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Bekijk online tools, handige links 
en veelgestelde vragen op

www.veiligonline.be

Veilig Online

���
����������������������������������
�
�	������

1 Praat met je kind en luister naar wat hij/zij 
online tegenkomt (positief en negatief).

2 Maak in gesprekken over het internet de 
link met ‘het echte leven’. 
Wat je niet in het openbaar doet, doe je ook 
niet op sociale media.

3 Maak samen afspraken over het gebruik 
van smartphone, tablet, gameconsole: 
Wat? Waar? Wanneer? Hoe lang?

4 Leg uit dat websites je persoonlijke 
gegevens verzamelen en gebruiken. 
Geef ze niet zomaar door.

5 Leer je kind de inhoud van berichten en 
mails kritisch te bekijken. 

6 Leer je kind om een goed paswoord te 
maken, vaak te vernieuwen en met 
niemand te delen.

7 Pas samen met je kind de privacy-
instellingen aan.

8 Leer je kind alert te zijn voor reclame.
Kijk ook op reclamewijs.be en speel samen 
het spel.

9 Praat met je kind over wie online 
een vriend is.

10 Neem bij problemen contact op met 
Child Focus (116 000), www.ikbeslis.be
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Burgemeester en korpschef 
aan het woord 

Beste inwoner,

De voorbije maanden werd onze samenleving door elkaar geschud. Het coronavirus heeft een grote impact 
gehad op ons allemaal, ook op de politiewerking. Plots kwamen er bovenop de reguliere taken allerlei 
Ministeriële Besluiten en nationale voorschriften die gehandhaafd dienden te worden. 

Wij zijn, samen met de burgemeesters van Gingelom en
Nieuwerkerken, ontzettend trots op onze politiemensen.

Zij hebben met veel flexibiliteit en inzet het beste van zichzelf gegeven in vaak moeilijke omstandigheden. 
Dankjewel daarvoor!

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Op pagina 4 en 5 herhalen we nog een paar tips zodat je goed 
voorbereid aan het nieuwe schooljaar kan beginnen. Vanaf pagina 8 kan je onze pijlers voor verkeersveiligheid 
terugvinden.

Ken jij je wijkinspecteur al? Op pagina’s 6 en 7 kan je alvast
kennismaken. Zij zijn je eerste contactpunt bij vragen of opmerkingen

in jouw buurt, spreek hen zeker aan!

Sinds de lockdown van maart zijn we allemaal meer gaan wandelen en fietsen in eigen streek. Toch blijft 
zwerfvuil/sluikstort onze mooie omgeving ontsieren, zowel in de stad als op het platteland. Op pagina 11 kan 
je de meldpunten terugvinden om zwerfvuil/sluikstort te melden.

We hebben de afgelopen maanden anders moeten leren leven. Om de verspreiding van Covid-19 tegen te 
gaan, is het belangrijk dat we de voorschriften van de overheid strikt blijven opvolgen. Onze politiediensten 
zullen zich blijven inzetten om jullie veiligheid te garanderen.

Steve Provost
hoofdcommissaris van politie
korpschef

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad
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1 Toon interesse voor de online activiteiten 
van je kind. Ga een open gesprek aan met 
je kind.

2 Word voor je kind de vertrouwenspersoon. 
Maak duidelijk dat je er voor je kind bent 
en dat hij/zij alles mag vragen.

3 Pas samen met je kind de privacy-
instellingen aan.

4 Praat met je kind over wie een online 
vriend is. Bekijk samen de vriendenlijst 
als je jonge kinderen hebt.

5 Maak je kind duidelijk om nooit af te 
spreken met een online vriend zonder jou 
vooraf op de hoogte te brengen.

6 Leer je kind de reflex aan om na te denken 
vooraleer iets te posten.

7 Geef als ouder het goede voorbeeld.

8 Maak samen afspraken over welke 
informatie online kan en welke niet. 

9 Leer je kind hoe je ongewenste content kan 
rapporteren en blokkeren.

10 Weet je het zelf niet meer? Zoek hulp! 
Child Focus (116 000), www.medianest.be
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Terug naar school! 
Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan heel 
wat scholieren opnieuw of voor het eerst
met de fiets naar school. Wees je ervan bewust dat 
veel kinderen nog niet zelfzeker zijn in
het verkeer en let extra op wanneer je hen 
tegenkomt. Ouders, leerkrachten, begeleiders en
politie hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. 
Als wij het goede voorbeeld geven, nemen
kinderen en jongeren dat over.

Onze wijkinspecteurs en gemeenschapswachten 
staan ook terug op post aan de schoolpoorten om 
een extra oogje in het zeil te houden. Aarzel zeker 
niet om hen aan te spreken!

Een verkeersveilige schoolomgeving begint al 
op de eerste dag, als we allemaal samenwerken 
maken we er een mooi schooljaar van.
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Opgepast!  
Dode hoek 
De ‘dode hoek’ is de ruimte rond de vrachtwagen of de bus waarbinnen de andere
weggebruikers niet zichtbaar zijn voor de chauffeur. Zeker voor vrachtwagenchauffeurs is
het onmogelijk om alles te zien wat er in de dode hoek gebeurt, daarom zijn vrachtwagens
uitgerust met bijkomende achteruitkijkspiegels. De dode hoek aan de rechterkant maakt het
gevaarlijk om naast een voertuig naar rechts af te slaan. Wees je daarvan bewust!

Enkele tips om de dode hoek te vermijden:
• Maak steeds oogcontact met de bestuurder, zo weet je dat hij je gezien heeft.
• Stop nooit onder de spiegels of ter hoogte van de cabine
• Wie weet waar de dode hoeken liggen, kan die zones vermijden. Beland je toch in de dode hoek, 

of ben je niet zeker dat de chauffeur je kan zien, dan stap je best gewoon af en ga je op de stoep 
of in de berm staan.

• Hou voldoende afstand van een vrachtwagen, drie meter is optimaal.
• Vermijd ook om rechts naast de vrachtwagen te rijden.
• Wees zichtbaar: draag lichte of kleurrijke kledij. Wanneer het donker is, draag je best 

fluorescerende kledij of bandjes. Zorg er ook voor dat je fietsverlichting goed werkt.

Meer info: veiligopstap.be 

Met deze tips ga je veilig op weg.
 
Kinderen en ouders 
� Zorg voor voldoende zichtbaarheid
 ➜ draag een fluorescerend hesje;  
 ➜ draag reflecterende arm- en/of beenbanden;  
 ➜ breng een extra knipperlicht aan op kledij,   

 fiets of rugzak; 
 ➜ draag opvallende kledij. Donkere kledij valt   

 minder goed op dan licht- of felgekleurde   
 kledij.

�  Fiets:
 ➜ wit of geel licht en witte reflector vooraan (a)
 ➜ rood licht en rode reflector achteraan (b)
 ➜ gele of oranje reflectoren op de pedalen (c)
 ➜ twee oranje reflectoren tussen de spaken van  

 elk wiel of een witte reflecterende strook op   
 de banden (d)

 ➜ zorg voor reflecterende kledij
 ➜ controleer of de fiets technisch in orde is   

 (remmen, banden, …)

�  Weg met iPod, mp3 en gsm op de fiets. Je hebt 
de aandacht nodig op de weg. 

�  Maak oogcontact met de bestuurders, zeker als 
je wil oversteken of draaien.

�  Vertrek tijdig. Te laat vertrokken: daar komen 
brokken van.

�  Zoek het veiligste traject naar school en oefen 
deze route (fiets, te voet).

 
Andere weggebruikers
�  Let steeds op je snelheid, niet alleen in de directe 

nabijheid van de school. 
�  Hou voldoende afstand van het voertuig voor je, 

maar ook van fietsers en voetgangers. 
	  Hou er rekening mee dat je tijdens het schooljaar 

langer over je traject kan doen.

  Wees geduldig.
�  Parkeer reglementair!!!
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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
0498-93 16 50 
De andere 
wijkinspecteurs 
van zone Centrum 
volgen Tichelrij 
en Sint-Pieter 
tijdelijk op. 

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

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

Aalst, Bevingen, 
Kerkom en Velm
0498-93 16 48
Vanaf 1 november 2020 
wordt Natascha Cloetens 
de wijkinspecteur voor deze 
buurten. Tot dan nemen de 
andere collega’s van zone 
West deze voor hun rekening. 

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
Geert 
Berden  
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
Dirk Bonneux 
0498-93 16 61

Boekhout, Jeuk, 
Mielen-boven-
Aalst, Muizen
Leen Poncelet  
0498-93 16 56

NOORD

OOST

ZUID

CENTRUM
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Als voorbereiding voor een nieuw zonaal veiligheidsplan hielden wij een lokale 
veiligheidsbevraging. Wij vroegen naar jouw mening over de veiligheid in onze 
politiezone en de tevredenheid over ons werk. Uit de resultaten kwamen een aantal 
punten naar voor waar wij als politiezone nog meer op gaan inzetten.

Een goed verkeersbeleid is onmisbaar. We gaan nog meer controleren op snelheid, hinderlijk parkeren en 
agressief rijgedrag.

We breiden de verkeersdienst uit tot 11 vaste medewerkers, zodat er steeds 2 verkeersagenten ter beschikking 
staan in de binnenstad van Sint-Truiden. We investeerden ook in een nieuw voertuig voor de verkeersdienst, 
zodat zij hun taken snel en goed kunnen uitvoeren.

Verkeersdienst

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 zover te laten komen, maar als 
je toch een probleem met je buur ondervindt, kun 
je altijd terecht bij de dienst burenbemiddeling 
om samen het geschil op een snelle en vriendelijke 
manier op te lossen. Want denk eraan: een goede 
buur is soms meer waard dan een verre vriend!

‘Beter een goede buur, 
dan een verre vriend’

Tips voor buren:
1.  Als ergernis groeit, communiceer dan zo vlug mogelijk met je buur. Blijf er niet mee zitten.
 Als je te lang wacht, word je kwaad en sta je al middenin een conflict.
2.  Communiceer op een manier die je ligt. Als je je verbaal onzeker voelt, kan je ook een
 beleefd briefje schrijven.
3.  Probeer concreet te blijven. Voorbeelden maken veel duidelijk.
4.  Blijf altijd rustig.
5.  Probeer zelf een oplossing of alternatief te bedenken voor het storende gedrag en stap
 daarmee naar je buur.
6.  Spreek in de ik-persoon i.p.v. in de jij-vorm Dus: “ik zit met en een probleem” en niet “jij
 zorgt voor overlast”.
7.  Anticipeer op iets wat overlast of irritatie kan veroorzaken. Verwittig de buren bijvoorbeeld
 wanneer je een feestje zal houden.
8.  Als je nieuw bent in de buurt, spreek dan de buren aan. Als mensen elkaar persoonlijk
 kennen zijn ze meer geneigd om rekening te houden met elkaar.

Wil je een burenbemiddeling opstarten?
Tel.: 011-48 05 69
E-mail: pz.poltrudo.burenbemiddeling@police.belgium.eu
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Opleiding gemachtigd opzichter

Actie fietsverlichting

Fietscontrole scholen

Actie veilig schoolverkeer

Veilig schoolverkeer

Preventieve snelheidsborden

Snelheidscontrole

Alcoholcontrole

Verkeersactie met externe partners

Controle sluipverkeer

Begeleiding Verkeersles

De 4 Pijlers van ons Verkeersbeleid:

1. Preventie en educatie 
Om de verkeersveiligheid te verhogen, worden in de politiezone doorlopend preventieve acties georganiseerd. 
Denk maar aan de preventieve snelheidscontroles, de schooltoezichten, de preventieve acties rond 
fietsverlichting, het zorgen voor de zichtbaarheid en de aanspreekbaarheid van de politie, … .
In het verlengde van preventie zet de politie ook in op educatie. Via het verkeers- en behendigheidspark, 
verkeerslessen, fietscontroles, de autoluwe schooldag, uiteenzettingen … kan  op een educatieve wijze 
kennisgemaakt worden met de dagelijkse verkeersrealiteit. 

3. Analyse 
Elke maand analyseren we de verkeersongevallen en –overtredingen 
op ons grondgebied. Op die manier kunnen we kort op de bal spelen 
wanneer we terugkerende problemen zien.
 
4. Verantwoording 
Maandelijks worden de cijfers over verkeersveiligheid gerapporteerd. 
Ook de burger wordt via een open communicatie (via pers, website 
www.politie.be/5376/verkeer/controles, sociale media) op de hoogte 
gehouden van de acties en de resultaten.

2. Repressie 
Alcohol en drugs in het verkeer, overdreven en onaangepaste 
snelheid en het niet dragen van de veiligheidsgordel 
zijn de “killers” in het verkeer. Bij het voorkomen van 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel gaat er dan ook 
prioritaire aandacht naar deze aspecten, evenals naar een 
aantal andere fenomenen, zoals het gebruik van de gsm achter 
het stuur, zwaar vervoer en tractoren, hinderlijk en gevaarlijk 
parkeren (o.a. in het centrum), zwakke weggebruikers, …  
Verbaliseren is echter geen jacht. We willen overtreders bewust 
maken van het gevaar dat ze voor zichzelf en voor anderen zijn 
wanneer ze zich niet aan de verkeersregels houden.
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Momenteel staan er in de politiezone op 9 locaties vaste camera’s met 
nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s), die zowel het inkomend als het 
uitgaand verkeer permanent monitoren. 

 ➜ N80 in Gingelom 
 ➜ Diestersteenweg in Nieuwerkerken
 ➜ Tiensesteenweg in Sint-Truiden
 ➜ Luikersteenweg in Sint-Truiden 
 ➜ Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden aan de gemeentegrens met Alken
 ➜ N80 aan het kruispunt met de Nachtegaal in Sint-Truiden
 ➜ Kasteelstraat in Jeuk (Gingelom)
 ➜ Hoogstraat in Vorsen (Gingelom)
 ➜ Emile Beaudouinstraat in Jeuk (Gingelom).

Dit netwerk heeft al meermaals haar nut bewezen, ook op gerechtelijk vlak werden reeds talrijke zaken 
opgehelderd. Daarom besliste de politieraad van 24 juni 2020 om het netwerk nog uit te breiden. Dit is 
een investering van 154.000 euro. 

De nieuwe locaties zijn: 
 ➜ de Grotestraat in Nieuwerkerken
 ➜ de Landenstraat in Gingelom 
 ➜ de Attenhovenstraat in Sint-Truiden. 

Naast dit vast netwerk is er ook een mobiele ANPR, die wordt ingezet bij specifieke verkeers- en 
controleacties. 

Vaste camera’s met  
nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) 



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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Zwerfvuil en sluikstorten 
Sluikstorten en zwerfvuil vervuilen 
het zicht, het milieu en zijn gevaarlijk 
voor mensen en dier. Bovendien kost het 
handenvol geld om op te ruimen!

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben we allemaal 
mondmaskers en ander beschermend materiaal op zak. Gooi 
ze na gebruik zeker niet op de grond of in de rioolput, maar 
gooi ze weg in de restafvalzak.

Elke dag verdwijnen er nog sigarettenpeuken, vloeistoffen en 
schadelijke producten in de rioolputten op straat. Vaak loopt 
die riolering niet naar een waterzuiveringsstation maar
naar een waterloop, met alle gevolgen van dien voor het 
waterleven. Zonder dat je het beseft, zorg je zo mee voor de 
vervuiling van onze beken en rivieren.

Onze politiemensen en GAS-ambtenaren zijn ook het jaar 
rond alert voor sluikstorten. We onderzoeken het gevonden 
materiaal om de daders te traceren, en op plaatsen waar 
regelmatig gesluikstort wordt, houden we extra toezicht.

Heb je zelf gedumpt afval gezien? Meld het aan de gemeente of de politie:
- Sint-Truiden: https://www.sint-truiden.be/meldingen
- Nieuwerkerken: https://www.nieuwerkerken.be/eloket/formulier/22/meldingsformulier
- Gingelom: milieu@gingelom.be
- Politie: pz.poltrudo@police.belgium.eu 



Frankeren 

als

brief

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

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 bv

Verspreiding bpost
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#samentegencorona

1,5 m

Was je handen 
regelmatig met zeep. 
Indien dit niet mogelijk 
is, gebruik handgel.

Bedek je mond en 
neus wanneer je hoest 
of niest.

Respecteer de 
veiligheidsafstand

Draag een 
mondmasker 
waar nodig en/
of verplicht.

samen zorg dragen!


