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WOORD VOORAF 
 
 
Beste lezer 
 
 
 
Het dreigingsniveau mag dan wel gedaald zijn, de werkdruk bij de politiediensten wordt er niet minder 
op. Toch kan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor het tweede jaar op rij 
terugblikken op een vermindering van de criminaliteit, dankzij de inzet en het harde werk van haar 
medewerkers.  
 
De verdere financiële investeringen in het ANPR-netwerk dragen hier zeker toe bij. In 2017 werden er 
op 5 bijkomende plaatsen ANPR-camera’s aangekocht en in gebruik genomen. Daarnaast hebben we 
ook een mobiele ANPR die we inzetten bij verkeers- en controleacties. We plaatsten op verschillende 
locaties bewakingscamera’s, die we monitoren vanuit het vernieuwde operatorlokaal. In de toekomst 
zullen we blijven gebruikmaken van moderne technieken om de veiligheid in de politiezone te 
verzekeren.  
 

Verkeersveiligheid is een absolute topprioriteit voor ons! Als politiezone zetten we stevig in 
op preventieve en repressieve verkeersacties, waardoor het aantal ongevallen met 
gekwetsten in 2017 verder is gedaald. Toch blijven onze politiemensen vaststellen dat ondanks 
alle campagnes en acties tussen de 5 en 10% van de gecontroleerde bestuurders nog steeds te snel  
of onder invloed rijdt, of de gordel niet draagt. In 2018 blijven we onze burgers hier zeker over 
sensibiliseren. 
 
Dankzij de goede samenwerking tussen de recherche van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken, de omliggende politiezones, de recherche van de politie van Rotterdam-Zuid en de 
respectievelijke Parketten kon in 2017 een druglijn opgerold worden die verantwoordelijk was voor 
zware drughandel in de streek. Dit dossier bewijst nog maar eens dat drugscriminaliteit niet aan de 
grenzen van een gemeente of een politiezone stopt. Een ketengerichte aanpak blijft essentieel om het 
aantal drugdelicten omlaag te krijgen.  
 
Bedankt voor de blijvende inzet! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 

 

 
Veerle Heeren 
burgemeester stad Sint-Truiden 
voorzitter politiecollege en -raad  
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INLEIDING 
 
 
 
 
Beste  
 
 
 
Bij de opmaak van het jaarverslag 2017 kon ik vaststellen dat er opnieuw heel wat werd verwezenlijkt 
door onze medewerkers. De cijfers zijn overwegend positief, maar dit zegt natuurlijk niet alles. Het 
belangrijkste is dat de burger zich veilig kan voelen in onze politiezone. Naast de aanwezigheid van 
blauw op straat, investeren we ook in tal van preventieprojecten. De autoluwe schooldag, waarbij alle 
leerlingen van het zesde leerjaar de basisbeginselen rond verkeersveiligheid meekrijgen, is een vaste 
waarde in onze organisatie. Naar aanleiding van deze dag krijgen al deze leerlingen ook een 
fietsverlichtingsset cadeau. 
 
In 2017 zijn we ook gestart met informatiesessies inzake buurtpreventie. Hierbij ondersteunen we 
buurten die bijvoorbeeld een WhatsApp-groep oprichten om elkaar beter te informeren over verdachte 
situaties. Ook het BIN-Z (Buurtinformatienetwerk voor handelaars) hebben we in 2017 nieuw leven 
ingeblazen. Tijdens deze ontmoetingen met de burger vragen we ook steeds de politie te verwittigen 
van verdachte situaties. Wij komen immers  liever een keer te veel dan te weinig. 
 
Ook in 2018 zal de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijven investeren om de 
veiligheid te garanderen. 
 
 
 
Veel leesgenot 

 

 
Steve Provost 
hoofdcommissaris van politie 
korpschef 
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DE POLITIEZONE 
 
 
Oppervlakte 
 
De politiezone omvat het grondgebied van de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. 
De totale oppervlakte bedraagt 18.585 ha 8 are. 
 
Bevolking 
 
Op 1 januari 2018 telde de politiezone 55.785 inwoners, waarvan  

 40.444 in Sint-Truiden 

 8.384 in Gingelom  

 6.957 in Nieuwerkerken  
 
Wegennet 
 
De stad Sint-Truiden heeft het grootste grondgebied van de provincie Limburg. Dit betekent ook dat er 
in de politiezone een zeer groot wegennet aanwezig is, namelijk 1113 kilometer. 
 
Onze personeelsleden legden 450.134 kilometer af in 2017 met de dienstvoertuigen. 
 
Politieposten  
 

  

Politiepost Gingelom  
Steenweg 111 

Politiepost Nieuwerkerken  
Nieuwe Steenweg 3 

 
 
Politiehuis Sint-Truiden  
Sluisberg 1 
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ORGANISATIE 

Wie zijn we? 

A. BELEID 

1. MISSIE, VISIE EN WAARDEN 

 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wenst zorg te dragen voor de veiligheid en 
leefbaarheid van alle burgers en wil zich daartoe maximaal engageren. Vandaar dat de lokale politie 
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken haar dienstverlenende taak kernachtig bundelt als:  
‘Uw veiligheid is onze zorg!’ en hierbij rekening houdt met de individuele rechten en vrijheden van 
elke burger. 
 
Visie 
Onder het gezag van de bevoegde overheden draagt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -
Nieuwerkerken, op lokaal niveau en als bevoorrechte partner, bij tot de maatschappelijke veiligheid 
door het streven naar een excellente basispolitiezorg. 
 
Missie 
Als lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken willen wij een extern georiënteerde, 
dienstverlenende politieorganisatie zijn met kwaliteitsvolle medewerkers en een positief imago. 
Hierbij streeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken naar een excellente politiezorg 
door: 
 

 Invulling te geven aan een gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde werking vanuit een 
korpsbrede, procesgerichte benadering; 

 Interne en externe communicatie centraal te stellen; 
 Een optimale en transparante bedrijfsvoering te ontwikkelen met aandacht voor en een grote 

betrokkenheid van alle medewerkers; 
 Vanuit de gerechtvaardigde verwachtingen van alle belanghebbenden, maximaal te 

anticiperen op veranderingen en uitdagingen. 
 
Waarden 
Bij de uitvoering van onze opdrachten en het handhaven van de veiligheid is een gezaghebbende en 
betrouwbare politiedienst vereist. Het vertrouwen in de politie staat en valt met integriteit en waarden 
die de politie hoog in het vaandel draagt. Binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken symboliseren de letters van de patroonheilige Sint-Trudo deze waarden. 
 

 Te samen werken 
 Responsabiliserend en probleemoplossend werken 
 Uitmuntendheid en integriteit 
 Dienstverlening en respect 
 Openheid en transparantie 
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2. BELEIDSORGANEN 

a. Politiecollege en -raad 
 
Het politiecollege, samengesteld uit de korpschef en de burgemeesters van de stad Sint-Truiden en 
van de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken, staat in voor het dagelijks beheer van het 
politiekorps. 
 

 
Steve Provost 

hoofdcommissaris 
korpschef 

 
Veerle Heeren 

burgemeester Sint-Truiden 
voorzitter politiecollege  

en -raad 

 
Benny Bamps 
burgemeester 
Nieuwerkerken 

Patrick Lismont 
burgemeester 

Gingelom 

 
De politieraad is het wetgevend orgaan en is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. De politieraad werd op donderdag 24 januari 
2013 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. 
 
De leden van de politieraad in 2017 waren: Steve Provost - korpschef, Veerle Heeren - burgemeester 
Sint-Truiden en voorzitter politieraad en -college, Benny Bamps - burgemeester Nieuwerkerken, 
Patrick Lismont - burgemeester Gingelom, Maryse Vande Gaer - secretaris, Eddy El Herbouti, Ingrid 
Scheepers, Gert Houbey, Christophe Elen, Marc Bels, Jef Cleeren, Raymonde Spiritus, André 
Willems, Roger Clerinx, Gert Stas, Anne Maleux, Marleen Thijs, Filip Moers, Olivier Gobba, Albert 
Strauven, Anne Termonia, Hans Govaerts, Isabelle Vranken en Walter Leys. 
 
Johan Mas werden in 2017 vervangen door Isabelle Vranken. We willen hem bedanken voor zijn inzet 
voor de politieraad en de politiezone.  
 

b. Zonale veiligheidsraad 
 
De zonale veiligheidsraad is een strategisch overlegorgaan waarin het zonaal veiligheidsplan 
voorbereid en geëvalueerd wordt. Daarnaast zorgt de zonale veiligheidsraad voor de coördinatie van 
de opdrachten en doelstellingen van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden. 

 
De zonale veiligheidsraad in 2017 bestond uit: 
- Veerle Heeren, burgemeester Sint-Truiden - voorzitter politiecollege  
- Benny Bamps, burgemeester Nieuwerkerken 
- Patrick Lismont, burgemeester Gingelom 
- Guido Vermeiren, procureur des Konings 
- Steve Provost, korpschef  
- Robin Minten, bestuurlijk directeur-coördinator (Dirco) 
- Kristiaan Vandepaer, gerechtelijk directeur (Dirjud) 
- Jo Wiertz, arrondissementscommissaris (sinds 01/06/2017 op pensioen en vervangen door   
             Michel Carlier)  
- Alexander van Liempt, secretaris 
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B. PERSONEEL 

1. SAMENSTELLING VAN HET KORPS 

a. Organogram 
 
De actuele organisatie werd op 1 januari 2015 door de werkgroep structuur vastgelegd in een nieuw 
organogram.  
 
Binnen de directie operaties waarborgen 5 wijkteams de wijkgerichte werking van de politiezone. Op 
deze manier kunnen de bestuurlijke en gerechtelijke problemen op een snelle, kordate en efficiënte 
wijze aangepakt worden. Samenwerken (en samen werken) is hierbij de boodschap.  
 

 Er zijn 5 wijkteams. Voor de interventie-inspecteurs, de wijkinspecteurs en de 
verkeersagenten is de wijkteamchef de leidinggevende voor de dagelijkse 
werkzaamheden. De OGP (wachtofficier-dagcoördinator) van dienst blijft de 
interventiedienst sturen.  

 Dagelijks vindt een operationeel overleg plaats, waarbij de afgelopen interventies worden 
besproken en opgevolgd.  

 
De directie operationele coördinatie zorgt dat alle processen en randvoorwaarden 
(risicoanalyse/adviezen) goed voorbereid worden.  
De dienst openbare orde en het lokaal informatiekruispunt (LIK) bieden de nodige ondersteuning aan 
de eerstelijnsdiensten. Informatie wordt op een snellere en efficiëntere manier ter beschikking gesteld 
van de ploegen op het terrein. De dienst planning speelt hierbij een cruciale rol.  
Daarnaast zorgt de dienst kwaliteitszorg ervoor dat de kwaliteit van het afgeleverde werk meer stijgt. 
 

 Een aantal werkprocessen, onder andere de stroom van de processen-verbaal (wie doet 
wat met de processen-verbaal, onmiddellijke inningen, processen-verbaal van 
waarschuwing,…) werden verspreid. 

 Op dinsdag en vrijdag wordt door het LIK een briefing gegeven aan alle operationele 
personeelsleden.  

 
De directie bedrijfsvoering staat enerzijds in voor de voorbereiding van het beleid van de zone en 
anderzijds voor de ondersteuning op vlak van personeelszaken (met veel aandacht voor het 
welzijnsbeleid) en het middelenbeheer. 
 

 De dienst HR werkt voorstellen uit omtrent het welzijnsbeleid, de arbeidsongevallen-
regeling en de verbetering van de ondersteuning van het personeel. 

 
Het kabinet van de korpschef bestaat uit een adviseur communicatie, die instaat voor de interne en 
externe communicatie en de secretaris van het politiecollege en de politieraad.  
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b. Organiek kader 

 
  Bezetting op 

01-01-2017 
Bezetting op 
01-01-2018 

Operationeel kader   

Hoofdcommissaris van politie 1 1 

Commissaris van politie 4 4 

Hoofdinspecteur van politie 17 17 

Inspecteur van politie 75 71 

Agent 4 4 

SUBTOTAAL 101 97 

   

Administratief en logistiek kader   

Adviseur 4 4 

Consulent 5 4 

Assistent 11 11 

Bediende  2 2 

Arbeid(st)er 4 4 

SUBTOTAAL 26 25 

   

TOTAAL 127 122* 
           
 
 
 

 

Een wijkteam bestaat uit: 

 1 operator 

 3 wijkinspecteurs  

 1 operationeel lid van de verkeersdienst  

 8 inspecteurs van politie 

*Exclusief:  
- 2 NAPA’s (loopbaanonderbreking 
owv dringende persoonlijke 
aangelegenheden) 
- 1 NAVAP (non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering) 
- 2 personen afgedeeld naar CiLim 
(Communicatie en Informatie 
Centrum Limburg) 
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c. Leeftijdspiramide 
 
Het korps bestaat uit een mix van jonge en ervaren collega’s. Vooral de inspecteurs van politie en het 
burgerpersoneel zijn in alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd. 

 
2. WELZIJN 

a. Ziektedagen en omstandigheidsverlof 
 
Afwezigheid wegens ziekte- en omstandigheidsverlof 
 

 

(+8%) 
 

 
 
 
2982 dagen 
ziekteverlof 

 

(-38%) 

 
 
 
354 dagen ziekteverlof 
na arbeidsongeval. In totaal 
waren er in 2017 26 
arbeidsongevallen.  

(-25%) 

 
 
 
6 dagen verlof i.f.v. 
zwangerschap (onderzoek 
of ziekte) 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1

11

9

40

7

15

3

15

5

21

aantal jonger dan 31 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-55 jaar 56-ouder

Burgerpersoneel 

Operationeel personeel 
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b. Bijzondere diensturen 
  
Gelet op de permanente beschikbaarheid, een voetbalploeg in 1e klasse (STVV), de vele 
evenementen, … zijn bijzondere prestaties (overuren, nachturen en weekenduren) een constante in 
de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.  
 
Overuren 

 
 

Nachturen 
 

 
 
 
Weekenduren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6005 6852 5956
6891

8013

2013 2014 2015 2016 2017

29769

30403

28900

31557

30717

2013 2014 2015 2016 2017

26686 26771

25788

28307
27784

2013 2014 2015 2016 2017
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C. MIDDELEN 

1. FINANCIËN 

a. INKOMSTEN 
 

 
De cijfers van 2017 zijn begrotingscijfers. De cijfers van de jaren ervoor zijn de werkelijke inkomsten 
na afsluiting van de rekeningen.  

 
b. UITGAVEN 

 

 
 
De cijfers van 2017 zijn begrotingscijfers. De cijfers van de jaren ervoor zijn de werkelijke uitgaven na 
afsluiting van de rekeningen. 
 
De stijging van de personeelskosten over de jaren heen is onder andere het gevolg van een aantal 
indexaanpassingen en de baremische verhoging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 6.173.567,00
€ 3.809.437,00

€ 685.000,00

gemeentelijke bijdrage: + 3%  t.o.v. 2016

federale bijdrage: + 7%

verkeersboetefonds: + 1%

€ 9.435.553,00

€ 1.202.525,00

personeelskost: +4% t.o.v. 2016

werkingskost: -2%

(cumulatief Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken) 

+ 8% 



 

15 
 

2. AANKOPEN 

Een politiekorps moet permanent voorzien worden van nieuwe uitrusting. 
De belangrijkste aankopen in 2017 zijn: 
 

 Uitrusting lokaal audiovisueel verhoor 

 Telefooncentrale 

 Kogelwerende constructie onthaal 

 Update digitaal archief 

 2 combi’s VW T6 4x4 

 Skoda Octavia RS Combi  

 Moto BMW F00GS  

 4 handvuurwapens 

 Aankoop meubilair dispatch (operator-ruimte) 

 10 bureaustoelen  

 Uitbreiding mobile office (5 units) 

 20 pc’s – 4 tablets 

 iBABs (digitaal vergaderplatform) 

 Verkeersparka’s 

 ANPR (automatische nummerplaatherkenning) - uitbreiding op 5 sites (zie punt 4) 
 

    
 
 

3. TRACK & TRACE 

In alle voertuigen staat een Track & Trace boordcomputer geïnstalleerd. Naar veiligheid en 
dienstverlening, kan dit systeem gebruikt worden in het kader van een efficiëntere dispatching en 
betere aansturing van de ploegen op het terrein. Ook voor het onderhoud is dit systeem een 
meerwaarde. De voertuigen kunnen automatisch opgevolgd worden in functie van het onderhoud. 
 

4. ANPR 

In 2016 zijn er op 4 locaties camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) geïnstalleerd: op 
de N80 in Gingelom, op de Diestersteenweg in Nieuwerkerken, Tiensesteenweg en Luikersteenweg in 
Sint-Truiden. Deze zijn sinds eind maart 2016 operationeel.  

 
In 2017 werden er 5 bijkomende ANPR-camera’s geplaatst: 

 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). 
 
Deze ANPR-camera’s staan eveneens in verbinding met de 
provinciale server van het communicatiecentrum van de federale 
politie in Hasselt, waardoor er snel kan worden ingespeeld op 
verdachte situaties. 
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 ACTIVITEITEN 
Wat doen we? 

A. HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 

Het zonale veiligheidsplan (ZVP) 2014-2019 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken werd goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad op 12 november 2013 en was 
daarmee geldig tot en einde 2017 (raadpleegbaar op onze website). Het nieuwe Nationale 
Veiligheidsplan (NVP) werd door de federale regering goedgekeurd en geldt van 2016 tot einde 2019. 
Het nieuwe NVP omvat naast de gebruikelijke fenomenen (bv. verkeersveiligheid) ook een omvangrijk 
aantal zogenaamde transversale thema's (bv : recherchemanagement, buitgerichte aanpak). Hierdoor 
zijn de zones verplicht om hun ZVP in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van het 
NVP. Bij het verschijnen van het nieuwe NVP werden ook de zonale veiligheidsplannen verlengd tot 
einde 2019.  

Op de zonale veiligheidsraad van dinsdag 21 maart 2017 werden 6 bijkomende strategische 
doelstellingen goedgekeurd: 2 overkoepelende doelstellingen en 4 fenomeen gebonden 
doelstellingen. 

De 6 strategische doelstellingen werden als volgt omschreven. 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wil bijdragen tot het beheersen van:  

1. de georganiseerde misdaad door de bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling te 
helpen optimaliseren tussen alle bestuurlijke partners; 

2. het fenomenen van identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude in de politiezone 
door een wijkgerichte aanpak in samenwerking met externe partners en andere doelgroepen; 

3. de radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme door regulier overleg met alle lokale 
en zonale partners; 

4. geweldscriminaliteit, de aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie door de 
nodige initiatieven te nemen in het kader van geweldscriminaliteit; 

5. de verkeers(on)veiligheid binnen de zone door de objectieve en de subjectieve pakkans met 
betrekking tot verkeersinbreuken te verhogen om het aan verkeersongevallen met lichamelijk 
letsel te verminderen op de zwarte punten of zones in Sint-Truiden, Gingelom en 
Nieuwerkerken (= verder afstemmen van bestaande strategische doelstellingen); 

6. de openbare orde door optimale aanwending van politionele technieken en analyses om het 
genegotieerd beheer van de openbare ruimte zo optimaal mogelijk te houden. 
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B. PROJECTEN 

1. AUTOLUWE SCHOOLDAG  

Er worden al veel jaren specifieke activiteiten rond de autoluwe schooldag voor de leerlingen van het  
6e leerjaar georganiseerd.  
 
Op dinsdag 9 mei 2017 konden de leerlingen van Sint-Truiden hun kennis testen en behendigheid 
oefenen op de Veemarkt. Een vrachtwagenchauffeur legde de gevaren uit van de dodehoek. Verder 
kregen de jongeren een professionele fietscheck-up en konden ze hun fietsvaardigheden testen in 
een behendigheidsparcours. In een quiz leerden ze meer over de verkeersregels.  
Via de ‘dronkenmansbril’ ervaarden ze ten slotte zelf hoe alles aan zou voelen met een glaasje te veel 
op. Meer dan 400 leerlingen namen deel aan deze activiteit. 
 
In de gemeente Gingelom werden op woensdag 10 mei verschillende voet- en fietspools 

georganiseerd, zodat alle leerlingen te voet of met de fiets naar school konden. Ook de fietsen van de 
leerlingen werden gecontroleerd. Tijdens het hoogtepunt van de week, de ‘Dag van de jonge fietser’ 
op donderdag 11 mei 2017 werden de leerlingen van het 6e leerjaar getest op hun kennis van 
verkeersveiligheid in verkeerssituaties op het Dorpsplein van Borlo. 

 
 

2. FIETSVERLICHTING 

Een goede fietsverlichting en veilig verkeer gaan hand 
in hand. Jaarlijks gebeuren nog te veel 
verkeersongevallen met fietsers, die zonder verlichting 
rijden op momenten en plaatsen, waar dat echt wel 
aangewezen is. De lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken bezorgde, in samenwerking 
met de 3 gemeentebesturen, de leerlingen van het 6e 
leerjaar daarom een fietsverlichtingsset. Kinderen 
kunnen deze lampjes als extra verlichting op de fiets 
plaatsen of aanbrengen op de kledij.  
 
 
 

3. ‘1 DAG NIET’ – Gun hem geen kruimel! 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst hebben voor het 
vierde jaar op rij deelgenomen aan de nationale actiedag tegen woninginbraken op vrijdag 27 oktober  
Dit jaar werd de nadruk gelegd op de jonge gezinnen die renoveren, bouwen of gewoon een nieuwe 
woning betrekken.  Het gaat erom hen te doen nadenken over hun beveiliging vanaf het ogenblik 
waarop zij hun intrek voorbereiden.  
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Om de burgers op een ludieke manier te 
sensibiliseren rond diefstal en inbraak gaf Johnny 
Graaikens dit jaar een overzicht van zijn 
loopbaan, “van kruimeldief tot prof”. Hij legt uit 
waar het begon, de eerste handtas, de eerste 
inbraak en hoe gemakkelijk sommige mensen het 
hem maakten. Er werden hier ook verschillende 
preventieve filmpjes van gemaakt en gepost. 
Ook werden er broodzakken verdeeld onder de 
bakkers in de politiezone. Gun hem geen kruimel!, 
met Johnny Graaikens op de voorzijde van de 
broodzak. Op de achterzijde staan preventietips.  
 

Daarnaast bezochten de vrijwillige diefstalpreventieadviseurs samen met de gemeenschapswachten 
enkele straten en wijken om de inbraakveiligheid van de woningen te controleren.  
 

4. VERKEERSPARK 

De Limburgse politieschool PLOT en de dienst 
Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie 
Limburg hebben in 2017 het mobiele 
verkeerspark van de federale politie 
overgenomen. Het verkeerspark is bedoeld voor 
kinderen van het 5e en 6e leerjaar. De kinderen 
leggen, na een korte inleiding, met een go-cart 
een parcours af waarbij een politie-inspecteur 
hen bewust maakt van verkeersregels en hen 
leert omgaan met gevaren en risico’s in het 
verkeer. Het verkeerspark stond in 2017 ook 2 
weken opgesteld in de politieloods van de 
politiezone Sint-Truiden – Gingelom – 
Nieuwerkerken. 

5. BIN-Z (nieuwe) 

De stad Sint-Truiden, de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken en de lokale politie Sint-Truiden -  
Gingelom - Nieuwerkerken zijn sinds enkele jaren actief bezig om de economische bedrijvigheid in 
onze politiezone op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen als onderdeel van het globaal 
veiligheidsplan. 
 
Sinds 2013 zijn de stad Sint-Truiden, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en 
UNIZO Limburg gestart met een Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z). 
Elke handelaar die lid is van het BIN-Z kan verdachte personen of handelingen melden aan de politie. 
De politie kan op haar beurt ook de handelaars op de hoogte brengen van verdachte situaties. 
Om de BIN-Z nieuw leven in te blazen en om de nieuwe website voor te stellen, hebben de stad Sint-
Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in samenwerking met UNIZO 
Limburg en de firma Crime Control een informatieavond rond winkeldiefstal en het 
buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) georganiseerd op woensdag 6 december 2017. 
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6. DAG VAN DE MOTORRIJDER 

Op zondag 26 maart organiseerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) onder andere in 
samenwerking met de politiezones Limburg Regio Hoofdstad, Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken, Kanton Borgloon en Tongeren - Herstappe de Dag van de Motorrijder. Op de 
terreinen van de fruitveiling Belorta in Borgloon konden de motorrijders hun rijvaardigheden opfrissen 
op een afgesloten parcours, daarnaast kregen de motards nuttige tips and tricks mee en ze konden 
ook een kleine technische controle van hun motor laten uitvoeren. Tenslotte werden er verschillende 
rondritten georganiseerd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1235974449784707/photos/1235975023117983/
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C. COMMUNICATIE 

1. INTERN 

Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie naar het personeel toe. Die communicatie 
verloopt op verschillende manieren: briefings en personeels-/korpsvergaderingen, 
multimediaschermen, Intranet, dienstnota’s, interne organisatienota’s, de jaarverslagen, K-schijf, de 
Korpsgazet, het Zonaal Veiligheidsplan, … .  
 

2. EXTERN 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert een beleid gebaseerd op open en 
transparante communicatie naar de bevolking en haar partners toe. Dat doet ze aan de hand van 
verschillende middelen zoals folders en brochures, de Politie- en Preventiekrant, persberichten, de 
website (4 domeinnamen: www.politie-sint-truiden.be, www.politie-gingelom.be; www.politie-
nieuwerkerken.be, www.lokalepolitie.be/5376), multimediaschermen, maar ook door verschillende 
activiteiten te organiseren. 

a. Sociale media 
 

Sinds 2013 heeft de politiezone ook een account op 
Facebook en Twitter. 
 

 

 
 
 
 
 

 
De nieuwigheden binnen de politiezone, de wijzigingen in 
verkeerssituaties, resultaten van  
controles, … worden voornamelijk op Facebook gepost en 
worden goed opgevolgd door de inwoners van de 
politiezone. Ook tijdens evenementen wordt de pagina 
druk bezocht en krijgen we via dit kanaal ook vragen van 
burgers. Op 28 februari 2018 zijn er 4.313 volgers van de 
Facbookpagina.  Sommige berichten bereiken over de 
20.000 mensen.  
 
 

 
b. Politie- en Preventiekrant 

 
De Politie- en Preventiekrant verscheen 3 keer in 2017. Ze wordt gratis aan de hele bevolking van de 
politiezone bedeeld. Alle Politie- en Preventiekranten kunnen ook steeds op de website geraadpleegd 
worden. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: camerabewaking en ANPR, Dag van 
de Motorrijder, diefstalpreventie, gauwdieven, geluidsoverlast, vuurwerk, … .  
 

Lokale Politie Sint-Truiden -  
Gingelom - Nieuwerkerken  
 

 
@poltrudo 

 

http://www.politie-sint-truiden.be/
http://www.politie-gingelom.be/
http://www.politie-nieuwerkerken.be/
http://www.politie-nieuwerkerken.be/
http://www.lokalepolitie.be/5376
https://www.google.be/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.nrimalayalee.com/facebook-14.html/facebook-logo-icon-vectorcopy-big&h=0&w=0&sz=1&tbnid=h1zNwo4zhJJBPM&tbnh=225&tbnw=225&zoom=1&docid=uTy-2ltOkKLNCM&ei=4mEQU9CCA4KFtAaXx4GADg&ved=0CBQQsCUoBg
https://www.google.be/imgres?imgurl&imgrefurl=http://nickbaines.wordpress.com/2009/10/17/blogging-and-the-black-dog/twitter-logo-1-2/&h=0&w=0&sz=1&tbnid=-9pcu7db62D6WM&tbnh=222&tbnw=227&zoom=1&docid=83l2jZGxZ-9yqM&ei=aGEQU7ioDYXPtQaC0YDYDQ&ved=0CAUQsCUoAQ
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c. Contactkaart wijkinspecteurs 
 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is sinds de politiehervorming actief bezig 
om de wijkinspecteurs dichter bij de bevolking te brengen. 15 wijkinspecteurs staan dagelijks in voor 
de veiligheid en leefbaarheid van onze wijken en buurten in onze politiezone. 
Het is voor onze politiezone van groot belang dat de burgers een goed contact hebben met de 
politieambtenaar in het algemeen, en met de wijkinspecteur in het bijzonder. De wijkinspecteur moet 
vooral bereikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar zijn. 
 
Om het voor de burger makkelijker en toegankelijker te 
maken werd daartoe nu een nieuw initiatief genomen. 
Elke bewoner van onze politiezone kreeg een 
contactkaart in de brievenbus met daarop de 
contactgegevens van haar/zijn wijkinspecteur, het 
algemeen nummer van de politie en het noodnummer. 
Op het kaartje staat tevens algemene informatie over 
de wijkwerking. Deze contactkaart, met 
bankkaartformaat, kan makkelijk bewaard worden in 
bv. de portefeuille of op de frigo zodat burgers steeds 
de contactgegevens bij de hand hebben.  

 
 

d. Den Traffic 
 
Eind augustus 2017 verscheen ‘den traffic’, de digitale verkeerskrant van 
de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Deze krant zal 
een aantal keren per jaar online gepubliceerd worden.  
 
De timing van deze eerste editie – samen met de start van het nieuwe 
schooljaar -  was niet toevallig. Bij het begin van het schooljaar is het 
vaak opnieuw aanpassen voor de kinderen, maar ook voor de 
leerkrachten, ouders en andere weggebruikers. In de directe 
schoolomgeving is vaak iedereen extra aandachtig, maar op de weg naar 
school  …. 
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D. PERSONEEL 

1. WELZIJN OP HET WERK 

De veiligheid op het werk en het welzijn van de personeelsleden werd op verschillende manieren 
verhoogd: 

- Eerst en vooral zijn er de jaarlijkse acties zoals de geneeskundige onderzoeken, het 
griepvaccin, de rondgang met de arbeidsgeneesheer, de assistentie van de externe 
preventieadviseur, de vergaderingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (CPBW), het Basisoverlegcomité (BOC) en de evacuatieoefening; 

- Er vond een veiligheidsbezoek samen met de leden van het BOC en CPBW aan het 
Politiehuis (Sluisberg 1), de Politiepost Gingelom (Steenweg 111) en de schietstand (Terbiest) 
plaats; 

- Naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau werden er ook verschillende maatregelen 
genomen ter bescherming van de personeelsleden. 

- Er werden verschillende dienstnota’s en indienststellingsverslagen opgesteld. 
 

2. VORMING EN OPLEIDING 

Aard Aantal uren 

Geweldbeheersing, sociale promotie, gecertificeerde opleiding, 
baremische en functionele opleiding, studiedagen, Functionele 
Gerechtelijke Opleiding (FGO) 

3967 

TIR (geweldbeheersing) 2124 

Field Training Exercise (FTX)/ Command Post Exercise (CPX) 390 

 
a. Rijvaardigheidstraining 

 
De opleiding ‘Pro Expert 3’ is een dagopleiding waarbij in een eerste 
luik het wettelijk kader van het prioritair rijden besproken wordt in 
combinatie met het S.A.F.E-principe, dat veilige verplaatsingen beoogt. 
Een tweede luik omvat een rijvaardigheidsdeel. 
 
Tijdens de theoretische workshop van ongeveer 4u kregen de collega’s 
alle facetten van het wettelijke kader omtrent prioritair rijden aangeleerd 
via praktische scenario’s en realistische voorbeelden. 
 
De rijvaardigheidstraining spitst zich toe op het herkennen en adequaat 
reageren van de meest courante inschattingsfouten. Het betreft hier 
GEEN slipcursus, maar een rijvaardigheidscursus. 

 

 Slalom oefeningen 

 Noodstop tegen 120 
km/u - Noodstop tegen 
120 km/u met 
uitwijkmanoeuvre 

 Dubbel 
uitwijkmanoeuvre 
tegen max 90 km/u 

 Bochtentechniek 90° 
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b. PLOT 
 
In 2015 startte de politieschool van Limburg (PLOT) met een geïntegreerd opleidingsaanbod 
(voortgezette vormingen) en dit gegroepeerd per opleidingsregio. Dit impliceert dat er een aantal 
opleidingsdagen per doelgroep worden vastgelegd, met een formule aangepast aan de interesses en 
wensen van de deelnemende korpsen. De opleidingen worden niet in het PLOT gegeven, maar 
gedecentraliseerd in de verschillende korpsen. In 2017 werden er onder andere de opleidingen 
‘Vreemdelingenweg en radicalisering’ en ‘Dierenwelzijn en sociale fraude’ ingericht in het Politiehuis te 
Sint-Truiden. 

c. Intern 
 

Ook met interne lesgevers werden er opleidingen gegeven. Zo kregen de personeelsleden een 
opleiding over het beroepsgeheim, verkeer (fietsen - drugs), ISLP, IFG, domiciliefraude, Raavis, 
communicatie onthaal, camerawetgeving, … 
 

3. PLANNING- EN EVALUATIEGESPREKKEN 

De evaluatieprocedure maakt noodzakelijk deel uit van het beheer van de human resources binnen de 
politiediensten. Het doel ervan is dubbel: de bekwaamheden van de personeelsleden ontwikkelen en 
bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. De evaluatie moet gezien 
worden als hét moment bij uitstek voor een dialoog tussen verantwoordelijke (evaluator) en 
medewerker. Dit is voor beiden de gelegenheid om hun mening te uiten, te begrijpen en te leren.  
 

4. ACTIVITEITEN VAN DE VRIENDENKRING 

  

 

De vriendenkring van de 
lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken 
heeft een aantal succesvolle 
evenementen georganiseerd 
en/of gesteund: ontbijt, 
sportdag, Monumentenrun, 
souper, sinterklaasfeest en 
kerstfeest, …  

 
 

5. GEPENSIONEERDEN 

De 2-wekelijkse koffieklets en kaartnamiddagen voor de gepensioneerde collega’s, die sinds 2006 
plaatsvinden, worden nog altijd erg gewaardeerd en zijn druk bezocht. 

   

                             6. TEAMBUILDING 

Op vrijdag 1 december werd voor de 
personeelsleden van de lokale politie Sint-
Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een 
teambuilding georganiseerd. Voormiddag 
was er een interactieve workshop  ‘Rond 
punt – verbinding als het vierkant draait’ 
namiddag waren er Highlandgames, waar  
de collega’s in groepsverband enkele typisch 
Schotse competitieve opdrachten moesten 
uitvoeren. 
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VEILIGHEID 
Wat zijn de resultaten? 

A. POLITIONELE CIJFERS 

1. MELDINGEN EN OPROEPEN 

Met een melding of oproep wordt bedoeld: een binnenkomend gesprek, een feit dat in het Politiehuis 
aangegeven wordt of een aanvraag die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
behandelt. Deze meldingen gaan onder andere over verkeer, milieu, verdachte situaties, openbare 
orde, … 
 
Aantal meldingen 

 
  
Gemiddeld aantal meldingen per dag: 62 
 

2. INTERVENTIES 

Een interventie is een politietussenkomst op het terrein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21895
22756

24740
25374

22622
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15751 interventies 
gemiddeld/dag: 43 

 

(-11%) 
 

 Interventies per thema  Aantal  
2016 

Aantal 
2017 

 Controle op vraag/gepland 2122 1970 

 Navolgende taak interne dienst  
Vb.: overbrenging 

1658 1502 

 Verkeersongevallen stoffelijke en lichamelijk  1202 1111 

 Verdachte situaties 951 968 

 Diefstal 849 843 

 Nodeloze oproep  428 575 

 Parkeren 445 536 

 Moeilijkheden persoon 415 525 

 Raadgeving/informatieverstrekking 460 363 

 Navolgende taak voor externe dienst 
Vb.: door andere PZ of Parket 

303 212 
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3. KANTSCHRIFTEN 

Het aantal kantschriften (opdrachten van het Parket) daalt verder. Dat is een gevolg van een betere 
politionele opvolging van de dossiers door een grondiger en vollediger onderzoek door de 
politiediensten en de dienst kwaliteit waarna het dossier wordt doorgestuurd naar het Parket. 
 
Aantal kantschriften 

 
 
De meeste kantschriften gaan nog steeds over verkeersovertredingen. 
 

Aard kantschriften Aantal 
2016 

Aantal 
2017 

 

Rijverbod 494 504  

Verhoor gerechtelijk feit 520 435  

Verhoor verkeer 561 404  

Verder onderzoek/verdere ambtsplichten 302 290  

Verhoor verkeersongeval 146 112  

 

4. BRIEFWISSELING 

 

Soort briefwisseling top 5 Aantal 
2016 

Aantal 
2017 

Woonplaats Model 2 en Model 2 bis (woonstcontroles) 2915 3393 

Uittreksel strafregister 952 833 

Woonplaats onderzoek  1124 754 

Informatie 369 523 

Woonplaats schrapping 30 2 

…   

   

TOTAAL briefwisseling  6369 6550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5173 4751
4236 4114

3145

2013 2014 2015 2016 2017
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B. OVERLAST 

1. MONDELINGE OPMERKINGEN 

Alle meldingen van overlast worden via het systeem van de mondelinge opmerkingen bijgehouden. 
Dat systeem impliceert de registratie, de aanpak en de opvolging van alle buurtverstorende 
elementen, die niet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt, maar die wel overlast veroorzaken. 
 
De stad Sint-Truiden is in 2016 gestart met een nieuw burgermeldsysteem. Een stadsmedewerker 
coördineert vanuit de informatiedienst alle meldingen die gerelateerd zijn aan de stadsdiensten van 
Sint-Truiden. Dit heeft voor de politie ook gevolgen wat betreft de mondelinge opmerkingen. Enkel nog 
zaken die politie aanbelangen worden geregistreerd, wat ook de lagere cijfers voor 2016 en 2017 
verklaart.  
 
Voor meldingen van Gingelom en Nieuwerkerken is er geen verandering. 
 
Mondelinge opmerkingen  
 

 
 
Van de 1025 politie gerelateerde overlastproblemen (mondelinge opmerkingen) werden er 
ondertussen 675 (25-01-2018) afgehandeld. 
 
Top 10 van de politie gerelateerde mondelinge opmerkingen 
 

Aard 2017 

Vakantietoezicht 563 

Politie opdrachten 146 

Sluikstorten 41 

Gevonden (brom)fiets 38 

Onderhoud groen 30 

Parkeerproblemen 28 

Onkruid 18 

Schade wegdek 17 

Dieren 12 

Onverzorgde ruimte 11 
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2. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 

In 2014 keurden de gemeenteraden van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken een nieuw 
politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare overlast, de openbare orde, de openbare 
veiligheid en de openbare gezondheid en netheid goed. De reden van deze heruitgave was om het 
reglement volledig conform de nieuwe GAS-wet (24 juni 2013) te maken. 
 
Aantal GAS-pv’s 
 

 
De stijging voor het tweede jaar op rij is onder andere te wijten aan een verhoging in het aantal 
vaststellingen gedaan door de gemeentelijke ambtenaren (2016: 54 door gemeentelijke ambtenaren 
en 89 door politie – 2017: 179 door gemeentelijke ambtenaren en 98 door politie ).  
 

Top 5 inbreuken Aantal 

Afval en sluikstorten 108 

Aanbieden van huisvuil 51 

Bestuurlijke opsluiting en ordeverstoring 43 

Aanplakkingen en publiciteit 24 

Onderhoud gronden/woning 18 

 
In het kader van deze administratieve sancties wordt eveneens een bemiddelingsprocedure voorzien. 
Deze procedure heeft tot doel de overtreder de mogelijkheid te bieden de schade, die zij/hij heeft 
aangebracht, te vergoeden of te herstellen. Meer concreet tracht de bemiddelaar te bemiddelen 
tussen de overtreder en het slachtoffer van een GAS-inbreuk.  
 
Gevolg dat aan de GAS-inbreuken gegeven werd:  
 

 Sint-Truiden: Een GAS-boete kan worden opgelegd indien er geen bemiddelingsvoorstel 
wordt gedaan (44) en de overtreder daarbij geen verweer indiende. Voor de GAS-inbreuken 
betreffende de openbare ordeverstoring en bestuurlijke opsluiting wordt beleidsmatig geen 
bemiddelingsvoorstel gedaan. Een GAS-boete wordt verder opgelegd indien het eventuele 
verweer van de overtreder ongegrond wordt verklaard (2). Ook wanneer er sprake is van een 
gefaalde (4) of geweigerde bemiddeling (65) wordt er een GAS-boete opgelegd. 
Voor ongeveer de helft (124) van alle GAS-inbreuken werd er geen GAS-boete opgelegd. 
Oorzaak hiervan is in de eerste plaats een geslaagde bemiddeling (82). Verder werden 24 
verweren gegrond verklaard en werden 18 GAS-inbreuken geseponeerd omwille van 
verschillende redenen zoals bv. ambtshalve schrapping van de overtreder, overlijden van de 
overtreder, gebrek aan bewijs in het PV,… 
Geen enkele GAS-inbreuk had betrekking op een minderjarige overtreder. 
Op 22-02-2018 zijn er nog 24 dossiers lopende.  
 

 Gingelom: voor 6 van de 9 dossiers werd een bemiddelingsvoorstel gedaan. In 4 gevallen 
werd niet gereageerd op het voorstel, met een boete als gevolg. Eén bemiddeling faalde, 
eveneens met een boete tot gevolg. Eén bemiddeling is nog lopend (op 22/02/2018). 
 

 Nieuwerkerken: in 3 gevallen werd er een bemiddelingsvoorstel gedaan. Hiervan slaagden er 
2 en in één geval faalde de bemiddeling met alsnog een boete tot gevolg. Eén dossier werd 
niet opgestart aangezien de overtreder ambtshalve geschrapt werd. 
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3. BURENBEMIDDELING 

Sinds 2007 kunnen inwoners van de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, die een 
conflict hebben met hun buren, gratis terecht bij de dienst burenbemiddeling van de lokale politie  
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (1 coördinator en 4 vrijwilligers). 
 
In 2017 werden er 74 dossiers aangemeld bij de dienst burenbemiddeling. 59 dossiers kwamen uit 
Sint-Truiden, 8 uit Gingelom en 7 uit Nieuwerkerken. 
 
In 50 dossiers werd met succes bemiddeld. In 10 gevallen kwamen de partijen niet tot een 
overeenkomst, 11 dossiers werden afgewezen (of doorverwezen) en 3 dossiers waren op het einde 
van 2017 nog lopende. 
 
33 keer zette de burger zelf de stap naar de dienst burenbemiddeling, 30 dossiers werden door de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doorverwezen, 3 keer werd een conflict 
doorverwezen door een stadsdienst en 8 keer door een andere partner. 
 
 

Dossiers per onderwerp 2016 2017 

Pesterijen 18 14 

Geluidshinder 24 19 

Beplanting 19 13 

Eigendom 10 18 

Andere 1 6 

Geurhinder 13 4 

 
 

In 2017 was de coördinator burenbemiddeling eveneens 
medeorganisator voor de “Trefdag vrijwilligers 
burenbemiddeling”. Volledig belangeloos zetten de 
vrijwilligers zich telkens opnieuw in om buren te helpen bij 
het herstel van de communicatie en het oplossen van hun 
conflicten. Eén keer per jaar wordt als bedanking voor de 
vrijwilligers een trefdag georganiseerd waarop alle vrijwillige 
burenbemiddelaars uit Vlaanderen en hun coördinatoren 
worden uitgenodigd om te netwerken en bemiddelings-
gerelateerde workshops te volgen. De trefdag vond plaats 
op 21 oktober in Hasselt, in het Provinciehuis van Limburg. 
Er was een zeer grote opkomst van Limburgse vrijwilligers, 

maar ook de andere delen van Vlaanderen waren goed vertegenwoordigd met onder andere buren-
bemiddelaars uit Gent, Leuven, Antwerpen en Mechelen. 
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C. VERKEER 

1. ONGEVALLEN 

Aantal verkeersongevallen 
 

 
 
Aantal verkeersongevallen met gekwetsten per gemeente 
 

In onderstaande grafiek wordt het aantal verkeersongevallen met gekwetsten weergegeven, het 
effectief aantal gekwetsten per verkeersongeval kan uiteraard meer dan 1 zijn.  
Van alle slachtoffers van verkeersongevallen met lichamelijke letsels waren er in 2017 198 licht 
gewonden, 17 zwaar gewonden (= hospitalisatie nodig) en 2 dodelijk slachtoffers. 
 

 
 
 

2. OVERTREDINGEN 

Aantal verkeersinbreuken 
 
Het totaal aantal verkeersovertredingen bevat het aantal geverbaliseerde bestuurders door flitspalen, 
bemande snelheidscontroles of andere vastgestelde overtredingen zoals alcoholintoxicatie,  
niet-verzekerde voertuigen, parkeerovertredingen, … . 
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Inbreuken per onderwerp 
 
 
 

                  26.852 pv’s 
 

Snelheid 

  23.261 pv’s 

 
 
 

 

       

                              961                                     
                                 

Parkeren en stilstaan 

    1557 

 
 

 
 

                  490 
 

Verkeerslichten 
negeren 

        727 

 
 
 

 

             877 
 

Documenten 

           458 

 
 
 

 

       247 
 

Gordel en kinderzitje 

              309 

 
 
 

 

 278 
 

Alcohol 

               235 

 
 
 

 

              155 
 

Gsm 

                   179 

   

            2016          2017 
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Aantal pv’s van waarschuwing 

 
Een proces-verbaal van waarschuwing (pvw) blijft een vaststelling van een overtreding. Binnen de op 
het pvw aangegeven termijn moet de overtreder zich in regel stellen en de aanpassingen laten 
vaststellen (vb.: defecte verlichting). 
 

3. PREVENTIEVE 

SNELHEIDSCONTROLES 

Op vraag van burgers worden er constant 
preventieve snelheidscontroles met het bord ‘U 
rijdt te snel’ in de hele politiezone uitgevoerd. De 
burgers, die in de straat van de controle wonen, 
worden per brief ingelicht over de resultaten van 
de controle.  
Als uit de controle blijkt dat er in een bepaalde 
straat een snelheidsprobleem is, worden er na 
de preventieve controle ook repressieve 
controles uitgevoerd. 
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D. OPENBARE ORDE 

De handhaving van de openbare orde behoort tot de basistaken van de lokale politie.  
 

   
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stond in 2017 voor 146 evenementen (excl. 
voetbal) in. Hier werden in totaal 2279 uren aan besteed en 336 personen voor ingezet. 
 

Dossiers per onderwerp 2017 

Markt/braderij 78 

Gerechtelijke gebeurtenis, bestuurlijke maatregelen 
(vb. bijstand gerechtsdeurwaarder) 

29 

Recreatieve, religieuze, informatieve gebeurtenis 23 

Sportgebeurtenis 11 

Bedreiging op goederen, personen en instellingen 2 

Protocollaire gebeurtenis 2 

Betoging  1 

 
Naast de evenementen vergen vooral de inzet bij de voetbalwedstrijden van STVV veel uren.  
In 2017 werden 3402 uren besteed aan de thuiswedstrijden van STVV. 
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E. POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING 

De dienst politionele slachtofferbejegening houdt zich, naast haar algemene sensibiliseringsopdracht, 
bezig met het opvangen van slachtoffers van misdrijven, hen praktische bijstand bieden, hen goed 
informeren en indien nodig hen door te verwijzen. Het gaat hier vooral over nabestaanden van 
personen die in een ongeluk of in een verdachte toestand overleden zijn, over slachtoffers van 
inbraken en van partner- en ander intrafamiliaal geweld (IFG). 
 
De dienst slachtofferbejegening staat ook in voor de slechtnieuwsmelding en voor dossiers rond 
opvoedingsproblemen. Daarnaast komt de dienst slachtofferbejegening ook tussen in dossiers die niet 
onmiddellijk gerelateerd worden aan direct slachtofferschap zoals de opvang van personen met 
psychische problemen, personen met huisvestingsproblemen en maatschappelijk achtergestelde 
gezinnen. 
 
Aantal dossiers per thema 
 

Aard 2016 2017 

Inbraak 201 173 

IFG binnen het koppel 124 198 

Psychiatrische problematiek 30 30 

Slechtnieuwsmelding 13 7 

Seksueel misbruik 15 13 

Zelfdoding 3 3 

Slagen en verwondingen 2 7 

Bezoekrecht 1 1 

IFG buiten het koppel 13 19 

Bijstand nabestaanden overlijden 8 8 

Lastigvallen persoon 2 2 

Ongeval 5 7 

Diefstal 21 4 

Daklozen 4 4 

Verslaving 0 1 

Verontrustende opvoedingssituatie (VOS)* 30 26 

Huisvestingsprobleem 4 0 

Brand 3 0 

Sociaal probleem 0 0 

Relationele problematiek 1 3 

Bedreiging 2 3 

Familiaal geschil 2 4 

Burengeschil 0 0 
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E. CRIMINALITEIT 

1. GEREGISTREERDE FEITEN 

De geregistreerde feiten bevatten alle gerechtelijke feiten waarvoor in de politiezone een pv werd 
opgesteld.  
  
Aantal geregistreerde criminaliteitsfeiten 
 

 
 

Aantal geregistreerde feiten per thema (top 20) 2017 
% t.o.v. 
2016 

Diefstal en afpersing 1155 -21% 

Beschadiging van eigendom 392 +3% 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 292 -18% 

Drugs 251 -28% 

Misdrijven tegen de openbare veiligheid 141 -24% 

Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens 122 -9% 

Vreemdelingenwetgeving 149 = 

Jeugdbescherming 114 +4% 

Dronkenschap en alcohol 80 -24% 

Bedrog 132 -23% 

Misdrijven tegen de familie 57 -22% 

Bevolkingsregister 154 +28% 

Zedenmisdrijven 56 -15% 

Wapens en springstoffen 87 -14% 

Informatiecriminaliteit 68 -17% 

Sociaal strafwetboek 43 +307% 

Misdrijven tegen de openbare trouw 52 -21% 

Milieu 57 = 

Misdrijven tegen gezag van de overheid 29 -9% 

Bescherming persoon 8 -20% 
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2. DIEFSTALLEN 

Diefstal maakt meer dan een derde uit van alle geregistreerde feiten. 
 
Aantal diefstallen en feiten van afpersing 
 

 
 
 

 
 

18 (-33%) 
autodiefstallen 

 

 
 

73 (-31%) 
diefstallen uit of aan voertuigen 

 

 
 

161 (-6%) 
fietsdiefstallen 

 
 
 

  

 
 

18 (-18%) 
motor- en bromfietsdiefstallen 

 
 

100 (-12%) 
winkeldiefstallen 

 
 

18 (+80%) 
werfdiefstallen 

 
 
 

  

 
 

65 (-20%) 
gauwdiefstallen 

 

 
 

221 (-19%) 
woninginbraken 
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Aantal woninginbraken 

 
 

  Sint-Truiden Gingelom Nieuwerkerken 

Woninginbraken (effectief en poging) 2017 170 27 24 

 
Voor 2017 vroegen 46 burgers diefstalpreventieadvies in de woning aan, in 2016 waren dat nog 54 
aanvragen. Er wordt ook nog steeds veel woning/vakantietoezicht aangevraagd, voor 2017 561 
aanvragen (2016: 514). 
 
Aantal inbraken in bedrijven of handelszaken 
 

 
 
Een inbraak in een bedrijf of handelszaak (horeca, bank, winkel, grootwarenhuis, …), is een diefstal 
met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld. 
 
 
Aantal inbraken in openbare of overheidsinstelling 
 

 
 
Een inbraak in een openbare of overheidsinstelling (ziekenhuis, gemeentehuis, school, …), is een 
diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld. 
 
 
 

 

167
189

221

179
145

102
84

121
94

76

2013 2014 2015 2016 2017

Woninginbraak (voltooid)

Woninginbraak (poging)

61

72

42

29 3028 30

13
19 16

2013 2014 2015 2016 2017

Inbraak (voltooid)

Inbraak (poging)

22 23 22 21

1413
16

12

4
7

2013 2014 2015 2016 2017

Inbraak (voltooid)

Inbraak (poging)



 

37 
 

4. MISDRIJVEN TEGEN DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT 

De misdrijven tegen de lichamelijke integriteit omvatten vechtpartijen, slagen en verwondingen, 
verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid. 
 

 
 

5. VREEMDELINGEN 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseert regelmatig controleacties op 
illegaal verblijf en illegale tewerkstelling op het grondgebied in samenwerking met externe partners 
zoals de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) en de Sociale Inspectie. 
 

2017 Fruitcontrole Horecacontrole 
Bestuurlijke 

controle 

Controles 6 5 1 

Gecontroleerde plaatsen 40 35 1 

Gecontroleerde personen 318 136 1 

 
 

6. PROSTITUTIE 

In Sint-Truiden kent men hoofdzakelijk de raam- en barprostitutie. Er is geen tippelzone. Er waren 33 
bars in Sint-Truiden open in 2017. 
 

 Aantal 

Gerechtelijke en geïntegreerde acties  38 

Barcontroles  153 

Gecontroleerde prostituees   210 

Aanhoudingen   Bestuurlijk : 5 
Gerechtelijk: 4 

Bevel het grondgebied te verlaten   5 

Opgestelde RIR’s (informatierapporten) 182 

Opgestelde processen-verbaal 30 

Bestuurlijke sluiting bars  7 

 
 

8. VERDOVENDE MIDDELEN 

Aantal feiten verdovende middelen 
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Verdovende middelen detail Aantal 

Bezit 162 

Gebruik 13 

Handel 44 

In- en uitvoer 14 

Fabricatie 17 

Andere 1 

 
 
LIM-project 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was in 2016 pilootzone voor het  
LIM-project in samenwerking met het Parket Limburg en de hulpverlening (CAD, Katarsis).   
Wanneer een persoon opgepakt wordt voor druggebruik beslist de procureur des Konings of 
betrokkene verder vervolgd of niet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de betrokkene enkel verdacht 
wordt van drugsgebruik kan de procureur des Konings voorstellen om in te stappen in het LIM-project. 
Druggebruik betekent vaak dat iemand meer problemen heeft, dan enkel op het gebied van misbruik 
van middelen. De procureur des Konings biedt door deze procedure de mogelijkheid aan de gebruiker 
om in de hulpverlening te stappen om zo eventueel verdere problemen te voorkomen. Dit traject dient 
uiteraard met positief resultaat beëindigd te worden om bestraffing te voorkomen.  
 
In 2017 kwamen er 33 dossiers in aanmerking voor het LIM-project. 
 
 

10. MILIEU EN DIEREN 

De belangrijkste zaken die de milieupolitie behartigt, zijn zwerfvuil, sluikstorten en -stoken. 
De milieupolitie voert ook preventieve en repressieve geluidsmetingen uit en geeft adviezen in het 
kader van de algemene bestrijding van geluidshinder en geurhinder. Ze behandelt ook dossiers van 
ruimtelijke ordening en voert controles naar de voedselveiligheid en zwartwerk uit. 
Het aspect dierenpolitie omvat vooral de preventieve en repressieve aanpak van verwaarlozing van 
dieren, het optreden tegen loslopende dieren en de aanpak van gevaarlijke honden. 
 
Aantal feiten over milieu 
 

 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft sinds 2006 een protocol met vzw 
Dierenvrienden Sint-Truiden, waarbij alle loslopende dieren 24 op 24 worden opgehaald door het 
dierenasiel.  
 
Een overzicht van de 293 tussenkomsten door vzw Dierenvrienden in 2017 voor de politiezone: 

 opgehaalde honden: 202; 

 opgehaalde katten: 65; 

 andere opgehaalde dieren: 2 geiten, 1 schaap, 1 egel, 5 lijsters, 2 merels, 2 eenden,  
1 konijn, 1 dwergpapegaai en 2 duiven. 
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11. DRONKENSCHAP EN ALCOHOL 

 Aantal feiten dronkenschap en alcohol 
 

 
 
Bij openbare dronkenschap worden de overtreders in geval van ordeverstoring, bestuurlijk opgesloten 
en gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie (Art. 21 van het  politiereglement 
betreffende de openbare rust, de openbare overlast, de openbare orde, de openbare veiligheid en de 
openbare gezondheid en netheid 2014). 
 

12. JEUGD 

Verontrustende opvoedingssituaties (VOS) 
 

 
 
Zeden  
 
Dit betreft ‘verkrachting, aanranding eerbaarheid, exhibitionisme, openbare zedenschennis, bezit 
kinderporno, cyberlokking*, grooming**, … , maar geen prostitutie. 

 
 
*Vragen voor seksueel getinte teksten, afbeeldingen (naaktfoto’s) via mobiele telefoons of internet. 
**Idem cyberlokking + maken van een afspraak of intentie om een afspraak te maken. 

 
 
Leerplicht 
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13. INTRAFAMILIAAL GEWELD 

Aantal dossiers inzake intrafamiliaal geweld  
 

 
  
Dossiers intrafamiliaal geweld kunnen van economische, seksuele, psychische of fysische aard zijn.  
 

Soort Aantal 
2017 

Economisch 10 

Seksueel 1 

Psychisch 72 

Fysisch 110 
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F. OPHELDERINGEN 

Ophelderingspercentage per maand voor het geheel van de diefstallen en afpersingen 
(cfr. FPF/DGR/DRI/BIPOL - Ophelderingsbarometer 2015 t.e.m. 11/2017) 
 

 
 
Onderstaand een kleine greep uit de belangrijkste onderzoeken en ophelderingen die in 2017 door de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werden gedaan. 
 

 Verkoop verdovende middelen en vereniging van misdadigers 
In verschillende onderzoeken worden Nederlandse runners en lokale dealers aangehouden. 
Zo werd er onder andere een druglijn opgerold, die verantwoordelijk was voor de handel in bruine 
heroïne en cocaïne in Sint-Truiden en omliggende steden.  
In Rotterdam zijn hierbij 3 verdachten aangehouden, die een leidinggevende functie hadden binnen de 
organisatie. In Sint-Truiden werden 6 personen aangehouden in verschillende gerechtelijke dossiers, 
die samenlopen met het dossier in Rotterdam. Bij de arrestaties in Rotterdam en in Sint-Truiden 
werden drugs, wapens, geld, en gsm’s aangetroffen.  
De bende ronselde runners - waaronder ook minderjarigen - in Rotterdam in scholen, in instellingen en 
in sociale woonwijken, om in Sint-Truiden en omstreken heroïne en cocaïne te verkopen. De runners 
werden ondergebracht in Sint-Truiden op adressen van lokale drugverslaafden, hotels of dagelijks met 
de wagen gebracht. De opbrengst van de verkoop varieert van € 2000 tot € 4000 per dag.  
Er werden ook verschillende lokale dealers aangehouden die onder aanhoudingsmandaat geplaats 
werden en hiervoor zware straffen gekregen hebben. 
Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat de dealers zelfs aan minderjarigen verkochten. 
 

 Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen 
Verschillende personen werden tijdens controles in het bezit gevonden van verdovende middelen. 
Voor deze feiten werd telkens een proces-verbaal opgesteld. 
 

 Diefstal met geweld, waarbij wapens worden getoond/gebruikt 
Via camerabeelden wordt de dader herkend  en wordt deze opgepakt. 
 

 Diefstal van een fiets 
Verschillende personen werden betrapt tijdens het plegen van fietsdiefstallen. 
Hiervoor werden diverse opsporingsmethodes zoals bijvoorbeeld camerabeelden gebruikt. 
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 Diefstal met braak/inklimming 
Verschillende personen werden het voorbije jaar op heterdaad betrapt tijdens het plegen van 
woningdiefstallen. Zo werden onder andere twee personen aangehouden die kunnen gelinkt worden 
aan 18 woningdiefstallen. 
 

 Vereniging van misdadigers 
Verschillende verdachten die op een georganiseerde manier over gans het land diefstallen plegen 
werden het afgelopen jaar gearresteerd. 
 

 Teelt van drugs 
Tijdens het voorbije jaar hebben onze diensten enkele cannabisplantages aangetroffen. 
Zo werd  in een woning in de buurt van het centrum van Sint-Truiden een cannabisplantage van 641 
cannabisplanten aangetroffen en in een woning aan de Luikersteenweg te Sint-Truiden werden 1577 
cannabisplanten aangetroffen.  
 

 Mensenhandel met oog op uitbuiting van werknemers 
Er werden enkele onderzoeken gevoerd naar aanleiding van feiten van afpersing en bedreigingen in 
het prostitutiemilieu. Verschillende verdachten werden geïdentificeerd en verhoord. Eén van de 
dossiers betreft een uitloper van een onderzoek uitgevoerd door FGP Brussel in het Roemeense 
prostitutiemilieu.  
Door regelmatige controles in de bars werden verschillende feiten van zwartwerk en gebruik van valse 
documenten vastgesteld. Er werden onder andere 2 Zuid-Amerikaanse meisjes aangetroffen zonder 
de nodige documenten. Na beslissing van dienstvreemdelingenzaken werden deze gerepatrieerd naar 
hun thuisland.  
Naar aanleiding van de controles, werden er naast enkele gerechtelijke inbreuken, ook 
verkeersinbreuken vastgesteld, onder andere verschillende niet-verzekerde voertuigen werden 
inbeslaggenomen.  
Er werd één vrouw met de Spaanse nationaliteit aangetroffen dewelke uit het milieu wenste te 
stappen. De nodige stappen werden ondernomen om betrokkene veilig laten terug te keren naar huis. 
 

 Cyberlokking 
Minderjarigen werden slachtoffer van meerderjarige mannen of leeftijdsgenoten onder een vals profiel 
die hen overhaalden om seksueel getinte foto’s en video’s te maken te maken en naar hun te sturen. 
Verschillende verdachten werden geïdentificeerd. 
 

 Verspreiden van beelden strijdig met de ontucht 
Er is een groeiende  problematiek inzake het verspreiden van seksueel getinte foto’s van 
minderjarigen onder minderjarigen zelf (sexting).  De verkregen foto’s worden zonder toestemming 
naar andere bestemmelingen verstuurd.  
Vaak kennen de verspreiders van de foto’s het slachtoffer en worden deze foto’s verzameld en 
verspreid zonder schroom. 
 
In onderstaande tabel zijn het aantal opsluitingen van 2017 in onze politiezone opgenomen.  

 

 2017 

Bestuurlijk 244 

Gerechtelijk 204 

  

Door onze PZ 420 

Door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) 16 

Door andere 12 

 


