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VOORWOORD 
KORPSCHEF
Beste lezer, 

Het grootste deel van ons politiekorps verhuisde eind sep-
tember naar een volledig nieuw gebouw. Wie een aangifte 
wil doen in Mol, moet niet meer in ’t Getouw zijn, maar kan 
voortaan dag en nacht terecht op ons zonaal onthaal in de 
Guido Gezellestraat 29, naast de Academie voor Muziek en 
Woord. Naast het onthaal worden in het nieuwe gebouw nog 
heel wat andere politiediensten samengebracht. Zo is bij-
voorbeeld ook de wijkpost van Mol van de Statiestraat mee 
verhuisd naar de nieuwe locatie. Het gebouw geeft ons heel 
wat extra mogelijkheden en is alleszins een hele verbetering 
voor onze werking en dienstverlening. Je leest er alles over 
op de volgende pagina. 

Ter voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 
zal er in 2018 een bevolkingsonderzoek in de vorm van een 
lokale veiligheidsbevraging gebeuren.  Deelnemers worden 

per post uitgenodigd om aan deze enquête deel te nemen. 
Hun betrokkenheid is van groot belang. Op basis van de lo-
kale criminaliteitscijfers, het nationaal veiligheidsplan en de 
resultaten van de bevraging  beslist de zonale veiligheids-
raad over de inzet en de prioriteiten van het politiekorps. 

Met het eindejaar in zicht komen ook de traditionele einde-
jaarscontroles er weer aan. De boodschap kan niet genoeg 
herhaald worden: kruip niet achter het stuur onder invloed 
van alcohol of drugs en hou je altijd aan de (verkeers)regels. 
We wensen alle inwoners prettige en vooral veilige feestda-
gen!

Roger Mol
Hoofdcommissaris van politie
Korpschef politiezone Balen-Dessel-Mol
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Het gloednieuwe hoofdkantoor aan de Guido Gezellestraat in het centrum van Mol oogt niet alleen modern, het voldoet aan 
de hedendaagse noden voor een optimale werking van het politiekorps en komt vooral ten goede aan de dienstverlening. 

Verbeterde veiligheid en meer ruimte

Bezoekers worden voortaan ontvangen in een aangename 
onthaalruimte waar iedereen terecht kan. “Na een eerste be-
veiligd onthaal kan je terecht in één van de 7 aanpalende 
spreekkamers/verhoorlokalen met audiovisuele registratie. 
Dit kan in alle privacy. De ontvangst van burgers gebeurt op 
de gelijkvloerse verdieping zodat alles klantvriendelijk, snel 
en efficiënt kan afgehandeld worden.”, legt korpschef Roger 
Mol uit. 

Er is ook heel wat geavanceerde technologie voorzien om de 
veiligheid van iedereen in het gebouw te garanderen. “Alle 
publieke ruimtes staan onder camera-observatie. Ook nieuw 
is dat alle binnenkomende telefoongesprekken kunnen op-
genomen en bewaard worden, zodat eventuele discussies 
nadien kunnen uitgeklaard worden.”, gaat Roger Mol verder. 

Het commissariaat biedt heel wat meer ruimte dan de vroe-
gere kantoren in de Molenhoekstraat en de Statiestraat in 
Mol.  Die extra ruimte is nu ingevuld met onder meer 6 cellen, 
verhoorlokalen, een overleglokaal verdachte-advocaat, een 
lokaal voor audiovisueel verhoor van minderjarige slachtof-
fers, een briefingruimte, een EHBO-lokaal en een polyvalente 
ruimte waar trainingen en opleidingen van politiepersoneel 
kunnen doorgaan. 

NIEUW ZONAAL 
ONTHAAL

Markant gebouw met publiek toegankelijk park

Het gebouw ligt vlakbij het stadscentrum en valt met zijn mo-
derne look op in het straatbeeld. Typerend voor het gebouw 
is het metselwerk en de bakstenen vinnen. “Het is niet alleen 
een blikvanger, maar de vinnen zijn ook functioneel. Ze doen 
dienst als zonwering, beperken inkijk van buitenaf en gaan 
overslag bij brand tegen.” 

Het nieuwe commissariaat telt 7 bouwlagen, waarvan 2 on-
dergrondse die dienen voor het wagenpark van het korps. 

“Daarmee willen we onze eigen parkeerdruk opvangen. Voor 
bezoekers is er parkeergelegenheid vlak voor de deur.” 

De bovengrondse verdiepingen zijn ingedeeld in 4 volumes 
waar ongeveer 130 mensen werken: medewerkers van het 
zonaal onthaal, de interventiedienst, de verschillende sec-
ties, de wijkwerking van Mol, de recherche, de administratie 
en de korpsleiding. 
“De plannen werden gebaseerd op het federale normen-
boek, dat volgens schaalgrootte van de politiekorpsen be-
paalt welke lokalen en welke oppervlaktes nodig zijn.”, ver-
duidelijkt de korpschef

De bouw werd zo compact mogelijk gehouden, waardoor aan 
de straatkant ruimte voor een publiek toegankelijk park ge-
creëerd werd. “Het is niet alleen een leuke extra groenzone 
voor de buurt, het werkt ook uitnodigend en hopelijk ook 
drempelverlagend voor onze bezoekers. Het autoverkeer 
wordt bewust door het park geleid naar een parkeerruimte 
vlak voor de deur, maar de zwakke weggebruiker krijgt altijd 
een bijzondere plaats."

Opendeurdag op 27 mei 2018 

Op vrijdag 8 december 2017 zal het nieuwe hoofd-
kantoor officieel ingehuldigd worden in het bijzijn van 
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan 
Jambon. Het grote publiek is op zondag 27 mei 2018 
welkom op onze opendeurdag! Meer informatie hier-
over maken we later bekend. 



Op 30 januari werd een 16-jarig meisje in de Cor-
biestraat aangevallen door 2 jongens van 15 en 17 
jaar uit Mol. Zij probeerden haar handtas te grijpen en 
trokken haar tegen de grond. De lokale politie Balen-
Dessel-Mol werd meteen verwittigd en controleerde 
de camerabeelden aan het Rondplein/Corbiestraat. 
De verdachten werden herkend, gearresteerd en voor-
geleid voor de jeugdrechter. De jeugdrechter nam de 
gepaste maatregelen.

Op 4 februari werden 3 jongeren die aanwezig waren 
op een fuif in de parochiezaal in Balen het slachtoffer 
van brutaal geweld. In dezelfde nacht, maar op ver-
scheidene tijdstippen, werden de slachtoffers aange-
vallen. De aanvallers sloegen hun slachtoffers zelfs 
met broeksriemen. 2 minderjarigen van 15 en 17 jaar 
respectievelijk uit Balen en Beringen werden gearres-
teerd in de loop van het onderzoek dat werd gevoerd 
tijdens de weken na de feiten.

Op 27 mei ging een interventieploeg van de lokale po-
litie Balen-Dessel-Mol aan het station van Mol over tot 
de controle van een groep personen naar aanleiding 
van een melding over verdacht gedrag. Bij de fouille 
van betrokkenen werd er bij 1 persoon een aantal zak-
jes met hasj en marihuana aangetroffen, evenals attri-
buten voor drugs, die wezen op het dealen van drugs. 
De verdachte, een 26-jarige man uit Amsterdam, werd 
gearresteerd voor de duur van het onderzoek.

Eind 2016 waren er een aantal opvallende diefstallen 
uit voertuigen op parkings van onder meer sporthal-
len en kinderopvang. 
In februari 2017 werd aan een school in Geel een ver-
dachte door een opmerkzame burger betrapt toen hij 
een handtas uit een niet-slotvast voertuig wegnam. 
Op basis van deze informatie startte de politie een on-
derzoek. Bij een huiszoeking bij een echtpaar uit Mol 
werden vervolgens een groot aantal handtassen, bril-
len, portefeuilles en dergelijke ontdekt. De 54-jarige 
man werd aangehouden en de 55-jarige vrouw werd 
aangehouden onder elektronisch toezicht.

Op maandag 9 oktober werd krantenwinkel “’t Gazet-
je” in de Steegstraat in Balen overvallen. De verdach-
te stapte eerst de winkel binnen zonder vermomming, 
vermoedelijk ter verkenning. Ongeveer een uur later 
keerde de man terug naar de winkel, met een bivak-
muts over zijn hoofd. Hij  hield de uitbaatster onder 
bedreiging met een mes en ging aan de haal met de 
inhoud van de kassa en sigaretten. Er raakte niemand 
gewond. Dankzij de bewakingsbeelden kon de ver-
dachte, een 48-jarige man uit Tessenderlo, herkend 
en opgespoord worden. Hij werd aangehouden door 
de onderzoeksrechter en verscheen voor de raadka-
mer die zijn verdere aanhouding beval.

OPGEHELDERD

AANGEKONDIGDE 
SNELHEIDSCONTROLES
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 5 december: Zandvliet – Dessel
 ◗ Donderdag 7 december: Bukenberg – Balen 
 ◗ Dinsdag 12 december: op verschillende locaties in Balen, Dessel en Mol
 ◗ Maandag 18 december: Kiezelweg – Mol 

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



Heb je een van deze voertuigen? 
Schrijf het dan in voor 11 december 2017!

Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte 
vierwielers worden ingeschreven. Deze verplichting geldt nu 
ook voor alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het 
verkeer circuleerden.Bezit je een van deze voertuigen en rijd 
je er al van voor 31/3/2014 mee? Dan moet je dit voertuig 
inschrijven en een nummerplaat aanvragen vóór 11/12/2017. 

Wat moet je doen?

1) Verzamel de nodige documenten en informatie.
2) Ga hiermee naar een postkantoor.
3) In het postkantoor krijg je een aanvraagformulier voor in-

schrijving. Vul dit verder in en onderteken het. 
4) Bezorg dit aanvraagformulier voor inschrijving aan je ver-

zekeraar. Die regelt de verdere inschrijving.
5) De postbode bezorgt je nummerplaat aan huis.

Waarom is dit nodig?

Een nummerplaat is belangrijk in geval van diefstal van je 
voertuig of een ongeval met een bromfiets of lichte vierwie-
ler want: 

1) Een nummerplaat vergemakkelijkt de identificatie van 
het voertuig.

2) Ook de eigenaar van het voertuig is gemakkelijker te ach-
terhalen en is verzekerd.

Alle informatie over de regularisatieprocedure vind je op de 
website van de FOD Mobiliteit en Vervoer: http://mobilit.
belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/
kentekenplaten/bromfietsen

VOOR IEDERE BROMFIETS EN LICHTE VIERWIELER 
EEN NUMMERPLAAT!

Politiezone Balen-Dessel-Mol

Hoofdkantoor Mol
Guido Gezellestraat 29

2400 Mol

Tel. 014 33 37 00

Fax 014 33 37 09

onthaal@politiebalendesselmol.be

Openingsuren: 24/24

Wijkpost Balen
Steegstraat 20 | 2490 Balen | Tel. 014 33 37 70 | Fax 014 33 37 79 | wijkbalen@politiebalendesselmol.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u tot 12u en donderdag 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

Wijkpost Mol
Guido Gezellestraat 29 | 2400 Mol | Tel. 014 33 37 00 | Fax 014 33 37 09 | wijkmol@politiebalendesselmol.be

Openingsuren: elke werkdag van 8.30u tot 12u (behalve op feest- en brugdagen)

WWW.POLITIEBALENDESSELMOL.BE
 @politiebdm

 www.facebook.com/politiebalendesselmol

HOE KAN JE 
DE LOKALE POLITIE BEREIKEN?


