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Korpschef en burgemeester aan het woord

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

Steve Provost
hoofdcommissaris van politie
korpschef

Beste inwoners van Sint-Truiden, 
Gingelom en Nieuwerkerken

Nu de vakantieperiode weer aangebroken is, kan je al eens 
beginnen denken aan het gratis toezicht van jouw huis terwijl 
je weg bent. Lees zeker de anti-inbraaktips op pagina 3 en laat 
ons op tijd weten wanneer je er niet bent.

“De politie houdt graag een oogje in het zeil!”

Als je gewoon gezellig thuisblijft en geniet van onze mooie 
streek, moet je zeker eens kijken op pagina 11 waar we een 
aantal tips geven die jouw fiets even veilig als jezelf door 
de zomer loodsen. Vergeet zeker ook niet langs te komen 
tijdens onze fietsgraveertournee op verschillende locaties in de 
politiezone (pagina 11).
 
Voor onze fruittelers moet de vakantie nog even wachten. De 
bloesems hebben al erg geleden onder de vrieskou van de lente 
en de vruchten moeten nu weer beschermd worden tegen 
vogels of onweders/hagel. Om de kwetsbare oogst te vrijwaren 
van vernieling zetten landbouwers en fruittelers hulpmiddelen 
in zoals hagelkanonnen en vogelschrikkanonnen. Er gelden 
andere regels, afhankelijk van welk toestel gebruikt wordt. Een 
duidelijk schema in functie van het GAS-reglement staat op 
pagina 5 en pagina 6.
 
Onlangs is in enkele buurten en wijken een WhatsApp-groep 
opgericht voor een veiligere buurt.

“Een buurtpreventie WhatsApp-groep wordt door 
bewoners zelf in het leven geroepen.”

De lokale politie ondersteunt uiteraard deze initiatieven, want 
ze zijn extra oren en ogen voor de politie. Onder andere 
in Kerkom, Kozen, Velm en Nieuwerkerken zijn recent nog 
informatieavonden ingericht rond diefstalpreventie en de 
oprichting van een WhatsApp-netwerk. Ook interesse? Kijk 
snel op pagina 4.

Alvast een fijne vakantie

Beste lezer

Elke dag gaan onze wijkinspecteurs en de gemeen-
schapswachten op pad om de veiligheid en leefbaarheid in 
jouw wijk te garanderen. In deze editie van de politiekrant 
kan je op pagina 12 lezen wie de contactpersonen zijn in 
jouw wijk. 

Intussen zijn we ook gestart met extra avondpatrouilles. 
Het is mooi weer, er zijn verschillende buurtevenementen 
en de mensen zijn later buitenshuis. Tot eind augustus zal 
je onze wijkinspecteurs en gemeenschapswachten dan ook 
geregeld in de buurten en wijken zien om een oogje in het 
zeil te houden. 

Met de zomer is ook de evenementenperiode weer 
aangebroken. Op de meeste van deze evenementen kan je 
politievrouwen en -mannen spotten. Organiseer je zelf een 
evenement en heb je vragen over de veiligheid, neem dan 
gerust contact met ons op. Ben je een bezoeker van een 
evenement, hou dan rekening met de tips op pagina 7. 
Aarzel zeker niet om onze politiemensen of de 
gemeenschapswachten aan te spreken. Zij zullen jou 
uiteraard steeds zo goed mogelijk proberen te helpen.

Tot slot willen we er nogmaals de nadruk op leggen, hoe 
belangrijk het is om verdachte situaties steeds te melden 
via het enige juiste kanaal en dat is 101. We blijven via de 
facebookpagina en mail van de lokale politie meldingen 
krijgen, maar deze kanalen worden niet 24/24 gemonitord 
(pagina 4). Bij een telefonische melding kan een politie-
ploeg onmiddellijk een kijkje komen nemen en erger 
voorkomen. 

Alvast een prettige en veilige vakantie!

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

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

Vormgeving en realisatie de PRESS DRUKKERIJ bvba

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

Wees discreet
•  Spreek op je voicemail nooit over de periode van afwezigheid.
•  Wees uiterst voorzichtig met wat je op sociale netwerksites 

schrijft met betrekking tot je afwezigheid. Post je 
vakantiekiekjes pas na je terugkomst.

• Zorg ervoor dat iemand, die je vertrouwt, je brievenbus 
regelmatig komt leegmaken, de rolluiken of gordijnen opent en 
sluit en indien nodig het gras maait.

Bescherm je goederen
•  Sluit alle deuren, ramen (ook die van de kelder), koepels en 

dakvensters. Vergeet ook je tuinhuis en de garage niet.
•  Bewijs de inbreker geen dienst door allerlei voorwerpen (ladders, 

klein tuingereedschap, enz.) binnen handbereik achter te laten.
• Bewaar waardevolle voorwerpen in een kluis en wanneer dat 

niet kan, noteer dan de serienummers en verberg ze op een niet 
voor de hand liggende plaats en uit het zicht.

•  Zorg steeds voor evenveel verlichting, zoals wanneer je thuis 
bent. Een leeslampje is niet voldoende. Iedereen weet immers 
dat dat brandt om een bewoonde indruk te wekken. Plaats 
eventueel een tijdschakelaar.

Sleutels en alarm
•  Laat je sleutels niet in het slot zitten: geef ze aan de persoon die 

je brievenbus komt leegmaken of neem ze mee.
•  Activeer het alarm wanneer je vertrekt en breng de 

alarmcentrale op de hoogte van je afwezigheid.

Lokale politie
Als je op vakantie vertrekt, kan je je afwezigheid aan de lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken melden, zodat 
die een oogje in het zeil houdt. Het risico op inbraken wordt 
hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt de algemene 
veiligheid in de wijk.

Checklist vakantie

Je kan woningtoezicht op verschillende manieren aanvragen via:
• een aanvraagformulier in het politiehuis in Sint-Truiden, of in de 

politieposten van Gingelom en Nieuwerkerken;
• je wijkinspecteur;
•  www.politie-sint-truiden.be, www.politie-gingelom.be of  

www.politie-nieuwerkerken.be.

Woningtoezicht is gratis.
Vraag het wel minimum 7 dagen voor vertrek aan.

Ook bij andere periodes van afwezigheid (huwelijk, ziekenhuisopname, 
begrafenis, …) kan je woningtoezicht aanvragen.

Meer informatie 
Politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-70 19 10 - E-mail: politie@poltrudo.be
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Diefstalpreventie
Voor diefstalpreventieadvies voor je woning, handelszaak of op 
bouwplan, voor voordrachten over diefstalpreventie en over senioren en 
veiligheid of voor de inbraakpremie kan je terecht bij:

 
Kristien Vanderhoeven - diefstalpreventieadviseur
Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-70 19 90
E-mail: kristien.vanderhoeven@poltrudo.be
(Na afspraak)

Onlangs is in enkele buurten en wijken een WhatsApp-groep opgericht voor een veiligere buurt. Een 
buurtpreventie WhatsApp-groep wordt door bewoners zelf in het leven geroepen. 
Wanneer iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak of 
diefstal, kan dit eenvoudig via deze groep gemeld worden. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat eerst de 
politie via het nummer 101 op de hoogte gebracht wordt. De lokale politie ondersteunt deze initiatieven, 
maar neemt niet actief deel aan de WhatsApp-groepen, een telefonische melding blijft dus nodig. 
Deze buurtpreventiegroepen zijn eigenlijk extra oren en ogen voor de politie.

Indien je interesse hebt in de oprichting van een WhatsApp-netwerk voor de buurt of een informatieavond 
wil inrichten rond diefstalpreventie en WhatsApp kan je contact opnemen met de dienst Preventie 
(tel.: 011-70 16 66 - e-mail: info.preventie@sint-truiden.be).

Verdachte situaties 
melden
Het is zeer belangrijk om verdachte situaties steeds te 
melden via de juiste kanalen. Indien je een verdachte 
persoon of situatie ziet, bel onmiddellijk 101. Op 
deze manier kan een politieploeg onmiddellijk een 
kijkje komen nemen. De facebookpagina en mail 
van de lokale politie worden immers NIET 24/24 
gemonitord.  

Enkele voorbeelden:
• een onbekend voertuig met een onbekende inzittende dat al enige tijd stilstaat in je straat;
• een bestelwagen bij de buren die op vakantie zijn.

Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie geeft:
• de juiste plaats en de omstandigheden waarin de gedragingen zich voordoen;
• een beschrijving van de betrokken personen en/of voertuigen;
• de nummerplaat van een voertuig.

Vaak kan het telefonisch doorgeven van de nummerplaat van het voertuig van een verdachte 
persoon al onmiddellijk bevestigen of uitsluiten dat het inderdaad om een verdachte situatie gaat. 
Indien nodig komt een interventieploeg ter plaatse. 
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Extra avondpatrouilles

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken richt van juni tot en met 
augustus extra avondpatrouilles in.

Dat wil zeggen dat de wijkinspecteurs en de gemeenschapswachten (van Sint-Truiden) regelmatig 
’s avonds in jouw wijk aanwezig zijn om toezicht te houden en jouw vragen te beantwoorden. In juni, 
juli en augustus is dat tot 21.00 uur.

Naast woningtoezicht, houden de wijkinspecteurs en de gemeenschapswachten toezicht op het verkeer 
in de woonwijken en op de ruilverkavelingen en proberen ze overlast tot een minimum te beperken.

Aarzel niet om je wijkinspecteur en/of de gemeenschapswachten tijdens de patrouilles aan te spreken.

Gelieve voor dringende gevallen steeds 101 te bellen.

Vogelschrikkanonnen
en hagelkanonnen

De vruchten van de bloesempracht in Haspengouw zullen binnenkort weer geoogst kunnen worden. Om 
de kwetsbare oogst te vrijwaren van vernieling, zetten landbouwers en fruittelers hulpmiddelen in zoals 
hagelkanonnen en vogelschrikkanonnen.

Deze toestellen kunnen uiteraard niet zomaar, naar eigen inzicht geplaatst worden.
In het politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare overlast, de openbare orde, de 
openbare veiligheid en de openbare gezondheid en netheid (GAS-reglement) dat geldig is voor het ganse 
grondgebied van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zijn een aantal bepalingen 
opgenomen.

Er moet een strikt onderscheid gemaakt worden tussen hagelkanonnen en vogelschrikkanonnen.

 vervolg op pagina 6 >>
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Hieronder de desbetreffende artikels uit het GAS-reglement.

2.1.8 Vogelschrikkanonnen

Artikel 12
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of 
gelijksoortige toestellen, al dan niet elektronisch versterkt, voor het 
verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw 
en fruitteelt, moet gemeld worden aan de burgemeester. Deze melding 
moet gedaan worden door middel van het versturen van een brief aan 
de burgemeester.

Artikel 13
Het gebruik van de toestellen bedoeld in artikel 12 wordt overdag* gedoogd. Er moet een tussenpoos 
van minstens 5 minuten tussen de ontploffingen zijn. Het geluid veroorzaakt door deze toestellen 
mag niet hoger liggen dan 45 dB (A) gemeten in de woningen.

*Overdag
- Lente - 21 maart t/m 20 juni - 08u00 – 20u00
- Zomer - 21 juni t/m 20 september - 06u00 – 22u00

Artikel 14
De toestellen bedoeld in artikel 12 mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 
200 meter van enig bewoond huis en meer dan 100 meter van het openbaar domein uitgezonderd 
de ruilverkavelingswegen. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting 
geplaatst worden ten opzichte van hindergevoelige plaatsen of gebieden.

2.1.9 Hagelkanonnen (of schokgolfgeneratoren)

Artikel 15
Het gebruik van hagelkanonnen is enkel toegestaan mits naleving van de wetgeving op milieu- 
en ruimtelijke ordening. De hagelkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van 
meer dan 500 meter van enig bewoond huis en van het openbare domein, met uitzondering van 
ruilverkavelingswegen.

Het volledige GAS-reglement is terug te vinden op  
http://www.lokalepolitie.be/5376/vragen/gas/hoe-blijf-je-gasvrij

Meer informatie:
Herman Missotten
hoofdinspecteur van politie belast met milieu en dieren
Tel.: 011-70 19 19

Toestel

Vogelschrikkanon
Bootst het geluid van een geweerschot na.
Elektronische versterker
Bootst het geluid van roofvogels na.

Hagelkanon/schokgolfgenerator
Veroorzaakt harde doffe slagen, vergelijkbaar 
met donderslagen.

Werking

Dient om de vogels te verjagen, zodat ze niet 
van het fruit eten.

Er geldt een beperking in tijd (Artikel 13)

Er moet een interval van 5 min tussen de 
ontploffingen zijn. (Artikel 13)

Dient om de vorming van hagel te vermijden, 
zodat het fruit niet beschadigd wordt.

Geen beperking in tijd (afhankelijk van de 
klimatologische omstandigheden)

Indien in werking gezet, zijn er, zo lang als 
nodig en met intervallen van ongeveer 7 
seconden, ontploffingen hoorbaar.

 >> vervolg van pagina 5
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Laat je dag of een nachtje feesten niet  
verknallen door gauwdieven

Denk na over wat je meeneemt
• Persoonlijke zaken en documenten die je niet nodig 

hebt, laat je beter thuis.
• Beperk de hoeveelheid cash geld die je bij je hebt. 

Gebruik bij voorkeur je bankkaart. Bewaar nooit je 
code bij je kaart. Leer de code uit het hoofd.

• Verdeel documenten en waardevolle voorwerpen 
over meerdere zakken.

• Bewaar sleutels en documenten waarop je adres 
vermeld wordt nooit samen.

Vermijd om kostbaarheden te tonen
• Haal je portefeuille of gsm discreet boven wanneer 

je deze nodig hebt en vermijd dat men kan zien 
waar je deze opbergt.

Neem voorzorgsmaatregelen
• Beveilig je gsm, smartphone, … via de installatie van 

een beveiligingscode en antidiefstalsoftware. Zorg 
geregeld voor een back-up van de gegevens op het 
toestel.

• Maak een kopie van waardevolle documenten zoals 
je identiteitskaart. Zo heb je de nodige informatie 
om ze te vervangen. Bewaar deze kopieën niet 
enkel thuis, maar eventueel ook in je mailbox of in 
je cloud.

Hou zakken en bagage in het oog
• Sluit je handtas steeds goed en draag deze tussen 

je arm en lichaam met de sluiting naar binnen.
• Draag je rugzak of handtas op drukke plaatsen 

steeds vooraan tegen je lichaam.
• Hang je handtas of rugzak niet achter je op een 

stoel, maar zet deze bij voorkeur tussen je voeten 
op de grond. Hang deze eventueel vast via een lint 
of een handvat aan de stoelpoot.

• Stop geen waardevolle voorwerpen zoals een porte-
feuille, gsm of mp3-speler in je achterste broekzak-
ken of zakken aan de buitenzijde.

• Blijf bij je bagage.

Wees waakzaam
• Wees alert bij grote drukte of als er plots opschud-

ding ontstaat in je omgeving.
• Let op als onbekenden je aanspreken of ‘per onge-

luk’ tegen je botsen.
• Liep iemand tegen je aan? Probeer dan zo snel 

mogelijk na te gaan wie dit deed en kijk na of je 
alles nog bij je hebt.

Ben je toch slachtoffer geworden?
Contacteer dan zo snel mogelijk de politie en doe 
aangifte van de diefstal. Geef een duidelijke beschrij-
ving van wat gestolen is en eventueel ook van de 
vermoedelijke dader. Jouw hulp kan voorkomen dat 
anderen die dag ook het slachtoffer worden.

Vermijd dat de schade groter wordt: blokkeer 
belangrijke documenten en kaarten:
• bank- en / of kredietkaarten via Card Stop: 
 070 344 344
• identiteitskaart en reisdocumenten via 
 Doc Stop: 00800 2123 2123
• simkaart via gsm-operator

Meer informatie: www.besafe.be

Met het mooie weer, de drukte in de winkelstraten, de goed gevulde terrassen en de vele massa-evenementen, 
proberen zakkenrollers hun slag te slaan.
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Bermen  
maaien
Wanneer en waarom?
Ongemaaide bermen vol onkruid langs gemeente- en gewestwegen zijn een doorn in het oog van de 
burger. 

De meeste inwoners weten niet dat het maaien van die bermen Vlaams gereglementeerd is door 
het wegbermdecreet. Dat heeft tot doel: het verkrijgen van bloemrijke bermen met een grote 
verscheidenheid aan planten, hetgeen belangrijk voor imkers en landbouwers is.

In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken worden de bermen gemaaid tussen juni en 
oktober.

Indien u vaststelt dat het onkruid op bepaalde plaatsen de (verkeers)veiligheid beïnvloedt, aarzel dan 
zeker niet om contact op te nemen met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op 
het nummer 011-70 19 10 of vul een meldingskaart in (zie pagina 9).

‘BOB, altijd nul op’.
Drukbezette terrasjes, smeulende barbecues, knusse stadsfestivals en grootse 
openluchtevenementen… Het zijn onmisbare ingrediënten voor een op en top Belgische zomer, net 
zoals een goed glaasje. Toost en feest je in goed gezelschap? Dan is BOB uiteraard ook van de partij.

Om bestuurders te sensibiliseren dat alcohol drinken en sturen niet samen gaan, zal de lokale politie 
ook dit jaar deelnemen aan verschillende veiligheidscampagnes tijdens de zomermaanden. Er zullen 
in de ganse zone, zowel op weekdagen, als tijdens het weekend, acties georganiseerd worden, 
waarbij gericht gecontroleerd wordt op alcoholgebruik in het verkeer. Daarnaast geldt ook altijd 
het principe ‘botsen is blazen’, waarbij alle bestuurders betrokken in een ongeval steeds aan een 
ademtest worden onderworpen.
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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 

Vakantieperiode: 
           Bezint eer ge vliegt!
Sinds 7 april 2017 gelden voor Belgen, EU-onderdanen en familieleden die de
Schengenzone* verlaten of wensen te betreden strengere grenscontroles op de
luchthavens, in de zeehavens en aan de Eurostar.

Over het algemeen deed vroeger de grenscontroleur het volgende: hij controleerde de geldigheid en de 
echtheid van het identiteitsdocument en hij keek of de foto overeenstemde met de persoon die voor 
hem stond. Voor het reizen binnen de Schengenzone verandert er niets. Het nieuwe Artikel 8.2 in de 
Schengengrenscodereglementering verscherpt de veiligheidsmaatregelen en bepaalt dat de grenspolitie 
voortaan elke reiziger die de Schengenzone verlaat of binnentreedt in de politionele databanken moet 
checken.

Het gaat om de zogenaamde ‘kleine’ seiningen die dikwijls losstaan van criminele feiten. Wie geseind staat 
als ‘verdachte’ en verhoord moet worden, maakt hoe dan ook meer kans om zijn vlucht te missen.

Voorkomen is beter dan thuisblijven! 
Heb je een oproep gekregen van de politie – bijvoorbeeld om je rijbewijs tijdelijk in te leveren – of verwacht 
de politie nog een verklaring? Misschien sta je dan geseind. Kom zeker eens langs op het politiehuis of 
spreek je wijkinspecteur aan. En als je recent op een uitnodiging van de politie bent ingegaan, dan kan het 
geen kwaad om een attest van je bezoek aan de politie op zak te hebben. Dat kan je veel tijd en moeite 
besparen bij een controle op de luchthaven.

* Schengen: 22 lidstaten van de Europese Unie en vier niet-lidstaten (Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein).
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Geluidsoverlast: 
een zaak van wederzijds 
begrip en respect
In de zomerperiode is er meer volk en meer leven op straat. Soms gebeurt
het dan ook dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken klachten
over geluidsoverlast krijgt. Hieronder vind je de juiste reglementering over bepaalde
aangelegenheden, die burgers vaak als een probleem aanhalen.

• Ieders nachtrust verdient respect. Ook overdag gelden er duidelijke regels. Rijdende discotheken, de 
zogenaamde boomcars, kunnen niet door de beugel. Storend geluid van dieren, zoals het onophoudelijk geblaf 
van een hond, kan eveneens beboet worden.

• Het gebruik van werktuigen met elektrische- of ontploffingsmotoren zoals grasmaaiers, is elke dag van de 
week, maar enkel overdag, toegelaten.

  - Lente - 21 maart t/m 20 juni - 08u00 – 20u00
  - Zomer - 21 juni t/m 20 september - 06u00 – 22u00
• Roken in horecazaken is verboden. Bijgevolg gaan rokers in de zomerperiode op het terras zitten of begeven 

ze zich naar buiten om hun sigaretje op te steken: dat kan burenoverlast veroorzaken. De lokale politie Sint-
Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet enerzijds een oproep aan de terrasbezoekers en aan de rokers om 
het rustig te houden voor de buurtbewoners en anderzijds aan de buurtbewoners om verdraagzaam te zijn ten 
opzichte van de terrasbezoekers en de rokers.

• Alcoholconsumptie is verboden op de vesten, het stationsplein, in het stadspark en aan jeugdcentrum de 
Tochtgenoot in Sint-Truiden.

Indien je bepaalde vormen van overlast wenst te melden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op het nummer 011-70 19 11 of 101.

Meer informatie: www.lokalepolitie.be/5376/vragen/gas/hoe-blijf-je-gasvrij

Frankeren 

als

brief

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



Dienst Preventie op fietsgraveertournee
De prijs van een nieuwe fiets ligt hoog, het is dus de moeite waard om deze behoorlijk te beveiligen. 
Laat dus zeker je fiets graveren! Op die manier krijgt de fiets een identiteit mee en is hij niet meer zo 
interessant voor dieven. Dankzij de registratie kan de eigenaar van een gevonden fiets ook sneller 
teruggevonden worden.

Ook dit jaar graveert de dienst Preventie fietsen in verschillende 
wijken en deelgemeenten van onze politiezone. 

Interesse?
Kom langs met je fiets en breng je identiteitskaart mee. Je kan ook 
een leuke prijs winnen na deelname aan de quiz.

Waar en wanneer?

Juli
woensdag 5 juli 2017   14.00 - 17.00 u  Brustem, dorpsplein
zaterdag 8 juli 2017   09.00 - 12.00 u  Nieuwerkerken, gemeentehuis
woensdag 19 juli 2017   14.00 - 17.00 u  Terbiest, rotonde
zaterdag 22 juli 2017   09.00 - 12.00 u  Engelmanshoven, aan de kerk

Augustus
woensdag 2 augustus 2017  14.00 -17.00 u  Velm, parochiezaal
zaterdag 5 augustus 2017  09.00 -12.00 u  Gingelom, gemeentehuis
woensdag 16 augustus 2017  14.00 -17.00 u  Jeuk, dorpsplein
zaterdag 19 augustus 2017  09.00 -12.00 u  Nieuw Sint-Truiden, sporthal
woensdag 30 augustus 2017  14.00 -17.00 u  Ordingen, aan de kerk

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

Fietsdiefstal 
Wil je vermijden dat ook jouw fiets in de 
politiestatistieken terechtkomt?
Hou dan zeker deze eenvoudige tips in het achterhoofd:

•  Gebruik steeds 2 verschillende sloten. Geef de voorkeur 
aan een ringslot in combinatie met een beugel- of  
kettingslot. Vermijd cijfersloten.

•  Bevestig je fiets altijd, met het kader en (indien moge-
lijk) het voorwiel, aan een vast voorwerp, ook al laat je 
hem maar eventjes alleen achter.

•  Fietsen die in een garage, op een binnenplaats of in een 
gemeenschappelijke ruimte staan, kunnen ook gestolen 
worden. Maak je fiets daarom ook binnen vast aan  
bijvoorbeeld een muuranker.

•  Laat niets achter in je fietstassen of op de bagage-
drager. Verwijder alle toebehoren zoals fietspomp, 
fietscomputers, afneembare verlichting, drinkbus...

•  Maak waar mogelijk gebruik van de fietsenstallingen. 
Bewaakte stallingen zijn de beste garantie tegen diefstal.

•  Laat je rijksregisternummer in je fiets graveren.
•  Slechts weinig mensen kunnen hun fiets goed  

beschrijven. Gebruik daarom een fietspas. Deze vind je 
terug in de fietsbrochure. (http://www.lokalepolitie.
be/5376/vragen/fietsen-bromfietsen/laat-je-fiets-
gerust-achter).  Vul deze goed in en houd hem  
zorgvuldig bij.

 Je kan best ook altijd een foto van je fiets toevoegen 
aan de fietspas.

•  Als je een tweedehands fiets koopt, laat dan nakijken of 
de fiets niet als gestolen geregistreerd staat alvorens er 
je eigen rijksregisternummer in te laten zetten.

•  Fietsdieven en helers rekenen erop dat niemand iets 
tegen hen onderneemt. Meld het wanneer iemand een 
fietsslot kraakt of een fiets op straat tracht te verkopen.

•  Doe bij diefstal steeds zo snel mogelijk aangifte bij de 
politie.

Jaarlijks halen de politiediensten en gemeenten  
tienduizenden onbeheerde fietsen op. Slechts enkele 
ervan kunnen onmiddellijk terugbezorgd worden aan de  
eigenaar omdat op het kader het rijksregisternummer van 
de eigenaar staat. De ‘niet gemerkte’ fietsen, kun je op de 
website www.gevondenfietsen.be zoeken. Vind je je fiets 
nog niet meteen? Schrijf je in voor de e-mailmeldingen 
en je wordt op de hoogte gebracht zodra een fiets met de 
door jou opgegeven criteria wordt gevonden.
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ZONE CENTRUM Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

 WIJKINSPECTEURS GEMEENSCHAPSWACHTEN 

Centrum, station Ferdi Vannitsen 0498-93 16 47   

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

Schurhoven, Sint-Gangulfus Jan Dewaele 0498-93 16 52 Freddy Spiritus  0493-51 25 62 

ZONE WEST Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

 WIJKINSPECTEURS GEMEENSCHAPSWACHTEN 

Nieuw Sint-Truiden - Runkelen Wendy Neven 0498-93 16 62 Chantal Martens 0493-51 25 65 

Duras, Gorsem, Halmaal,
Tiensesteenweg, Wilderen Eddy Deville 0498-93 16 46 Johnny Nossin 0494-57 56 92

Aalst, Bevingen, Kerkom, Velm Dirk Bonneux 0498-93 16 48 Frieda Koopmans 499-94 52 35 

ZONE OOST Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

 WIJKINSPECTEURS GEMEENSCHAPSWACHTEN 

Engelmanshoven,
Gelinden, Groot-Gelmen,
Industriezone Brustem,
Luikersteenweg 

Elke Toelen 0498-93 16 54 Maria Reynders 0491-92 04 89

Brustem, Ordingen, Zepperen Véronique  
Vandersmissen 0498-93 16 51 Gerry Vandereycken 0494-57 56 78 

Bautershoven,
Schurhovenveld industrie,
Terbiest 

Jos Depae 0498-93 16 49

Linda Engelbos 0493-51 25 68
Terbiest

Freddy Spiritus 0493-51 25 62 
Bautershoven, Schurhovenveld industrie

ZONE NOORD Politiepost Nieuwerkerken, Nieuwesteenweg 3

 WIJKINSPECTEURS GEMEENSCHAPSWACHTEN 

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 Linda Engelbos 0493-51 25 68

Kortenbos, Metsteren, Melveren

ZONE ZUID Politiepost Gingelom, Steenweg 111

 WIJKINSPECTEURS 

Gingelom, Niel  Michel Bossens 0498-93 16 55

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

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

Coördinator gemeenschapswachten:  
Liesbeth Mievis - Tel.: 011-70 19 85 - E-mail: veiligheid@poltrudo.be

Wie is uw wijkinspecteur of gemeenschapswacht?


