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Politiezone Balen-Dessel-Mol

voorWoorD KorpsCHEF
Beste lezer

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe politieraad met voor 
het grootste deel nieuwe raadsleden. naar aanleiding van de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen volgt automatisch de 
installatie van een nieuwe politieraad. op vrijdag 1 februari 
2013 legden alle 19 raadsleden de eed af. In deze politiekrant 
geven we meer uitleg over de werking van onze bestuursor-
ganen. 

Wat onze dagelijkse werking betreft, kunnen we verder mee-
delen dat we vorig jaar bijna 7000 tussenkomsten hadden. 
Meestal gaat het om interventies in verband met verkeer. Toch 
bleek uit de jaarcijfers dat het aantal verkeersongevallen vo-
rig jaar spectaculair was gedaald, van 788 ongevallen in 2011 
naar 580 in 2012. We registreerden zelfs het laagst aantal 
ongevallen in tien jaar tijd. Verkeersopvoeding, toezicht op 
schoolroutes, een verdubbeling van het aantal snelheidscon-
troles, ... De inspanningen van de lokale politie, de gemeenten 
en de scholen lijken hun vruchten af te werpen. 

Ondanks onze inspanningen blijft echter het aantal wonin-
ginbraken de laatste jaren stijgen, ook in 2012. In de vorige 
politiekrant werd hier uitgebreid aandacht aan besteed. We 
herhalen dan ook de oproep aan onze inwoners om verdachte 
situaties onmiddellijk te melden aan de politie. Vorig jaar kon-
den we na tips van oplettende buurtbewoners en goed speur-
werk verschillende inbrekers oppakken.

In de vorige politiekrant las u ook over de bewakingscamera’s 
in het uitgaanscentrum en de stationsomgeving van Mol. In dit 
kader ondersteunen we de campagne van de gemeente Mol 
voor een veilige uitgaansbuurt. De komende jaren wordt het 
cameranetwerk verder uitgebreid met ANPR-camera’s (auto-
matische nummerplaatlezers) op 32 locaties in de politiezone. 
In deze editie van de politiekrant leest u meer over deze ‘slim-
me camera’s’. 

Het cameranetwerk van onze zone kreeg de naam TALPA, wat 
staat voor ‘Technische Applicatie Lokale Politie Aandacht’. Bo-
vendien is Talpa het Latijnse woord voor mol, maar dan één 
met zeer goede ogen... 

Roger Mol
Hoofdcommissaris van politie

Korpschef

In dit nummer

DE CORBIESTRAAT

Samen voor de plezantste 

uitgaansbuurt van De Kempen!

GEDRAGSREGELS VAN DE

De lokale politie, het gemeentebestuur van Mol en de horeca-uitbaters van de Corbiestraat 

werken samen aan een plezante en veilige uitgaansbuurt. Een avondje stappen gaat tenslotte 

om een gezellige babbel op het terras, amusement op de dansvloer en respect voor anderen. 

Geluidsoverlast, wildplassen, vandalisme en geweld horen daar zeker niet bij!  

Cameratoezicht en politie-inzet

Op vier locaties in het uitgaanscentrum zijn in totaal tien bewakingscamera’s 

geïnstalleerd. Deze camera’s registreren continu scherpe beelden. Tijdens 

uitgaansavonden en evenementen kan de politie live volgen wat er gebeurt in het 

uitgaanscentrum. Bij overlast of criminele feiten kan de politie de beelden ook 

gebruiken als bewijsmateriaal. 

Bovendien organiseert de politie elk weekend, maar ook op weekdagen, 

alcohol- en drugscontroles. Kruip dus zeker niet onder invloed achter het stuur 

na een fijn avondje stappen.  

Zie je gedrag dat niet door de 

beugel kan, iemand in nood 

of een verdachte situatie? 
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MAAK JEZELF LID VAN DE FACEBOOK-GROEP en  draag  

je steentje bij tot een veilige en leuke uitgaansbuurt

Bel 112!

nieuwe samenstelling 
politieraad Cameranetwerk tAlpA

verhoogde inzet 
 snelheidscontroles Campagne veilig uitgaan



EvEn voorstEllEn:

Bestuursorganen van de lokale politie

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen is ook de samenstelling van de politieraad veranderd. op 1 februari 2013 legden 
de nieuwe politieraadsleden de eed af in handen van de voorzitter, burgemeester Kris van Dijck. De politieraad en het politiecol-
lege zijn de bestuursorganen van de lokale politie. 

De politieraad 
samenstelling
De politieraad bestaat uit de drie burgemeesters van de poli-
tiezone en de verkozen gemeenteraadsleden. Dit bestuursor-
gaan wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden op 
basis van hun bevolkingscijfers. Een politiezone met een be-
volking van 50.001 tot 80.000 inwoners (onze zone telt 63.618 
inwoners) heeft recht op 19 politieraadsleden. Ook de korps-
chef en de secretaris zijn bij de vergaderingen aanwezig.  

Bevoegdheden
De politieraad beslist onder meer over de financiën van de po-
litiezone, de personeelsformatie, vacatures en bepaalde on-
derdelen van het zonaal veiligheidsplan. 

vergaderingen
De politieraad vergadert minstens vier keer per jaar en zo dik-
wijls als nodig is. De vergaderingen van de politieraad bevat-
ten een openbaar en een besloten deel. Enkel het openbare 
luik van de zitting is toegankelijk voor publiek. 

De zittingen vinden plaats in de gemeente van de voorzitter. 
Voor 2013-2014 is dit de raadzaal van het gemeentehuis in Des-
sel, Administratief Centrum “De Plaetse”, Hannekestraat 1.

Het politiecollege
samenstelling
De samenstelling van het politiecollege bleef na de verkiezin-
gen onveranderd. Ook de komende zes jaar wordt het politie-
college gevormd door de burgemeesters Johan Leysen (Balen), 
Kris Van Dijck (Dessel) en Paul Rotthier (Mol) en de korpschef, 
hoofdcommissaris Roger Mol. 

De bijzonder rekenplichtige staat het politiecollege bij voor de 
financiële aangelegenheden en een secretaris zorgt voor de 
voorbereiding van de dossiers en de verslaggeving.

Bevoegdheden
Het politiecollege heeft bevoegdheden die samenhangen 
met de organisatie en het beheer van het politiekorps. De be-
voegdheden zijn te vergelijken met deze van het College van 
burgemeester en schepenen in een gemeente. Voorbeelden 
zijn: het uitoefenen van het gezag over het korps en de korps-
chef, het opleggen van tuchtsancties, aankopen, kortom het 
dagelijks beheer van de zone. 

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat met de 
werking van de politiezone te maken heeft. Het politiecollege 
mag zich niet mengen in de verdeling van taken en opdrachten 
binnen het korps. Ook mag het college geen inzage of kennis 
hebben van gerechtelijke dossiers. Dit valt onder het gezag 
van de Procureur des Konings. 

vergaderingen 
Het politiecollege komt in principe om de twee weken samen. 
De vergaderingen zijn niet openbaar. 

In 2012 kreeg de lokale politie ruim 8000 meldingen binnen. Het kan gaan om 
zaken die telefonisch en administratief afgehandeld kunnen worden of om fei-
ten waarbij (dringende) politiehulp nodig is. De politieagenten gingen voor 6810 
oproepen ter plaatse, waarvan 1764 in Balen , 614 in Dessel, 4189 in Mol en 243 
in andere politiezones. vaak gaat het om tussenkomsten in verband met verkeer.

6810 polItIEtussEnKoMstEn vorIg jAAr

Als je dringend politiehulp nodig hebt, kan je bellen naar het noodnummer 101. Is je oproep niet dringend en heb je gEEn 
politieploeg ter plaatse nodig, neem dan contact op met de lokale politie via het gewone telefoonnummer, tel.: 014 33 37 00.



vorig jaar organiseerde de lokale politie 297 bemande snel-
heidscontroles in 94 straten in de politiezone met een ano-
niem voertuig, goed voor meer dan 420 controle-uren. ruim 
90 procent van de bestuurders respecteerde de maximum 
toegelaten snelheid. 11 685 automobilisten reden te hard en 
kregen een boete in de brievenbus. 

Uit recente bevolkingsonderzoeken van de lokale politie bleek 
een onaangepaste snelheid in het verkeer het meest voorko-
mende buurtprobleem. Volgens 51 procent van de geënquê-
teerden is dit fenomeen het belangrijkste aspect waar de poli-
tie zich op moet concentreren.   

Balen
De lokale politie organiseerde 85 controles in 27 verschillende 
straten in de gemeente Balen. In de Broekstraat (0%), de Mol-
sesteenweg (0,3%) en de Wijngaardberg (3%) waren de over-
tredingspercentages zeer laag te noemen. De automobilisten 
reden naar verhouding vooral te hard in Berg (53%), De Sprui-
ten (38%) en Hoolsterberg (28%). 

Dessel
In Dessel organiseerde de politie in totaal 62 snelheidscontro-
les in 14 straten. Er werd vooral te hard gereden in de Kruis-
berg (22%), Nieuwedijk (17%) en de Boeretangsedreef (15%). 
De maximum toegelaten snelheid werd naar verhouding beter 
gerespecteerd in Hameldijk (0%), Molenhei (0,9%) en in de 
Bergenstraat (2,8%).  

Mol
De politie organiseerde 150 controles in 53 straten in de gemeen-
te Mol. In de St. Theresiastraat, de Lieven Heerstraat en in de 
Keiheuvelstraat stelden de politieagenten geen snelheidsover-
tredingen vast. Met een overtredingspercentage van 51 procent 
werd er naar verhouding vooral te hard gereden in de Kanaal-
straat, maar ook op de Eerselseweg (43%) en in Haag (29%). 

parkeren op minder dan 5 meter van 
een kruispunt
Parkeer niet op de rijbaan en in de berm in 
de nabijheid van kruispunten, op minder 
dan 5 meter van de verlenging van de naast-
bijgelegen rand van de dwarsrijbaan. Deze 
afstand van 5 meter geldt ook bij het parke-
ren in de buurt van oversteekplaatsen voor 
fi etsers en voetgangers. Daarnaast is het 
niet toegestaan om in een bocht te parkeren 
wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. 

vEEl voorKoMEnDE pArKEErovErtrEDIngEn

90 proCEnt rEspECtEErt MAXIMuM toEgElAtEn snElHEID

rijbaan verdeeld in rijstroken 
Deze wagens staan foutief geparkeerd. Een 
belangrijke regel om te onthouden, is dat je 
niet mag parkeren op de rijbaan die in rijstro-
ken is verdeeld door een witte doorlopende 
of onderbroken streep, tenzij verkeersbor-
den dit toestaan. Even stilstaan voor het in- 
en uitstappen van personen of het laden en 
lossen van goederen, mag wel. 

Hinderlijk, gevaarlijk en asociaal parkeren: voor sommigen een snelle oplossing, voor anderen een ergernis

op de hoek van de straat vind je eindelijk een plaatsje vrij om je voertuig te parkeren. je twijfelt: mag je wel zo dicht bij een 
kruispunt parkeren? Een automobilist herinnert zich niet altijd goed de parkeerregels meer. om onveilige verkeerssituaties 
en ergernissen bij andere weggebruikers te voorkomen, brengen we hieronder de juiste reglementering van drie veel voorko-
mende parkeerovertredingen in herinnering. 

Meer info: 
raadpleeg een uitgebreid overzicht van de 
parkeerreglementering op onze website, 

www.politiebalendesselmol.be

verhoogde berm binnen een bebouwde 
kom
Onthoud goed dat je niet mag parkeren en 
stilstaan op de verhoogde berm binnen de 
bebouwde kom, ook niet om even gauw een 
winkel binnen te gaan of geld af te halen. 
Meestal is die verhoogde berm een voetpad. 

Bemande snelheids-
controles 2012 Aantal  voertuigen Aantal  overtredingen

Balen 40 376 3 943

Dessel 27 430 2 628

Mol 44 796 5 114

TOTAAL politiezone 112 602 11 685

> Kijk voor een uitgebreid resultatenoverzicht 
van de snelheidscontroles per straat op onze 
website: 

www.politiebalendesselmol.be

Flitspalen controleren ruim 3 miljoen voertuigen
De automobilisten rijden naar verhouding minder hard als 
ze weten dat er camera’s staan. Zo staan er in de politie-
zone 45 fl itspalen waarvan de camera’s regelmatig worden 
verwisseld. Deze fl itspalen werden vorig jaar meer dan 
29.000 uren ingezet en controleerden ruim 3 miljoen voer-
tuigen. 5.069 bestuurders reden te hard. Het overtredings-
percentage lag met 0,16 procent opmerkelijk lager dan bij 
de bemande snelheidscontroles. 



EErstE “slIMME CAMErA’s” gEplAAtst

De lokale politie ondersteunt de campagne van het gemeentebestuur van Mol 
en de cafébazen waarin de Corbiestraat als plezante en veilige uitgaansbuurt 
centraal staat. Een avondje stappen gaat tenslotte om een gezellige babbel 
op het terras, amusement op de dansvloer en respect voor anderen. 
Geluidsoverlast, wildplassen, vandalisme en geweld horen daar zeker niet bij.

HoE KAn jE DE loKAlE polItIE BErEIKEn?

Dringende politiehulp nodig? Bel 101!

politiezone Balen-Dessel-Mol

Hoofdcommissariaat Mol

Molenhoekstraat 2 | 2400 Mol

Tel. 014 33 37 00 | Fax 014 33 37 09

onthaal@politiebalendesselmol.be

Openingsuren: permanent geopend

Wijkpost Balen
Molenstraat 58 | 2490 Balen | Tel. 014 33 37 70 | Fax 014 33 37 79 | wijkbalen@politiebalendesselmol.be 
openingsuren: elke werkdag van 8u tot 12u, woensdag ook van 13u tot 16u, donderdag ook van 17u tot 20u

Wijkpost Dessel
Kwademeer 26 | 2480 Dessel | Tel. 014 33 37 80 | Fax 014 33 37 89 | wijkdessel@politiebalendesselmol.be 
openingsuren: elke werkdag van 8.30u tot 12u, donderdag ook van 13.30u tot 16u en van 17u tot 19u

Wijkpost Mol
Statiestraat 46A | 2400 Mol | Tel. 014 33 37 90 | Fax 014 33 37 99 | wijkmol@politiebalendesselmol.be 
openingsuren: elke werkdag van 8.30u tot 12u, in de namiddag na afspraak

www.politiebalendesselmol.be

vorig jaar is de lokale politie gestart met de 
implementatie van een uitgebreid camera-
netwerk in de politiezone. op vier locaties in 
het uitgaanscentrum van Mol werden in to-
taal tien bewakingscamera’s geïnstalleerd. 
recent zijn ook de eerste Anpr-camera’s (au-
tomatische nummerplaatlezers) geplaatst. 

De eerste nummerplaatlezers verschenen 
aan de Molsesteenweg op de brug in Balen 
en aan de spoorwegovergang in Mol, op het 
kruispunt van de Turnhoutsebaan en de Leen-
hofstraat. Deze ‘slimme camera’s’ controleren 
het verkeer in beide rijrichtingen.  

“Black lists” 
De camera’s lezen de nummerplaten van alle 
voorbijrijdende voertuigen (ook buitenland-
se) en vergelijken deze automatisch met de 
zogenoemde “black lists” (bijvoorbeeld ge-
stolen voertuigen). De camera’s geven een 
alarmmelding als een gezochte nummerplaat 
wordt gesignaleerd.

32 locaties
De komende jaren zullen er in totaal op 32 lo-
caties ANPR-camera’s worden geïnstalleerd. 
Voor dit jaar wordt onderzocht of de plaatsing 
van nummerplaatlezers mogelijk is aan on-
der meer de Meerhoutsebaan en de Olmen-
sebaan in Balen, de Nieuwedijk in Dessel en 
Donk in Mol. In de nabije toekomst zal con-
trole van al het in- en uitgaand verkeer op de 
grote toegangs- en invalswegen in de politie-
zone mogelijk zijn.   

tAlpA
Het cameranetwerk van de politiezone Balen-
Dessel-Mol kreeg de naam TALPA, wat staat 
voor ‘Technische Applicatie Lokale Politie 
Aandacht’. Het cameranetwerk is bedoeld als 
hulpmiddel bij het zoeken naar bewijsmateri-
aal bij overlast en misdaad en om de pakkans 
van de daders te verhogen. Er is geen perma-
nente observatie van de beelden. Binnen de 
grenzen van de privacywetgeving worden de 
beelden voor een beperkte periode bewaard. 
Bovendien kan niet zomaar iedereen de beel-
den bekijken.

sAMEn voor EEn lEuKE En vEIlIgE 
 uItgAAnsBuurt!
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DE PLEZANTSTE UITGAANSBUURT VAN DE KEMPEN!

... MEZELF GOED TE AMUSEREN
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je steentje bij tot een veilige en leuke uitgaansbuurt
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De Corbiestraat, de plezantste uitgaansbuurt van de Kempen


