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Wil jij deel uitmaken van een hecht team 
dat zich elke dag inzet voor een veilig stukje 
Kempen waar het fijn is om te leven? Jouw 
collega’s zijn denkers en doeners, mama’s 
en papa’s, vakspecialisten en sportivo’s, 
avonturiers en vrienden… Allemaal mensen die 
elke dag het beste van zichzelf geven op onze 
werkvloer en ons terrein. 

Samen komen we vlot aan 101 redenen om 
bij de politie te werken. Uitdagende 9-to-5 
bureaujob of spanning op het terrein? Er is 
voor iedereen een perfecte combi te vinden. 

Leer ons beter kennen en ontdek onze vacatures 
op   www.deperfectecombi.be

Ontmaskerd ontmaskeren
Veiligheidsproblemen bloot leggen en criminelen 
ontmaskeren om uw veiligheid te garanderen, daar 
gaan we voor. Opnieuw zonder mondmaskers het 
terrein op. Ten dienste staan van onze “ontmaskerde” 
inwoners. Een hele verademing! Eindelijk kunnen we 
elkaar weer écht ontmoeten en met elkaar verbinden, 
vrij van mondmaskers. Tenslotte zijn jullie onze oren en 
ogen. Eindelijk kan ik als korpschef onze zone verkennen 
en beleven in levende lijve, op netwerkevenementen, 
veiligheidscongressen, seniorenraden, … om samen te 
werken aan een veilig stukje Kempen.

Dat deden we onlangs nog samen, met succes. Dankzij de 
alerte reactie en snelle melding van een winkelbediende 
konden we 3 verdachten ontmaskeren die aankopen 
wilden betalen met vermoedelijk gestolen bankkaarten, 
verworven via helpdeskfraude.  

Je ziet onze medewerkers op het terrein terug zonder 
mondmasker, maar ook meer en meer met een 
smartphone in de hand. We willen niet alleen veilig 
en snel werken, maar ook mobiel. Met de FOCUS app 
hebben onze politiemensen eenvoudig toegang tot 
nuttige informatie. Digitalisering is noodzakelijk om 
efficiënter van dienst te zijn.

U leest het goed. Ik geniet van de nieuwe dimensie die 
het woord “ontmaskeren” gekregen heeft. Dat we samen 
ontmaskerd en succesvol aan een veilige toekomst 
kunnen werken.

Walter Coenraets
Korpschef lokale politie Balen-Dessel-Mol

“Een job vol 
afwisseling die je 

ook nog eens fit 
houdt, da’s voor mij de 

perfecte combi.”

Liene, inspecteur

“Bijdragen aan een veilige 
en gemoedelijke buurt 

vlakbij huis, da’s voor mij 
de perfecte combi.”

Niels, wijkinspecteur

Werken bij onsWerken bij ons

Kom naar één van onze van onze infosessies. Er zijn 101 redenen om bij de 
politie te werken en in onze veelzijdige politiezone is er voor iedereen wel 
een perfecte combi te vinden. Heb je interesse en wil je helemaal overtuigd 
geraken? Schrijf je in voor een infosessie en beleef zelf hoe het voelt op onze 
werkvloer. 

Interesse in een job bij ons?Interesse in een job bij ons?

Wanneer? 

Dinsdag 16 november 2021, van 19 tot 21 uur
Zaterdag 20 november 2021, van 10 tot 12 uur. 

Waar? 

Hoofdcommissariaat, Guido Gezellestraat 29, 
2400 Mol

Programma

• Verwelkoming door Korpschef Walter Coenraets.
• Toelichting werking en structuur lokale politie 

Balen-Dessel-Mol.
• Vragen? Onze inspecteurs, hoofdinspecteurs en/ 

of burgerprofielen zijn er voor jou. 
• Rondleiding met een blik achter de schermen. 
• Nog niet werkzaam binnen de geïntegreerde 

politie, maar interesse in een politie-opleiding? 
Volg de toelichting van Mario Scheys, 
rekruteringscoördinator van de Federale Politie. 

Inschrijven

Om organisatorische redenen is inschrijven verplicht. 
Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt tot 30 
personen per sessie.  
• online via www.jobpol.be > ‘Over ons’ > 

‘Evenementen’ > selecteer ‘Regio Antwerpen’ en 
kies voor ‘infosessie lokale politie 
Balen-Dessel-Mol’. 

• aan de hand onderstaande QR code



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

Wie is mijn wijkinspecteur?Wie is mijn wijkinspecteur?

Politie en parket blijven waarschuwen voor feiten 
van helpdeskfraude. Bij helpdeskfraude worden 
mensen benaderd door iemand die zich voorstelt als 
medewerker van hun bank. Nadat ze wat vertrouwen 
hebben gewonnen, delen ze mee dat er een grote 
som van de rekening is gegaan. De oplichter speelt 
in op de ontstane paniek en biedt meteen een 
oplossing aan: een medewerker komt het probleem 
ter plaatse oplossen, want het moet snel gaan. 
Daarbij worden bankgegevens ontfutseld of wordt 
de bankkaart doorgeknipt, maar blijft de chip intact. 
De oplichter verdwijnt met vertrouwelijke gegevens 
en/of bankkaarten en meteen verdwijnt geld van de 
rekening.

Ook in onze politiezone zijn er regelmatig aangiftes, 
waarbij mensen tienduizenden euro’s zijn 
kwijtgespeeld.

Begin september konden we 3 verdachten inrekenen 
die in een handelszaak in Mol aankopen wilden 
betalen met vermoedelijk gestolen bankkaarten, 
verworven via helpdeskfraude. De raadkamer in 
Turnhout bevestigde de aanhouding. 

Geef nooit je persoonlijke codes door. Een 
bankmedewerker zal daar nooit naar vragen, laat 
staan bij je thuis. Ben je daadwerkelijk slachtoffer van 
phishing waardoor je je bankkaart wil vernietigen, 
knip dan ook zeker de chip van de bankkaart mee 
door.

Er zijn maandelijks intensieve verkeerscontroles in de gemeenten Balen, Dessel en Mol. De meeste acties worden 
niet op voorhand bekend gemaakt, maar er zijn ook controles die wel aangekondigd worden. Zo zijn er in onze 
politiezone volgende aangekondigde snelheidscontroles gepland:

• Dinsdag 9 november: Schooldreef - Mol
• Woensdag 17 november: Greesstraat - Mol, Broekstraat - Dessel
• Vrijdag 26 november: Deliestraat - Balen
• Dinsdag 30 november: Achterbos - Mol, Congostraat - Balen

De resultaten van onze controles zijn terug te vinden op www.politiebalendesselmol.be/verkeer

Aangekondigde
snelheidscontroles

Opgepast voor helpdeskfraude!Opgepast voor helpdeskfraude!

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

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

Aangifte?
Via een politiekantoor in jouw buurt.



Aangifte of klacht? Aangifte of klacht? 
Maak online een afspraak. Maak online een afspraak. 

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 melden? 

Bel het gratis noodnummer 101 of 112! 
• Geen onmiddellijk interventie waar politie nodig is?  

Maak online een melding via het digitaal loket Police-on-web.  

Waarvoor kan ik terecht op het digitaal loket, Police-on-web?

“Een job waar ik mijn zin 
voor rechtvaardigheid en 

empathisch vermogen kan 
inzetten, da’s voor mij de 

perfecte combi.”

Cindy, inspecteur

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 afwezigheid. 
 
Voor andere vragen of neem je best zoveel mogelijk telefonisch contact 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 eventueel voor jou een afspraak. 

Bevolkingsenquête ontvangen?Bevolkingsenquête ontvangen?
Jouw mening is van groot belang!Jouw mening is van groot belang!

Vragenlijst in de brievenbus

De vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor vallen 
eind oktober in de brievenbussen. De ontvangers 
werden geselecteerd via een willekeurige 
statistische steekproef. Enkel de geselecteerde 
inwoners kunnen deelnemen. De bevraging peilt 
naar het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, 
mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het 
politieoptreden.

Meewerken is belangrijk

Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen 
de nodige tijd te nemen om de vragen van de 
enquête te beantwoorden. De antwoorden worden 
volledig anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens 
bevatten waardevolle informatie. Het biedt de kans 
om het veiligheidsbeleid beter af te stemmen op de 
behoeften van de inwoners van onze politiezone en 
onze dienstverlening te blijven verbeteren.  

Hoe deelnemen? 

Wie een vragenlijst ontvangen heeft kan deze 
eenvoudig invullen online via internet of via een 
vragenlijst op papier. We stellen jouw deelname alvast 
bijzonder op prijs. 

De resultaten worden in het eerste semester van 
2022 verwacht. Hou de volgende editie van ons 
politiekrantje en/of onze website in de gaten voor een 
beknopte samenvatting van de resultaten. 

Vanaf eind oktober worden 4.200 burgers van onze politiezone bevraagd 
over een aantal veiligheidsthema’s. Dat gebeurt via een bevolkingsenquête 
‘de Veiligheidsmonitor’.  



Interesse in een job bij de politie?Interesse in een job bij de politie?

InfosessieInfosessie

Dinsdag 16 november 2021
19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 20 november 2021
10.00 - 12.00 uur

Hoofdcommissariaat
Guido Gezellestraat 29

2400 Mol

Inschrijven verplicht

Meer weten? 
www.deperfectecombi.be

www.politiebalendesselmol.be


