opgelegde 

gerechtelijke voorwaarden 
• Nazicht/controle minderjarigen onder huisarrest 
• Toezicht uitoefenen op het naleven van de algemene be-

stuurlijke politieverordeningen 
• Informeren van andere diensten binnen de lokale politie 
• Indien nodig opstellen van gerechtelijke processen-ver-

baal 
• Participatie in wijk- en dorpszaken 
• Informatieonderzoek op vraag van externe partners 
• Partner in overlegmomenten binnen de wijk 
• Opstellen van wapenvergunningsverslagen 
 

Je wijkinspecteur contacteren 
Een wijkagent is niet alleen aanspreekbaar, maar ook op 
andere manieren contacteerbaar. Heb je iets te melden, ben 
je ongerust over wat er gaande is in je buurt, ondervind je 
hinder? Aarzel niet om dit te laten weten aan jouw wijkin-
specteur.  
 
Via de contactpagina van de website 
www.politiebalendesselmol.be kan je eenvoudig opzoeken 
welke wijkinspecteur bevoegd is in welke straat en krijg je de 
contactgegevens te zien.  

EEN WIJKINSPECTEUR 
DICHT BIJ JOU 



WIE IS MIJN WIJKINSPECTEUR

Wijkinspecteurs Mol 

Centrum Oost: 
Inspecteur Davy Huybrechts 
GSM: 0472/22 48 48 
E-mail: Davy.huybrechts@police.belgium.eu

HeidehuizenEzaart
Eerste inspecteur Klaas Roels  
GSM: 0473/ 84 82 99 
E-mail: Klaas.roels@police.belgium.eu

Millegem
Eerste inspecteur Peter Henderickx 
GSM: 0473/ 84 81 54 
E-mail: peter.henderickx@police.belgium.eu

Achterbos:
Eerste inspecteur Bart Moeskop 
GSM: 0473/ 84 83 13 
E-mail: bart.moeskop@police.belgium.eu

Ginderbuiten
Eerste inspecteur Guy Vreys 
GSM: 0473/ 84 82 86 
E-mail: Guy.vreys@police.belgium.eu

GompelWezel:
Eerste inspecteur Hervé Meylaers 
GSM: 0473/ 84 82 71 
E-mail: herve.meylaers@police.belgium.eu

DonkSluis:
Eerste Inspecteur Kurt Wagemans 
GSM: 0473/84 82 79 
E-mail: kurt.wagemans@police.belgium.eu

PostelRauw:
Eerste inspecteur Marc Wuyts 
GSM: 0473/ 84 82 37 
E-mail: marc.wuyts@police.belgium.eu

CentrumWest: 
Eerste inspecteur Krista De Merlier 
GSM: 0473/ 84 81 78 
E-mail: krista.demerlier@police.belgium.eu

Wijkinspecteurs Balen 

Olmen
Eerste inspecteur Niels Belmans 
GSM: 0473/84 81 02  
E-mail: niels.belmans@police.belgium.eu

CentrumScheps
Eerste inspecteur Tom Boonen 
GSM: 0473/84 81 01  
E-mail: tom.boonen@police.belgium.eu

CentrumSchoorheide
Wijkpost Balen 
TEL: 014/33 37 70  
pz.balendesselmol.wijkmol@police.belgium.eu 

WezelVennenGerheide
Inspecteur Nicky Goelen  
GSM: 0473/84 81 00  
E-mail : nicky.goelen@police.belgium.eu

RosselaarHulsen
Eerste inspecteur Andy Van Baelen 
GSM: 0498/03 61 28  
E-mail: andy.vanbaelen@police.belgium.eu

Centrum Berkebossen
Eerste inspecteur Johan Vanhoolst 
GSM: 0473/84 80 20  
E-mail: johan.vanhoolst@police.belgium.eu

Wijkinspecteurs Dessel 

Centrum
Eerste inspecteur Pieter Engelen 
GSM: 0473/84 83 44  
E-mail: pieter.engelen@police.belgium.eu

Brasel
Eerste inspecteur Karin Meynen 
GSM: 0498/03 61 18 
E-mail: karin.meynen@police.belgium.eu

Witgoor
Eerste inspecteur Peter Van Campfort 
GSM: 0473/84 83 24 
E-mail: peter.vancampfort@police.belgium.eu



 IN BEELD: SAMEN TEGEN CORONA

DE REGELS VAN HET VACCINATIECENTRUM
vaccinatiedossi
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Hou je persoonlijk 
 vaccinatiedossier 

klaar

1,5 m

Hou 1,5 meter  
afstand

Mondmasker  
verplicht

� 15min

Temperatuurmeting  
is verplicht
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Roken
verboden

Dieren
niet toegelaten

Gevaarlijke  
voorwerpen

verboden

Stilte
alsjeblieft

Eten is niet 
toegestaan en eigen 

drank verboden

Geen skates, 
fietsen,… in het 

vaccinatiecentrum

Handen ontsmetten
verplicht

�
�

Afval in vuilnisbak, 
alsjeblieft

38°

Verboden foto’s te  
maken en te filmen

(respecteer  
ieders privacy)

Wacht na je  
vaccinatie 15  

minuten voordat  
je naar huis gaat

Kom alleen,  
behalve als je  

begeleiding nodig hebt 
Kinderen niet toegelaten

Smartphone  
op stille functie

Ziek?  
Meld dit meteen!

EERSTELIJNSZONE
BALDEMORE

De regels van het vaccinatiecentrum 
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ZO HERKEN JE INTERNETFRAUDE

Is het onverwacht?
Je hebt zonder reden een bericht gekregen: je hebt niets gekocht, je hebt lan-
ge tijd geen contact met deze instantie gehad, je hebt zoals in het voorbeeld 
geen pakket verzonden enzovoort. Doe dan verder onderzoek. 
 
Met wie heb ik hier te maken? 
Klik nooit zomaar op een link wanneer je de afzender niet kent. Meestal gaat 
het om een onbekend telefoonnummer of een onbekend e-mailadres. Con-
troleer eerst de identiteit van de organisatie of de verkoper. Vind je geen be-
trouwbare gegevens? Ga dan niet in op het aanbod en open de link zeker niet. 
Wanneer je twijfelt of het gaat om een bericht van jouw bank of een andere 
gekende organisatie, kan je altijd telefonisch contact opnemen via een voor 
jou gekend nummer. Je kan dan best navragen of ze je effectief een e-mail of 
een sms gestuurd hebben. 

Dagelijks komen er meldingen binnen bij de politie van mensen die een vreemde sms of e-mail hebben ontvangen. In de 
meeste gevallen gaat het om berichten met de vraag of je iets wil betalen of wil klikken op een onderstaande link. De afzen-
ders geven zich vaak uit als een bank, overheidsdienst, winkel, bedrijf enzovoort. Dit fenomeen staat ook wel beter gekend 
als ‘Phishing’. Daarom is het belangrijk om deze berichten te herkennen en er vooral niet op in te gaan. 

 Is dit een vreemd verzoek? 
Vind je het verzoek vreemd? Een officiële instantie zal je nooit om 
jouw wachtwoord, bankgegevens of persoonlijke gegevens vragen 
via e-mail of sms, noch telefonisch. Log dus ook niet meteen in wan-
neer je twijfelt of dit wel noodzakelijk is. Wanneer je twijfelt kan je 
contact opnemen met de instantie waarvoor je bijvoorbeeld opnieuw 
zou moeten inloggen. 

Word je persoonlijk aangesproken? 
Wees op je hoede voor berichten met algemene en vage titels, of 
wanneer jouw e-mailadres gebruikt wordt om je aan te spreken. Een 
niet-persoonlijke aanspreking kan wijzen op fraude. Let ook op of er 
taalfouten in het bericht staan. Ook dat kan erop wijzen dat er iets 
niet klopt. 
 

Verdachte berichten melden?
verdacht@safeonweb.be
www.meldpunt.belgie.be
www.safeonweb.be/nl

Aangifte?
Via een politiekantoor in jouw buurt.

Meer info over cybercrime? 
www.trapnietindeval.be  
www.ccb.belgium.be/nl   

Voorbeeld phishing:

Voorbeeld phishing:

Voorbeeld phishing:



TEST JE VERKEERSKENNIS 

Politiezone BalenDesselMol

Hoofdkantoor Mol
Guido Gezellestraat 29

2400 Mol

Tel. 014 33 37 00

pz.balendesselmol.onthaal@ 

police.belgium.eu

Openingsuren: Elke werkdag en 

zaterdag van 8u tot 20u 

Wijkpost Balen
Steegstraat 20 | 2490 Balen | Tel. 014 33 37 70 | pz.balendesselmol.wijkbalen@police.belgium.eu

Openingsuren: Elke werkdag van 9u tot 12u en donderdag ook van 16u tot 19u op afspraak

Wijkpost Dessel
Kwademeer 26 | 2480 Dessel | Tel. 014 33 37 80 | pz.balendesselmol.wijkdessel@police.belgium.eu

Openingsuren: Elke werkdag van 8u30 tot 12u en donderdag ook van 13u30 tot 16u op afspraak

Wijkpost Mol
Guido Gezellestraat 29 | 2400 Mol | Tel. 014 33 37 00 | pz.balendesselmol.wijkmol@police.belgium.eu

Openingsuren: Elke werkdag en zaterdag van 8u tot 20u op afspraak

WWW.POLITIEBALENDESSELMOL.BE
 @politiebdm

 www.facebook.com/politiebalendesselmol

HOE KAN JE 
DE LOKALE POLITIE BEREIKEN?

1. Een motorrijder die een preventieve 
 rijstijl hanteert, anticipeert op  
mogelijke gevaren door 

a.  Zijn voorrang af te staan wanneer hij die 
heeft. 

b.  Steeds een motorpak te dragen. 
c.  Zijn snelheid en positie op de weg aan te 

passen. 

2. Wegmarkeringen aan zijstraten vlak voor 
spooroverwegen maken duidelijk dat 

a.  Je hier als aanschuivende auto best niet 
blijft stilstaan. 

b.  Dit een plaats is waar vrachtwagens mogen 
laden en lossen. 

c.  Je voorrang moet geven. 

3. Binnen bebouwde kom mogen fietsers 
maximum met 2 naast elkaar rijden. Zij 
moeten echter verplicht achter elkaar 
gaan rijden wanneer tegemoetkomend 
verkeer hen niet kan kruisen. Mag dat 
buiten de bebouwde kom ook? 

a.  Ja, dat mag altijd. 
b.  Dat mag, maar als er achteropkomend ver-

keer komt, moet je achter elkaar rijden. 
c.  Neen, dat is verboden. 

4. Wat betekent dit verkeersbord? 
a.  Stoppen en voorrang verlenen aan alle 

bestuurders die van links en rechts komen. 
b.  Stoppen en voorrang verlenen aan alle 

bestuurders die van rechts komen.  
c.  Voorrang verlenen en indien nodig stoppen. 

5.  Aan een bushalte waar enkel  
wegmarkeringen geschilderd zijn mag je 
(Als er geen borden staan zoals op foto)  

a.  Stilstaan en parkeren. 
b.  Niet stilstaan en niet parkeren. 
c.  Alleen stilstaan 

6. Ongevallen die te wijten zijn aan  
vermoeidheid, zijn meestal zeer  
ernstige ongevallen. Hoe komt dat? 

a.  Omdat die meestal ’s nachts gebeuren. 
b.  Omdat de bestuurder meestal te laat of 

helemaal niet remt. 
c.  Omdat er meestal vrachtwagens bij betrok-

ken zijn. 

7.  Wanneer mag je een smartphone  
gebruiken als bestuurder? 

a. Als bestuurder van een fiets of rijdier 
b. Als bestuurder van een gemotoriseerd voer-

tuig 
c. Nooit als bestuurder 

8. Je bent aan het rijden en plots licht dit 
dashboardlampje op. Wat betekent dat? 

a.  Storing in de elektronica. 
b.  De accu laadt niet of onvoldoende op. 
c.  Beide antwoorden zijn correct. 
 

Antwoorden: 1.C 2.A 3.B 4.A 5.C 6.B 7.C 8.B


