
1

Politiezone Sint-Truiden I Gingelom I Nieuwerkerken
jaargang 17

NR. 1  APRIL 2019

Het politiecollege, van links naar rechts: Dries Deferm, burgemeester Nieuwerkerken, Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden en voorzitter politiecollege en -raad, en Patrick Lismont, burgemeester Gingelom.
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VOOR AL UW 
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NAAR DE POLITIE: 

IN DIT NUMMER

VAST EN ZEKER!
Antifietsdiefstaltips

 Gebruik altijd 2 goede sloten.

 Maak je fiets met het kader vast aan een vast object.

 Stal je fiets op een goed zichtbare plaats.

 Zet je fiets zo veel mogelijk binnen.

 Laat niets achter in je fietstas.

 Laat je fiets graveren.

 Bewaar je fietspas op een veilige plaats.

 Doe altijd aangifte van diefstal.
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• FIETSDIEFSTAL

P. 11

• KEN JE WIJKINSPECTEUR 

P. 12

• NIEUWE MAILADRESSEN
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Korpschef en burgemeester aan het woord

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

Beste inwoner,

Voor we overgaan tot de orde van de dag, wil ik eerst 
graag Benny Bamps vermelden. Benny was 18 jaar lang 
burgemeester van Nieuwerkerken, en maakte tijdens die 
periode deel uit van het politiecollege. Hij was een zeer 
gewaardeerd lid van het politiecollege en ik wil hem dan 
ook bedanken voor zijn jarenlange trouwe inzet voor onze 
politiezone.

Samen met de collega burgemeesters van Gingelom en 
Nieuwerkerken, Patrick Lismont en Dries Deferm, probeert 
het politiecollege er elke dag voor te zorgen dat de inwoners 
van onze politiezone zich veilig en goed voelen. 

Aarzel dus zeker niet om jouw wijkagent (pagina 11) aan te 
spreken als je een probleem hebt of als je er één ziet in de 
buurt. Wijkwerking is namelijk één van de basispijlers van 
onze lokale politiewerking. Met jullie hulp kunnen onze 
politiediensten problemen snel opsporen en verhelpen. 
Kleine ergernissen, zoals een vuile stoep of een vuilniszak 
die te lang blijft staan, kunnen de relatie tussen jou en 
je buren al snel verzuren. Probeer zeker om het niet zo 
ver te laten komen, maar als je toch een probleem met je 
buur ondervindt, kun je altijd terug bij de dienst Buren-
bemiddeling om een geschil op een snelle en vriendelijke 
manier op te lossen. Want denk eraan: een goede buur is 
soms meer waard dan een verre vriend!

Om de herkenbaarheid en de uniformiteit te verhogen, 
kregen alle Belgische politiediensten nieuwe e-mailadressen. 
Elke dienst en politiebeambte heeft nu een eigen e-mailadres 
dat eindigt op @police.belgium.eu. Alle e-mailadressen 
binnen onze politiezone werden aangepast. Om de goede 
dienstverlening te kunnen blijven garanderen, kan je op 
pagina 12 de nieuwe mailadressen terugvinden.   

Veel leesplezier!

Beste inwoner,

Onze diensten hebben de laatste maanden niet stil 
gezeten. In ons jaarverslag, beschikbaar via onze website, 
zal je kunnen vaststellen dat er weer heel wat positieve 
resultaten geboekt zijn. Het aantal criminele feiten neemt 
alsmaar af, maar we merken wel een grote verschuiving 
van de criminaliteitsvormen. We stellen minder inbraken 
vast, maar er doen zich veel frequenter oplichtingen via 
internet of via telefoon voor. Wees dan ook steeds op je 
hoede als je via mail melding krijgt dat je een mooie prijs 
hebt gewonnen. Geef zeker nooit je gegevens door bij 
dergelijke mails.

Uit een recente veiligheidsbevraging afgenomen in 
onze politiezone blijkt dat 4 op de 10 inwoners hun 
wijkinspecteur niet kennen. In deze politiekrant vinden 
jullie dan ook nogmaals de contactgegevens van alle 
wijkinspecteurs. Heb je een vraag of een probleem, aarzel 
niet om hen te contacteren. Ook de andere diensten waar 
jullie beroep op kunnen doen, zoals burenbemiddeling of 
diefstalpreventieadvies, komen verder aan bod.

Uit de enquête, afgenomen bij meer dan 600 inwoners, 
blijkt dat jullie het vaakst wakker liggen van de 
verkeersveiligheid. Onaangepaste snelheid, hinderlijk 
parkeren en agressief verkeersgedrag vormen de top 3 van 
ergernissen. Verkeersveiligheid is dan ook een prioriteit 
in onze werking. Dagelijks gaan onze mensen hiervoor 
op pad. Toch blijven we vaststellen dat iedereen zich wel 
eens schuldig maakt aan dergelijk gedrag. Als iedereen een 
beetje extra aandacht besteedt aan haar/zijn eigen gedrag 
in het verkeer, kunnen we al een enorme vooruitgang 
boeken.

Samen werken we verder aan een veilige politiezone!

Steve Provost
hoofdcommissaris van politie
korpschef
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Het politiecollege, samengesteld uit de burgemeesters van de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom 
en Nieuwerkerken, de korpschef en de secretaris staan in voor het dagelijks beheer van het politiekorps.

De nieuwe politieraad werd op woensdag 20 februari 2019 geïnstalleerd. De 19 raadsleden, gekozen 
uit de gemeenteraden van Sint-Truiden (14), Gingelom (3) en Nieuwerkerken (2) legden de eed af. De 3 
burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet meegeteld in het aantal leden 
bepaald door het bevolkingscijfer.

Politiecollege

Politieraad

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege 
en -raad

Dries Deferm
burgemeester 
Nieuwerkerken

Patrick Lismont
burgemeester Gingelom

Steve Provost
hoofdcommissaris van 
politie
korpschef

Zittend van links naar rechts: 
• Alexander van Liempt, secretaris
• Steve Provost, korpschef 
• Dries Deferm, burgemeester 

Nieuwerkerken
• Veerle Heeren, burgemeester Sint-

Truiden en voorzitter politiecollege 
en -raad

• Patrick Lismont, burgemeester 
Gingelom

• Jef Cleeren

Middenste rij van links naar rechts:
Ludwig Vandenhove, 
Raymonde Spiritus, Winand Abrahams, 
Jan Wicheler, Kristof Schiepers, 
Maurice Hollebeke, Marleen Thijs, 
Johan Mas, Mieke Claes, 
Hilde Vautmans, Ann Knaepen, 
Carl Nijssens

Bovenste rij van links naar rechts:
Christophe Elen, Günther Dauw, 
Hans Govaerts, Brenda Berden, 
André Willems

Ontbreekt op de foto: 
Laurien Bamps
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Smishing (sms-phishing) 
Laat je niet vangen door valse sms-berichten! 

Er circuleren valse sms’en (onder andere in naam van bpost) met de 
boodschap dat de ontvanger een prijs gewonnen heeft. Via een link 
worden de ontvangers van deze berichten naar een volgend scherm 
geleid waar persoonlijke info, bank- en kaartgegevens worden 
gevraagd.

Steeds vaker wordt een sms gebruikt om berichten te versturen die 
valse links bevatten met de bedoeling mensen op te lichten. Deze 
vorm van phishing kreeg zelfs een naam: smishing of ook SMS-
phishing.

Wat te doen?
• Klik niet op de link in het sms-bericht.
• Als je wel geklikt hebt, vul de velden verder niet in en breek elke interactie af.
• Valse berichten, ook valse sms-berichten, kan je doorsturen naar verdacht@safeonweb.be.

Meer informatie: www.safeonweb.be

‘Beter een goede buur, dan een  
verre vriend’
De lokale politie stelt een harmonica 
van 5 kaartjes ter beschikking waarmee 
inwoners van de politiezone hun buren 
op een ludieke manier op de hoogte 
kunnen stellen dat ze een feestje geven 
en mogelijks wat overlast veroorzaken, 
of waarmee ze hun buren kunnen 
uitnodigen voor een drankje, maar 
evengoed een kaartje waarmee ze wat 
aan de buren kunnen vragen of hun dank 
kunnen uitspreken. Eén van de kaartjes 
luidt ‘Beste buur, ik ben nieuw hier’, waarmee nieuwkomers kunnen aangeven hun buren beter 
te willen leren kennen. Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘Beter een goede buur, dan een verre 
vriend’. 

Deze kaartjes moeten het gesprek tussen buren op gang brengen of, als dat niet meer lukt, 
aanzetten tot burenbemiddeling. Op de achterzijde van de kaarten wordt verwezen naar de 
dienst Burenbemiddeling, voor het geval er toch een haar in de boter zou zitten. Die dienst 
burenbemiddeling tracht dan door een gezamenlijk gesprek met de buren tot een aanvaardbare 
oplossing te komen.

De kaartjes kunnen tijdens de openingsuren afgehaald worden in het Politiehuis in Sint-Truiden of in 
de wijkposten in Gingelom en Nieuwerkerken.  

Wil je een burenbemiddeling opstarten?
Tel.: 011-48 05 69, e-mail: pz.poltrudo.burenbemiddeling@police.belgium.eu
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Laat je fiets graveren!
De kostprijs van een nieuwe fiets ligt redelijk hoog. Je kan je vervoersmiddel daarom maar beter 
goed beveiligen! In onze strijd tegen fietsdiefstallen is het Fietspunt een belangrijke partner. Zij 
verkopen degelijke fietssloten, houden op regelmatige basis opruimacties in de fietsenstallingen 
aan het station en graveren dagelijks gratis fietsen.

In de paasvakantie kan je op een aantal locaties jouw rijksregisternummer in de fiets laten graveren. 
Zo krijgt de fiets een identiteit mee en is hij niet meer zo interessant voor dieven. Dankzij die 
fietsregistratie kan de eigenaar van een gevonden fiets ook sneller teruggevonden worden.

• woensdag 10 april 2019 Bloesembar, Honsberg Zepperen (tussen knooppunt 171 en 149) 
 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
• zondag 14 april 2019 BFV Bloesembar in Velm (bloesemfietsroute tussen de knooppunten 186 

en 359) van 13.00 uur tot 17.00 uur.
• zondag 21 april 2019 Bloesembar Pipo Bevingen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

In de zomermaanden zal de fietsgraveerder ook weer op tournee gaan in de hele politiezone Sint-
Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Toch slachtoffer?
Ben je, ondanks de 
voorzorgsmaatregelen, toch het 
slachtoffer van fietsdiefstal? Doe dan 
aangifte bij de lokale politie Sint-Truiden 
- Gingelom - Nieuwerkerken.

Je kan dan ook tijdelijk en gratis 
gebruikmaken van een Eerste Hulp Bij 
Fietsdiefstal (EHBF)-fiets. Meld je binnen 
10 dagen na de aangifte van diefstal bij 
het Fietspunt (Stationsplein 65,
Sint-Truiden) met je identiteits- of 
verblijfskaart. Je kan de fiets gedurende 
2 weken gratis gebruiken.

Fiets gevonden!
Misschien werd je fiets al 
teruggevonden. Vaak wordt je fiets 
teruggevonden in de buurt van
waar je hem verloor. Kijk daarom vlug op 
de website www.gevondenfietsen.be.

Meer informatie
Preventie
Huis van de Wereld
Zoutstraat 46, 3800 Sint-Truiden
Tel: 011 70 16 66
E-mail: info.preventie@sint-truiden.be

VAST EN ZEKER!
Antifietsdiefstaltips

 Gebruik altijd 2 goede sloten.

 Maak je fiets met het kader vast aan een vast object.

 Stal je fiets op een goed zichtbare plaats.

 Zet je fiets zo veel mogelijk binnen.

 Laat niets achter in je fietstas.

 Laat je fiets graveren.

 Bewaar je fietspas op een veilige plaats.

 Doe altijd aangifte van diefstal.
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Huisnummers

Infosessies voor groepsleiders,  
wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers

Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal belang om je woning/gebouw/
appartement in geval van nood te kunnen vinden. Er zijn nog te veel woningen/
gebouwen die geen of een slecht zichtbaar huisnummer hebben. Ook in het donker 
moet een huisnummer goed leesbaar zijn. In geval van nood telt elke seconde.

Brandweer, politie en ambulanciers stellen regelmatig vast dat er woningen/gebouwen zijn die niet voorzien 
zijn van een goed leesbaar huisnummer wat nochtans levens kan redden. Wij doen daarom een oproep aan alle 
inwoners van onze zone om hun huisnummer op een zichtbare plaats te bevestigen.

Enkele tips:
u Een verlicht huisnummer aanbrengen dat bovendien kleurcontrasten heeft, bijvoorbeeld zwarte letter op een 

witte achtergrond. Grote huisnummers zijn uiteraard altijd duidelijker.

v Indien je weet dat je op een moeilijk te bereiken locatie woont, meld dit dan tijdens je oproep naar het 
noodnummer 101. Het snel ter plaatse zijn op de interventieplaats is van essentieel belang. Dit is de basis om 
snelle hulp te bieden en levens te redden.

w Steek ‘s nachts de buitenverlichting aan, laat bij een noodsituatie de hulpdiensten opwachten door een 
familielid of een buur.

Zie ook artikel 117 van het GASreglement 
(http://www.lokalepolitie.be/5376/over-ons/politiereglement/gemeentelijke-administratieve-sancties).

Uitstappen maken 
in groep, vooral 
met kinderen en 
jongeren, is in 
het hedendaagse 
verkeer niet altijd 
zonder risico. 

Hoe je je als begeleider moet gedragen in het 
verkeer en welke je rechten en plichten zijn, 
daarover kom je alles te weten in de infosessies 
«Wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en 
gemachtigd signaalgevers» die de dienst Mobiliteit 
en Routenetwerken van de provincie Limburg 
tweejaarlijks organiseert. 
De eerstvolgende infosessies vinden plaats in mei 
2019.
➔ wegkapitein voor fietsers 
 o op 7 mei 2019
 o voor het begeleiden van groepen fietsers (bv.  

 in een fietsclub) van 15 tot 150 fietsers
 o minimumleeftijd 21 jaar
 o Let op: niet voor wielerwedstrijden
➔	wegkapitein voor motorrijders 
 o op 9 mei 2019
 o voor het begeleiden van groepen motorrijders  

 van 15 of meer motorrijders
 o minimumleeftijd 25 jaar

➔	groepsleider 
 o op 14 mei 2019
 o voor het begeleiden van groepen voetgangers  

 (o.a. jeugdverenigingen)
 o minimumleeftijd 18 jaar
➔	gemachtigd signaalgever 
 o op 16 mei 2019
 o voor het begeleiden van culturele, sportieve en  

 toeristische evenementen, wielerwedstrijden  
 en niet-gemotoriseerde sportwedstrijden

 o minimumleeftijd 18 jaar

Uur: 19.00 uur (deuren vanaf 18.30 uur) tot 
ongeveer 21.00 uur. 

Waar: Provinciehuis Boudewijnzaal, 
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (toegang via 
Bosstraat) 

Opletten: Deze infosessies zijn niet bedoeld voor 
gemachtigd opzichters. 

Prijs: Deelname is gratis.

Inschrijven is verplicht! 
Tot uiterlijk 28 april 2019 kan je je inschrijven:
- digitaal via www.limburg.be/

groepsbegeleiders2019
- telefonisch via 011-23 83 85 (tijdens kantooruren 

tot 16.00 uur).
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Infosessies voor groepsleiders,  
wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers

Checklist vakantie
Bereid niet enkel je vakantie goed voor, maar ook je afwezigheid. Met een paar kleine ingrepen maak je het 
voor dieven minder interessant om net jouw woning uit te kiezen.

Wees discreet
• Spreek op je voicemail nooit over de periode van afwezigheid.
• Wees uiterst voorzichtig met wat je op sociale netwerksites schrijft.
• Zorg dat iemand, die je vertrouwt, je brievenbus regelmatig komt leegmaken, de rolluiken of gordijnen opent 

en sluit of indien nodig het gras maait.

Bescherm je goederen
• Sluit alle deuren, ramen (ook die van de kelder), koepels en dakvensters.
• Bewijs de inbreker geen dienst door allerlei voorwerpen (ladders, klein tuingereedschap, enz.) binnen 

handbereik achter te laten.
• Bewaar waardevolle voorwerpen in een kluis en wanneer dat niet kan, noteer dan de serienummers en 

verberg ze op een niet voor de hand liggende plaats.
• Zorg steeds voor evenveel verlichting, zoals wanneer je thuis bent. Een leeslampje is niet voldoende. Iedereen 

weet immers dat dat brandt om een bewoonde indruk te wekken. Plaats eventueel een tijdschakelaar.

Sleutels en alarm
• Laat je sleutels niet in het slot zitten: geef ze aan de persoon die je brievenbus komt leegmaken of neem ze 

mee.
• Activeer het alarm wanneer je vertrekt en breng de alarmcentrale op de hoogte van je afwezigheid.

Lokale politie
• Als je op vakantie vertrekt, kan je je afwezigheid aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 

Nieuwerkerken melden, zodat die een oogje in het zeil houdt. Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en 
de politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in de wijk.

Je kan woningtoezicht op verschillende manieren aanvragen via:
• een aanvraagformulier in het politiehuis in Sint-Truiden, of in de politieposten in Gingelom of Nieuwerkerken
• je wijkinspecteur
• https://www.politie.be/nl/e-loket/afwezigheidsmelding

Woningtoezicht is gratis, maar vraag het wel minimum 7 dagen voor vertrek aan.
Ook bij andere periodes van afwezigheid (huwelijk, ziekenhuisopname, begrafenis, …) kan je
woningtoezicht aanvragen.

Voor DIEFSTALPREVENTIEADVIES voor je woning, handelszaak of op bouwplan, voor voordrachten 
over diefstalpreventie en over senioren en veiligheid of voor de inbraakpremie kan je terecht bij de 
diefstalpreventieadviseur op het nummer 011-70 19 90 of via pz.poltrudo.veiligheid@police.belgium.eu.
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De camerawet werd grondig gewijzigd in 
2018 en legt de bezitter en/of gebruiker van 
bewakingscamera’s op om:

1. De bewakingscamera’s gratis aan te geven. 
De aangiften moeten elektronisch worden 
ingediend via www.aangiftecamera.be. De 
aangiften kunnen niet gebeuren op papier, 
noch op het politiecommissariaat.

 Personen die vóór 25 mei 2018 reeds een 
aangifte hadden gedaan, moeten een nieuwe 
aangifte doen voor 1/12/2020.

2. Een register van de beeldverwerkingsactivi-
teiten bij te houden.

3. Een pictogram aan te brengen aan de ingang 
van de bewaakte plaats.

Welke camera’s?
De camerawet is van toepassing op de 
bewakingscamera’s, hetgeen betekent dat ze 
enkel betrekking heeft op de camera’s die 
worden geïnstalleerd en gebruikt voor het 
toezicht en de bewaking van plaatsen, meer 
bepaald om misdrijven tegen personen of 
goederen te voorkomen, vast te stellen of op te 
sporen.

Voor wie?
• De particulier die een camera plaatst om de 

ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis 
te bewaken;

• De zaakvoerder van een winkel die een 
bewakingscamera plaatst om de etalage of de 
winkelrekken te bewaken;

• De ondernemingen die camera’s plaatsen om 
hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, 
beschadiging, inbraak, ...

Enige uitzondering: de natuurlijke persoon die 
aan de binnenkant van zijn privéwoning een 
bewakingscamera plaatst, voor persoonlijke 
en huiselijke doeleinden. Hier is geen aangifte 
nodig.

Wat mag niet?
• Je mag als burger nooit het openbaar domein 

filmen.

Via deze weg kan je je alarminstallatie ook gratis 
aangeven.

Meer informatie 
• www.besafe.be:
 o gedetailleerde uitleg over de camerawet,   

 waaronder de aangifte, het register en het  
 pictogram;

 o de gebruikshandleiding van de aangifte   
 van bewakingscamera’s;

 o de antwoorden op de meest frequente   
 vragen in de “FAQ”-rubriek.

• Alexander van Liempt, adviseur
 tel: 011-70 19 57
 pz.poltrudo.beleid@police.belgium.eu

Bezit je een bewakingscamera? 
camera foto.pdf   1   5/11/18   14:38



Datum:  ...................................................................................................................................................

Aard van het probleem

 Riolering  Onkruid
 Hondenpoep  Hagen en bomen
 Openbare verlichting  Schade
 Sluikstorten, zwerfvuil  Afval verbranden
 Speelpleinen  Verkeer
 Borden (aanplakborden,  Andere: ..........................................................................................

straatnaamborden, verkeersborden, ...)

Uw gegevens

Naam:  ....................................................................................................................................... 

Voornaam:  .......................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Telefoonnummer:  ...............................................................................................

Datum:  .....................................................................................................................................

Plaats waar het probleem zich voordoet (vergeet de gemeente niet te vermelden):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Beschrijving van het probleem:  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meldingskaart 
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Wist je dat je zelf de stoep, goot en 
berm voor je woning proper moet 
houden?
Dat is een kleine klus, maar wel één die belangrijk is voor de 
netheid van de hele buurt.
En we willen allemaal in een mooie straat wonen. Toch?

Regelmatig stelt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom- 
Nieuwerkerken vast dat er op voetpaden aan woningen en op 
privéterreinen (privétuinen, bouwterreinen, percelen, ...) 
onkruid en distels groeien.
We willen er de aandacht op vestigen dat jij als bewoner 
de plicht hebt het onkruid en de distels op het voetpad 
en de aangelegde berm voor je terrein te verwijderen. De 
aangelegde berm is de ruimte gelegen op het openbaar 
domein tussen de rooilijn en de rijbaan of het fietspad, die 
door de overheid werd aangelegd maar niet als voetpad werd 
ingericht. Bovendien moet je je privéterrein onderhouden en 
de bloei of zaadvorming van hinderlijke onkruidsoorten en 
distels voorkomen. Het is een kleine klus met een groot effect 
voor de hele buurt. Een nette buurt bevordert immers het 
veiligheidsgevoel.

Zorg er daarom zeker voor dat je de zone voor je woning proper 
maakt. Anders bestaat de mogelijkheid dat je in de toekomst 
een GAS-boete in de bus krijgt. Dat zou toch zonde zijn?!



Frankeren 

als

brief

Lokale Politie
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden
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Huisvuil (restafval, GFT, PMD, glas, papier en karton,...) wordt regelmatig opgehaald. Dat is
heel normaal. Maar wist je dat je vóór en na de ophaling met een aantal dingen rekening moet houden?

De belangrijkste afspraken op een rijtje:
• Verzamel het afval in de zak of container die daarvoor is bestemd. 
• Zet het vuilnis buiten ten vroegste om 18.00 uur vóór de dag van de ophaling. 
• Je plaatst de zak of container voor je eigen perceel (tenzij dat door uitzonderlijke omstandigheden niet kan).
• Haal afval dat niet opgehaald werd ten laatste om 08.00 uur de dag nadien terug binnen.

Huisvuil
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Wie is jouw wijkinspecteur 
of gemeenschapswacht?

 WIJKINSPECTEURS GEMEENSCHAPSWACHTEN
Centrum, station Ferdi Vannitsen Freddy Spiritus  
 0498-93 16 47 0493-51 25 62
Fruitwijk, Sint-Pieter Serge Jossa Freddy Spiritus       
 0498-93 16 50 0493-51 25 62
Schurhoven,  William Vrielynck (tot 1 mei 2019 Jan Dewaele) Astrid Kindermans 
Sint-Gangulfus 0498-93 16 52 0493-97 01 64

ZONE CENTRUM • Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1 

 WIJKINSPECTEURS GEMEENSCHAPSWACHTEN
Nieuw Sint-Truiden,  Wendy Neven Chantal Martens
Runkelen  0498-93 16 62 0493-51 25 65
Duras, Gorsem, Halmaal, Eddy Deville Johnny Nossin 
Tiensesteenweg, Wilderen 0498- 93 16 46 0494-57 56 92
Aalst, Bevingen, Kerkom, Dirk Bonneux  Frieda Koopmans 
Velm  0498-93 16 48  0499-94 52 35 

ZONE WEST • Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1 

 WIJKINSPECTEURS GEMEENSCHAPSWACHT
Binderveld,  Dany Vanweerts 
Nieuwerkerken 0498-93 16 59 
Kozen, Wijer Jo Schreurs 
 0498-93 16 58
Kortenbos, Metsteren,  Kristien Hoebrechts Kortenbos, Metsteren, Melveren 
Melveren, Nieuwerkerken 0498-93 16 60 Linda Engelbos • 0493-51 25 68 

ZONE NOORD • Politiepost Nieuwerkerken, Nieuwesteenweg 3

  WIJKINSPECTEURS 
Gingelom, Niel  Michel Bossens • 0498-93 16 55
Boekhout, Jeuk, Mielen-boven-Aalst, Muizen Sarah Pictoel • 0498-93 16 56
Borlo, Buvingen, Kortijs, Vorsen, Montenaken Reinier Volont • 0498-93 16 61

ZONE ZUID • Politiepost Gingelom, Steenweg 111

 WIJKINSPECTEURS GEMEENSCHAPSWACHTEN
Engelmanshoven,  Elke Toelen Erik Schroeyen  
Gelinden, Groot-Gelmen,  0498-93 16 54 0491-92 99 63
Industriezone Brustem, 
Luikersteenweg 
Brustem, Ordingen,  Véronique Vandersmissen  Gerry Vandereyken
Zepperen 0498-93 16 51 0494-57 56 78 
Bautershoven,  Jos Depae Bautershoven, Schurhovenveld industrie
Schurhovenveld industrie,  0498-93 16 49  Astrid Kindermans • 0493-97 01 64
Terbiest  

ZONE OOST • Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1 

Terbiest  
Linda Engelbos • 0493-51 25 68



Verantwoordelijke uitgever burgemeester Veerle Heeren, Politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden

Samenstelling en redactie Steve Provost, korpschef - Evi Lennertz, adviseur 

Vormgeving en realisatie de PRESS DRUKKERIJ bvba
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Nieuwe e-mailadressen lokale politie  
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Alle Belgische politiediensten kregen nieuwe e-mailadressen. Elke dienst en politiebeambte heeft nu een 
eigen e-mailadres dat eindigt op @police.belgium.eu. Ook alle e-mailadressen binnen onze politiezone 
werden aangepast.

Handig om te weten

- Algemeen contactadres 
 Heb je een vraag over de wegcode? Heb je een idee om onze werking te verbeteren? Wil je 
 woningtoezicht aanvragen? Voor deze en andere (niet-dringende!) vragen kan je terecht op ons 
 algemeen mailadres. 
 politie@poltrudo.be    ➔	pz.poltrudo@police.belgium.eu

- Diefstalpreventieadvies
 Voor diefstalpreventieadvies voor je woning, handelszaak of op bouwplan, voor voordrachten 

over diefstalpreventie en over senioren en veiligheid of voor de inbraakpremie kan je terecht bij de 
diefstalpreventieadviseur.

 veiligheid@poltrudo.be    ➔	pz.poltrudo.veiligheid@police.belgium.eu 

- Burenbemiddeling
 Samenleven is boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk. De beste manier om een conflict op te lossen, 

is zelf naar je buren te stappen om je ergernissen te bespreken. Als met je buur praten moeilijk is, helpt de 
dienst burenbemiddeling je graag.

 burenbemiddeling@poltrudo.be    ➔	pz.poltrudo.burenbemiddeling@police.belgium.eu 

- Camera’s
 Heb je vragen rond camera’s en/of camerabewaking? 
 beleid@poltrudo.be    ➔	pz.poltrudo.beleid@police.belgium.eu

Deze mailboxen worden enkel gelezen op weekdagen en tijdens de kantooruren. Hou dus rekening 
met weekends en feestdagen vooraleer je een antwoord mag verwachten. Daarom nooit dringende 
oproepen via deze weg doorgeven: bel hiervoor altijd 101.


