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Politiezone Sint-Truiden I Gingelom I Nieuwerkerken
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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.

Lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken
Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden

Tel.: 011-70 19 11
Fax: 011-70 19 12
pz.poltrudo@police.belgium.eu

Preventiedienst
Zoutstraat 46
3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-70 16 66
E-mail: info.preventie@sint-truiden.be
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Burgemeester en korpschef 
aan het woord 

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

Beste inwoner,

In februari hebben we weer mooie cijfers voorgelegd in ons jaarverslag. De lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken kan in 2019 opnieuw terugblikken op een verdere afname van de “traditionele” 
criminaliteit, dankzij de blijvende inzet en het harde werk van onze politiemensen. We gaan in 2020 verder op 
de ingeslagen weg. De kernpunten van ons jaarverslag kan je nalezen op pagina’s 3 en 4. 

Steeds meer misdrijven gebeuren online. Lees zeker onze tips op pagina 10 om je te 
wapenen tegen phishing en fraude.

Net zoals een stadsbestuur, maakt een politiezone een werkingsplan op voor de komende jaren. De highlights 
van dat ‘Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025’ kan je terugvinden op pagina’s 8 en 9. Je kan het volledige 
document ook terugvinden op onze website.
 
Ken jij je wijkinspecteur? Op pagina’s 6 en 7 ontdek je wie jouw eerste aanspreekpunt 

is bij vragen of opmerkingen over je buurt, dus aarzel niet om hen te contacteren!

Onze lokale politie staat dag en nacht paraat om jou bij te staan. Voor vragen of problemen kan je steeds 
terecht bij onze loketten, en we zijn ook altijd telefonisch bereikbaar. Zo werken we samen aan een veilige, 
aangename woon- en werkplek.

Steve Provost
hoofdcommissaris van politie
korpschef

DAG VAN DE MOTORRIJDER 
LAATSTE ZONDAG VAN MAART

INFO EN INSCHRIJVEN OP WWW.DAGVANDEMOTORRIJDER.BE
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Jaarverslag
Lokale politie gaat nog meer inzetten op 
preventie en opsporing van cybercriminaliteit

>>

Met de cijfers van 2019 kunnen we opnieuw 
een overwegend positief resultaat voorleggen. 
De ‘traditionele’ criminaliteitsvormen blijven 
afnemen. Het aantal diefstallen en feiten van 
afpersing daalt verder in vergelijking met 2018 
(-17%).

 

Het aantal misdrijven met een ICT/online element stijgt opnieuw in 2019. Het blijft nodig om onze burgers 
hierover te sensibiliseren. Cybercrime heeft vele gezichten, denk maar aan de verschillende vormen van 
phishing, en de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Criminelen richten zich op verschillende vormen van 
diefstal en afpersing van burgers en bedrijven of op het platleggen van websites.  

 

cijfers 2019 (% = vergelijking met 2018)
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In de loop van 2020 staan verschillende projecten in de startblokken. Zo wordt er een toepassing uitgerold die 
verschillende politieapps op het terrein ondersteunt en de informatie-uitwisseling zal verbeteren. Om die toepassing 
optimaal te kunnen benutten, voorzien we smartphones voor alle medewerkers. We kunnen terugblikken op een 
goed jaar, maar het werk is natuurlijk nooit af. Het komende jaar gaan we investeren in de veiligheid van onze 
inwoners en onze ordediensten, met onder andere extra camera’s in de binnenstad en bodycams voor onze ploegen. 

Een goed uitgerust, vlot draaiend politiekorps en een goede communicatie met jullie, dat komt elk van onze 
56.000 inwoners ten goede.

Eén van de voornaamste prioriteiten binnen onze zone 
is de verkeersveiligheid verhogen.  Er werden 30.809 
verkeersinbreuken vastgesteld (2018: 40.642), waarvan 
26.244 snelheidsovertredingen. Naast het terugdringen 
van het groot aantal snelheidsovertredingen, blijven we in 
2020 ook aandacht besteden aan zaken zoals gordeldracht, 
kinderzitjes, gsm achter het stuur en hinderlijk parkeren. 
Door de uitbreiding van de verkeersdienst in 2020 kunnen 
we nog beter en efficiënter inzetten op alle aspecten van 
verkeersveiligheid.

In de aanpak van drugsoverlast werkt onze zone nauw 
samen met andere politiezones en de Federale Politie. 
Die samenwerking werpt haar vruchten af. Tijdens twee 
grootschalige onderzoeken konden we verschillende lokale 
dealers aanhouden en werden er tijdens huiszoekingen 
grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Onze diensten 
hebben eveneens verschillende cannabisplantages 
en restanten van cannabisplantages aangetroffen en 
ontmanteld. 

Aantal verkeersinbreuken

Het volledige jaarverslag kan je downloaden via www.politie.be/5376/over-ons/jaarverslag.
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Politie op afspraak  
voor klachten en aangiftes

Inzet op klantvriendelijkheid en privacy 
Onthaal is één van de basisfuncties van de lokale politie. Naast het telefonisch onthaal beschikt de 
politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ook over een fysiek onthaal op 3 locaties in de 
Politiezone: de wijkposten in Gingelom en Nieuwerkerken en het Politiehuis in Sint-Truiden.

Het onthaal in het Politiehuis te Sint-Truiden is een drukbezocht aanspreekpunt waar de burgers 
terecht kunnen met allerlei vragen. Het kan gaan van een simpele wegbeschrijving, tot meer 
delicate meldingen. 

Omdat we de privacy van onze burgers hoog in het vaandel dragen, werd het onthaal in het 
Politiehuis aangepast.  Bezoekers kunnen nu onze onthaalmedewerkers spreken achter een glazen 
wand die de balie scheidt van de wachtruimte. De loketten zijn eveneens van elkaar gescheiden. 
Dat zorgt voor meer privacy in de dienstverlenging en tegelijkertijd blijven we een open 
onthaalruimte behouden. 

Weg naar Zwartberg 18/2 - 3660 Opglabbeek
T 089 39 08 39 - F 089 85 69 29 - BTW BE 0676.765.436 
  facebook.com/appointbe  twitter.com/appointbe 
   instagram.com/appointbe

Door Appoint automatisch te koppelen aan de 
GALoP-applicatie kan de dienstplanning nog 
efficiënter beheerd worden. Dat stimuleert 
niet alleen een open communicatie binnen de 
zone, maar bevordert ook een doeltreffende 
aanpak van het operationele politiewerk. 

Het is mogelijk om een afspraak te maken 
bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken voor meldingen of klachten, die niet 
dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse 
hoeft te komen. 

Je weet dan op voorhand welke documenten je moet 
meebrengen en zo zijn onze medewerkers op de 
hoogte van wie er die dag langskomt en voor welke 
zaken. Zo kunnen ze zich voorbereiden om je sneller en 
beter van dienst te zijn.

- Politiehuis Sint-Truiden: in de week mogelijk met 
of zonder afspraak tijdens de openingsuren. In het 
weekend zonder afspraak tijdens de openingsuren.

- Politieposten in Gingelom en Nieuwerkerken 
 o met afspraak op dinsdag en donderdag tussen  

 09.00 uur en 12.00 uur. 
 o zonder afspraak op maandag, woensdag en  

 vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur 
    

Hoe?: 
• Via onze website www.politie.be/5376 kan je een 

afspraak boeken. Niet alleen via een computer, maar 
ook via tablet en smartphone is de module makkelijk 
te gebruiken. 

• Vul enkele gegevens in zoals je naam, adres, 
telefoonnummer. 

• Kies een onderwerp uit de lijst. Vind je niet wat je 
zoekt? Kies dan ‘overige’ en licht eventueel toe.

• Je krijgt een overzicht van de beschikbaarheden in 
de agenda. Kies een moment dat voor jou past. 

• Je krijgt een bevestiging van de afspraak via mail en 
eventueel een overzicht van de documenten die je 
dient mee te brengen. Via de herinneringsmail kan 
je de afspraak annuleren indien nodig. Annuleren 
kan ook telefonisch via 011-70 19 10 (tijdens 
kantooruren). Het volledige jaarverslag kan je downloaden via www.politie.be/5376/over-ons/jaarverslag.
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Wie is je wijkinspecteur
nieuwe wijkindeling

ZONE CENTRUM - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

ZONE WEST - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

Centrum, station
Ferdi Vannitsen 
0498-93 16 47

Schurhoven, 
Sint-Gangulfus
William Vrielynck 
0498-93 16 52 

Tichelrij, Sint-Pieter
Serge Jossa 
0498-93 16 50 

Asster, Fedasil, 
Fruitwijk, 
Gazometersite, 
Tiensesteenweg 
(nr 8 – nr 121), 
Trudobron
Peter Vlekken 
0498-93 92 28

Nieuw Sint-Truiden
Bart Guilliams 
0498-93 16 62

Aalst, Bevingen, 
Kerkom, Velm
Dirk Bonneux 
0498-93 16 48

Duras, Gorsem, 
Halmaal, Runkelen, 
Tiensesteenweg 
(vanaf kruispunt 
Fabrieksstraat), 
Wilderen
Joris Vos
0498- 93 16 46 

NOORD

WEST

ZUID

CENTRUM
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ZONE NOORD - Politiepost Nieuwerkerken, Nieuwesteenweg 3

Binderveld, 
Nieuwerkerken
Dany 
Vanweerts 
0498-93 16 59

Kozen, Wijer
Jo 
Schreurs 
0498-93 16 58

Kortenbos, 
Metsteren, 
Melveren, 
Nieuwerkerken
Kristien 
Hoebrechts 
0498-93 16 60

ZONE OOST - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

Engelmanshoven, 
Gelinden, 
Groot-Gelmen, 
Industriezone 
Brustem, 
Luikersteenweg 
Elke Toelen 
0498-93 16 54 

Brustem, 
Ordingen, 
Zepperen
Véronique 
Vandersmissen 
0498-93 16 51 

Bautershoven, 
Schurhovenveld 
industrie, 
Terbiest
Jos Depae 
0498-93 16 49 

ZONE ZUID - Politiepost Gingelom, Steenweg 111

Gingelom, Niel
Michel Bossens 
0498-93 16 55 

Borlo, Buvingen, 
Kortijs, Vorsen, 
Montenaken
Reinier Volont 
0498-93 16 61

Boekhout, Jeuk, 
Mielen-boven-
Aalst, Muizen
Sarah Pictoel 
0498-93 16 56

Vanaf 1 mei 
2020 neemt 
Leen Poncelet de 
wijken over van 
Sarah Pictoel. Het 
nummer waarop je 
de wijkinspecteur 
kan bereiken blijft 
hetzelfde. 

NOORD

OOST

ZUID

CENTRUM
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Zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025 
Het Zonaal Veiligheidsplan is een document waarin we de veiligheidsprioriteiten van onze 
politiezone voor de periode 2020 - 2025 vastleggen. 

Binnen onze politiezone besteden we de volgende jaren bijzondere aandacht aan:

Verkeersveiligheid 
Snelheid is de belangrijkste oorzaak van (letsel)ongevallen, maar verkeersgerelateerde fenomenen (snelheid, 
hinderlijk parkeren, agressief rijgedrag en geluidshinder door verkeer) worden door de burgers ook als zeer storend 
ervaren. Daarom voert de lokale politie de snelheidscontroles via vaste en verplaatsbare snelheidscamera’s 
verder op. De politie blijft ook gerichte acties uitvoeren op het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van 
veilige kinderzitjes, alcohol en drugs, gebruik van gsm achter het stuur, zwaar vervoer en de correctheid van de 
boorddocumenten (technische keuring, verzekering,…).
   

Drugsoverlast
Druggerelateerde overlast heeft een groot storend karakter en creëert vaak een subjectief onveiligheidsgevoel bij 
de burgers. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal zeer gericht inzetten op de aanpak van de 
handel, verkoop en fabricage van drugs. Overlast verbonden aan drugs houden we ook in de gaten. 

        

FlitsautoLidar (superflitser)              

Wietplanten en oogst Wietplantage Arrestatie drugsdealer

Maatschappij verstorende 
fenomenen zoals intrafamiliaal 
geweld, prostitutie en 
domiciliefraude
De fenomenen zoals intrafamiliaal 
geweld, prostitutie en 
domiciliefraude vragen onze 
bijzondere aandacht. In dergelijke 
situaties is het van bijzonder belang 
- zowel voor dader als slachtoffer 
- dat de politie snel en kordaat 
optreedt in samenwerking met alle 
veiligheidspartners op lokaal en 
bovenlokaal niveau.

Prostitutie

 Woonstcontrole
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61 openbare camera’s in strijd tegen 
overtredingen en overlast
De stad Sint-Truiden heeft de voorbije jaren haar openbaar domein uitgerust met 61 camera’s op vaste 
plaatsen. De politie beschikt ook nog over een mobiele camera die op verschillende plaatsen ingezet 
wordt. Op 9 locaties in de politiezone staan camera’s met automatische  nummerplaatherkenning 
(ANPR). De beelden ervan worden gemonitord door de lokale politie, die er gebruik van maakt voor 
onder meer bewijsvoering in dossiers en overtredingen. 

De camera’s laten ons toe om gericht op te treden tegen zwerfvuil, sluikstorten en allerlei andere 
vormen van overlast.

In Sint-Truiden kan de politie voortaan bodycams, dronecamera’s en voertuigen uitgerust met 
dashcams inzetten. In combinatie met de vaste, de mobiele en de ANPR-camera’s vormt dit een grote 
meerwaarde voor de werking van de politie. 

De politiezone blijft investeren in innovatieve middelen en technieken in de strijd tegen criminaliteit 
en overlast. 

Controle met drone

Vaste camera ANPR Mobiele camera

Bestuurlijke aanpak 
Bepaalde vormen van criminaliteit kunnen naast via 
de gerechtelijke weg ook via bestuurlijke (steden 
en gemeenten) maatregelen aangepakt worden. 
Dat gaat bijvoorbeeld over het weigeren van een 
vergunning voor een nachtwinkel, het sluiten 
van een horecazaak waar te vaak overlast gemeld 
wordt, of bestuurlijke controles naar illegalen in de 
verschillende sectoren zoals de bouw, de landbouw, 
de prostitutie ect….
Op deze manier kunnen we doeltreffender en 
sneller optreden. 
 



10

Opgepast voor phishing via tekstberichtjes
Steeds vaker wordt ook 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. Dagelijks ontvangen we nieuwe 
voorbeelden van deze vorm van phishing. Wees dus altijd aandachtig als je een tekstberichtje ontvangt.

Wat te doen? 
Het klinkt zo simpel, maar toch laten veel mensen zich nog vangen. 

☛ 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.
☛ Als je tot betaling bent overgegaan, raden wij aan om je bank te contacteren en aangifte te doen bij de 

politie.

Bron: https://www.safeonweb.be/nl/actueel/opgepast-voor-phishing-tekstberichtjes (10-02-2020)

Opgepast voor phishingberichten in naam van 2dehands
Er circuleert een e-mail die van 2dehands lijkt te komen, maar niets is minder waar. Dit is een phishing 
e-mail die als enige bedoeling heeft je bankgegevens te verkrijgen. Stuur hem door naar verdacht@
safonweb.be en verwijder hem onmiddellijk.

Op het eerste zicht lijkt dit bericht professioneel, maar de volgende zaken zijn verdacht:
1. De gebruikte domeinnamen zijn verdacht
• Het bericht wordt verstuurd via klanten.2dehands@update.be.  Het domein update.be is niet het domein 

van 2dehands.
• Achter de knop “Naar Mijn 2dehands” vind je deze link: https://2dehands.healingelementsforyou.com/. 

Het domein healingelementsforyou.com is ook een vals domein.

2. De criminelen voeren de druk op
De criminelen proberen je onder druk te zetten. Een klantvriendelijke organisatie doet dat niet.
• “Rond op tijd de verificatie controle af om probleemloos gebruik te kunnen blijven maken van onze 

platform.”
• “Als je niks doet, worden al je zoekertjes op 31 jan.’20 automatisch verwijderd.”

3. Taalfouten
Wie goed kijkt, vindt taalfouten en inhoud die niet logisch is.

Bron: https://www.safeonweb.be/nl/actueel/opgepast-voor-phishingberichten-naam-van-2dehands (10-02-2020)

Phishing 



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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RESULTATEN  
BOB-campagne  
winter 2019-2020
Naar jaarlijkse traditie nam de lokale politie 
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
deel aan de nationale BOB-wintercampagne 
van 29 november 2019 tot 3 februari 2020. De 
politiezone organiseerde niet enkel grote acties 
in het weekend, maar er werden op verschillende 
momenten en locaties controles op rijden onder 
invloed van alcohol en/of drugs uitgevoerd. 
Er werden 2288 bestuurders gecontroleerd 
waarvan 2,58% bestuurders onder invloed waren, 
waardoor onze politiezone boven het provinciale 
gemiddelde van 1,29 % uitkomt.

De verkeersacties rond alcohol en druggebruik 
gaan uiteraard onverminderd door, ook buiten 
de BOB-periode. Op verschillende momenten en 
verschillende locaties - niet enkel op hoofdwegen 
- houden onze politiemensen het ganse jaar 
door alcoholcontroles. Deze controles zijn kleiner 
en duren minder lang in vergelijking met de 
weekendcontroles, maar hebben desalniettemin 
een groot preventief en sensibiliserend effect. 

Alle resultaten van de Bob-wintercampagne 
zijn te vinden op 
www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be.
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Achtergelaten hondenpoep is één van die dingen, die heel wat personen 
als storend ervaren. De aanwezigheid van hondenpoep in straten en op 
pleinen is allerminst een fraai beeld. Zowel inwoners zonder hond, als 
hondenbaasjes zijn het hierover eens.

In het GASreglement staat onder andere dat:
• hondenbaasjes steeds een zakje of een ander voorwerp bij zich moeten 

hebben om de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen;
• honden altijd aan de leiband moeten op het openbaar domein;
• bijterige honden een muilband moeten dragen op het openbaar domein;
• hondenbaasjes ervoor moeten zorgen dat hun honden niet kunnen ontsnappen;
• honden niet toegelaten zijn op plaatsen waar dit verbod duidelijk vermeld staat;
• honden geen abnormale geluidshinder mogen veroorzaken voor de buurt;
• hondenbaasjes hun honden moeten tegenhouden wanneer ze mensen of dieren aanvallen of achtervolgen;
• hondenbaasjes hun honden in behoorlijke omstandigheden moeten houden.

Overtredingen op deze regels kunnen bestraft worden met een geldboete of andere sancties zoals voorzien in 
het GAS-reglement.

Meer informatie
www.lokalepolitie.be/5376/vragen/gas

Hondenpoep? 
Gezakt of Gepakt.


