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Burgemeester en korpschef 
aan het woord 

Beste,

Elk jaar opnieuw zorgen de eerste schoolweken voor nervositeit op de weg. Alles begint bij een goede 

voorbereiding, een gezonde dosis aandacht in het drukke verkeer en bij het vertonen van defensief, 

besluitvaardig en sociaal gedrag op de weg. 

Onze wijkinspecteurs en gemeenschapswachten staan vanaf dag 1 ook terug op post 
aan de schoolpoorten om een extra oogje in het zeil te houden. 
Op pagina 4 herhalen we nog een paar tips zodat je goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar kan 

beginnen.

Steps en drones, verschijnen meer en meer in allerlei vormen. De wetgeving voor beide is vrij ingewikkeld, 

dus informeer je zeker goed vóór een aankoop en het gebruik. Zie pagina  5 voor enkele richtlijnen. 

2020 was het jaar dat we massaal gingen telewerken, dat online shoppen heel 
gewoon werd en dat (groot)ouders de digitale wereld ontdekten om een praatje te 
slaan met hun (klein)kinderen. In 2021 is dat niet anders. 
Cybercriminelen maken hier dan ook nog steeds misbruik van om hun slag te slaan en mensen op te 

lichten. We herhalen op pagina 6 en 7 enkele basisregels, want het wordt steeds maar moeilijker om het 

“echte” van het “valse” te onderscheiden. 

Op pagina 9 en 10 kunnen jullie 2 inspecteurs van politie meevolgen tijdens hun interventiedienst. 

Een boeiende blik achter de schermen van een zeer gevarieerde job.
Je weet namelijk bij aanvang van de shift niet wat de dag gaat brengen.

Steve Provost
hoofdcommissaris van politie
korpschef

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad
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Veilig terug naar school

ZONE CENTRUM 

Ferdi Vannitsen

William Vrielynck 

Peter Vlekken

Sven Schruers

ZONE WEST 

Bart Guilliams

Joris Vos

Natascha Cloetens

ZONE OOST

Elke Toelen 

Véronique 
Vandersmissen

Jos Depae 

ZONE ZUID 

Michel Bossens 

Dirk Bonneux 

Leen Poncelet

Beste 

Nu, na een deugddoende vakantie, het schooljaar 

opnieuw van start is gegaan, behoort de controle 

van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving weer 

tot mijn taken. Elke dag probeer ik samen met 

mijn collega’s van de lokale politie Sint-Truiden 

– Gingelom - Nieuwerkerken, maar ook met de 

gemeenschapswachten en de begeleiders van de 

school ervoor te zorgen dat de kinderen veilig de 

speelplaats bereiken. 

Ik zie echter regelmatig volwassenen, die 

verkeersonveilig gedrag vertonen op weg naar en 

rondom de school. Overdreven snelheid, het niet 

dragen van de gordel, gsm’en achter het stuur of 

parkeren op zebrapaden en op de stoep,... zijn enkele 

inbreuken die ik - spijtig genoeg - toch wel vaak 

moet vaststellen.

Het is niet gemakkelijk onze kinderen te motiveren om 

de juiste houding aan te nemen in het verkeer, als 

we de verkeersregels zelf niet naleven. Het kan toch 

niet dat de kinderen op school leren dat ze altijd 

de gordel moeten dragen en dat de persoon die hen 

naar school brengt dat zelf niet doet. Volwassenen, 

die fout parkeren aan de schoolpoort, geven niet 

alleen het slechte voorbeeld, ze creeren bovendien 

gevaarlijke situaties voor andere (jonge) voetgangers 

en fietsers.

Als volwassenen hebben we allemaal een belangrijke 

voorbeeldfunctie. Daarom ook deze oproep. Laten 

we dit schooljaar goed starten en samen werken aan 

meer verkeersveiligheid voor iedereen en vooral voor 

onze kinderen.

Ik wil ook nog benadrukken dat het optreden van 

de politie er niet is om het jullie extra moeilijk 

te maken. Onze eerste bezorgdheid is en blijft de 

veiligheid de kinderen. Wanneer we onverantwoord 

verkeersgedrag zien, zullen we niet twijfelen om jullie 

daarop te wijzen en desnoods te verbaliseren.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om 

mij aan te spreken. 

Met vriendelijke groeten

Uw wijkinspecteur

¨

Ken jij je wijkinspecteur? 
Op onze website
www.politie.be/5376/
contact/je-wijk
kan je de 
contactgegevens 
terugvinden.

ZONE NOORD

Wendy Fourier

Jo Schreurs

Geert Berden
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KINDEREN EN OUDERS 
➀ 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. 

➁  Uitrusting fiets:
 �	wit of geel licht en witte reflector    

 vooraan 
 �	rood licht en rode reflector achteraan 
 �	gele of oranje reflectoren op de pedalen 
 �	twee oranje reflectoren tussen de spaken  

 van elk wiel of een witte reflecterende  
 strook op de banden 

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

 (remmen, banden, …) 
➂  Weg met iPod en gsm/smartphone op de 

fiets. Je hebt de aandacht nodig op de weg. 
➃  Maak oogcontact met de bestuurders, zeker 

als je wil oversteken of draaien.
➄  Vertrek tijdig. Te laat vertrokken: daar 

komen brokken van.
➅  Zoek het veiligste traject naar school en 

oefen deze route met je kinderen (fiets, 
 te voet).
 

Met deze tips 
ga je veilig op weg

â
veiligheidstips_onderwijs_flyer_a5.indd   2 2/09/19   16:08

ANDERE WEGGEBRUIKERS 
➀  Let steeds op je snelheid, niet alleen in de directe nabijheid van de 

school. 
➁  Hou voldoende afstand van het voertuig voor je, maar ook van fietsers 

en voetgangers. 
➂  Hou er rekening mee dat je tijdens het schooljaar langer over je traject 

kan doen.
➃  Wees geduldig.
➄  Parkeer reglementair!!! 
➅  Wees alert in de schoolomgeving, kinderen gedragen zich soms 

impulsief. 



5

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen 
Elektrische steps worden steeds populairder 
Niet elke step is hetzelfde. Ze verschijnen meer en meer in allerlei vormen en maten 
in het straatbeeld. Het onderscheid met een bromfiets wordt ook alsmaar kleiner.

Elektrische step (zonder zitplaats)
• max. 25 km/u (+25 km/u = bromfiets B en heeft andere regels)
• geen rijbewijs en geen inschrijvingsbewijs nodig
• stapvoets � regels voetganger 
• sneller � regels fietsers
 
Elektrische step (met zitplaats) is een heel ander verhaal 
• minstens 16 jaar 
• gelijkgesteld met een bromfietser A of B
• nodig: rijbewijs, Europees gelijkvormigheidsattest of Certificate of Conformity (COC), verzekering en 

inschrijvingsbewijs
 o Indien geen gelijkvormigsheidsattest/COC: verboden in het verkeer 
 
Meer informatie: 
• www.veiligverkeer.be/themas/voortbewegingstoestellen
• www.vlaanderen.be/een-elektrische-step-met-zadel-aankopen

Drones
Sinds begin 2021 is er nieuwe Europese wetgeving. Als je met een drone vliegt, moet je 
de wetgeving voor drones altijd respecteren. Niet alleen omdat het moet, maar voor je 
eigen veiligheid en die van anderen. Zo mag je op vele plaatsen niet vliegen, en moet je 
verschillende regels voor gebruik van het luchtruim in acht nemen. 

De nieuwe Europese wetgeving legt verschillende 
categorieën vast (OPEN, SPECIFIC en CERTIFIED). Of je nu 
een amateur of een professional bent, en ongeacht in welke 
categorie je vluchtuitvoeringen verricht, het is belangrijk dat 
je je bewust bent van het risico en dat je zorgt voor je eigen 
veiligheid en die van anderen.

Meer informatie: 
https://mobiliteit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones
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2020 was het jaar dat we massaal gingen telewerken, 
dat online shoppen heel gewoon werd en dat (groot)
ouders de digitale wereld ontdekten om een praatje te 
slaan met hun (klein)kinderen. In 2021 is dat niet anders. Cybercriminelen maken hier 
dan ook nog steeds misbruik van om hun slag te slaan en mensen op te lichten. 

Leer valse mails herkennen
Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Maar hoe herken je die valse 
e-mails en hoe maak je het onderscheid met betrouwbare berichten? Slimme cybercriminelen kunnen je 
echt doen twijfelen. Je vindt hier een aantal tips om te beoordelen of je een bericht kan vertrouwen.

De basisregel
Cybercriminelen proberen altijd om misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je 
vertrouwt. Ze proberen ook vaak in te spelen op angst. Laat je niet vangen!

TIPS
Vind je een mail of telefoontje verdacht? Beantwoord dan deze vragen:
• Is het onverwacht?
 Krijg je zonder reden een bericht van deze afzender: je kocht niets, had lang geen contact, je deed niet 

mee aan een wedstrijd, … . Controleer zeker verder.
• Is het dringend?
 Hou je hoofd koel: kreeg je echt een eerste aanmaning tot betaling? Ken je die 'vriend in nood' wel?
• Ken je de afzender?
 Controleer het e-mailadres, ook op spellingsfouten. Maar let op: 

zelfs een legitiem e-mailadres is geen garantie.
• Vind je de vraag vreemd?
 Een officiële instantie zal je nooit via e-mail, sms of telefoon 

vragen om je wachtwoord, bankgegevens of persoonlijke 
gegevens.

• Naar waar leidt de link waar je moet op klikken?
 Zweef met je muis over de link. Is de domeinnaam, het woord voor 

.be, .com, .eu, .org, … en voor de allereerste slash “/”, ook echt de 
naam van de organisatie?

 

Cybercriminaliteit

10

20

â

In het kort
➔	 Bescherm jezelf tegen fake news en phishing 
 (= online oplichting door valse e-mails, websites of berichten)
 • geloof niet alles wat je leest
 • ga niet in op verdachte aanbiedingen
 • let op met valse inzamelacties

➔	 Bescherm je computer tegen virussen
 • koop alleen apps in officiële app-stores
 • bescherm je computer met een virusscan
 • zorg dat al je programma's up-to-date zijn

➔	 Stuur verdachte berichten door naar verdacht@safeonweb.be

➔	 Doe de test (www.safeonweb.be/nl/quiz/phishingtest) en ontdek of je digitale   
 gezondheid toe is aan een boost. Je krijgt 15 vragen over updates, back-ups, phishing,    
 virusscans en wachtwoorden. Aan het einde van de rit kan je je resultaat in 1, 2, 3 vergelijken 
 met dé Digitale Gezondheidsindex!
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Cybercriminaliteit

Speciaal aanbod      
Koop      

! Doe altijd aangifte bij de politie van een vermoede fraudepoging, zelfs als je niet in de val bent getrapt.

ONLINE SHOPPING FRAUDE 
   

Online deals zijn vaak interessant, 
maar pas op voor oplichting. 

WAT KAN JE DOEN?
Gebruik indien mogelijk binnenlandse winkelwebsites – zo heb je meer kans om eventuele problemen op te 
lossen. 
        
Maak je huiswerk - controleer de beoordelingen voor je koopt.     

Gebruik kredietkaarten - je hebt meer kans om je geld terug te krijgen.   
   

Betaal alleen via een beveiligde betaaldienst - Vragen ze een 
overschrijvingsdienst of een bankoverschrijving? Denk goed na!   
        
Betaal alleen wanneer je verbonden bent met een beveiligde 
internetverbinding - vermijd het gebruik van gratis of openbare wifi.  

             
Betaal alleen op een veilig toestel – Hou je besturingssysteem en 

beveiligingssoftware up-to-date.        

Pas op voor advertenties met ongeloofwaardige deals of wonderproducten - Als het te mooi klinkt om waar te 
zijn, is het dat waarschijnlijk ook!          

Een pop-up advertentie waarin staat dat je een prijs hebt gewonnen? Denk er twee keer over na, je hebt 
misschien gewoon malware gewonnen.       

Als het product niet aankomt, neem contact op met de verkoper. Neem contact op met je bank als je geen 
antwoord krijgt.

70%

      SUPER   
AANBOD

Speciaal aanbod      

#CyberScams

 Een voorbeeld:
 o Bij de link www.safeonweb.be/tips is  

 het domein safeonweb.
 o Bij de link 
  www.safeonweb.tips.be/safeonweb is  

 ‘tips’ het domein en word je   
 naar een andere website geleid.

• Word je persoonlijk aangesproken?
 Berichten met algemene en vage 

aanspreektitels, of je e-mailadres als 
aanspreking, die wantrouw je beter.

• Bevat het bericht veel taalfouten?
 Ook al zorgen doorgewinterde 

cybercriminelen voor correcte taal, 
taalfouten of een vreemde taal kunnen 
wijzen op een verdacht bericht.

• Zit het bericht in je Spam/Junk folder?
 Indien ja, wees extra voorzichtig. Je kan 

ook zelf verdachte berichten markeren 
als Spam of Junk en zo anderen 
waarschuwen.

• Probeert iemand je nieuwsgierig te 
maken?

 Iedereen zou nieuwsgierig worden bij 
berichten met een link als "Kijk wat ik over 
jou las ..." of "Ben jij dit op deze foto?", 
maar laat je niet vangen.

Wat als je twijfelt?
Het is beter om op je hoede te zijn. Als je twijfelt, open dan zeker geen links of bijlagen en neem contact 
op met de afzender op een andere manier:
• Vrienden kan je bellen, sms'en of een bericht sturen via sociale media. Komt het bericht niet van hen, 

laat dan zeker weten dat hun account gehackt is. Bij sommige sociale netwerken kan je berichten als 
'vals' markeren.

• Bij organisaties of bedrijven ga je naar hun site en controleer je of die 'dringende' actie bestaat. Vind je 
niets terug, dan kan je ook even bellen.

Steeds vaker proberen oplichters hun slag ook te slaan via valse sms-berichten. 

Wat doen als je een vals bericht krijgt?
• Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be
• Klik niet op de links, maar zoek de website op via een zoekmachine.
• Stuur het bericht niet door naar je contacten.
• Vul zeker nooit persoonlijke gegevens in.
• Je kan het ook doorsturen naar de organisatie zelf. 

Te laat! Je hebt je gegevens wel doorgegeven?
• Waarschuw je vrienden dat je hen een vals bericht hebt doorgestuurd.
• Als je een wachtwoord hebt doorgegeven, dat je ook op andere plaatsen gebruikt, verander het dan 

onmiddellijk.
• Als je je creditcardgegevens hebt doorgegeven, verwittig je onmiddellijk Cardstop (www.cardstop.be 
 of 070 344 344).

Meer informatie en tips: • www.safeonweb.be • www.safeonweb.be/nl/quiz/phishingtest
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Volg jij ons al op Instagram?
Naast onze website, YouTube en Facebook was het tijd om te beginnen 
met Instagram. Met de foto hiernaast en bijhorende tekst hebben we 
onze Instagram-pagina in maart van dit jaar officieel geopend.

Het versterkt onze communicatie en is een extra manier voor de burger 
om ons te bereiken, naast bellen of e-mail. Onze website blijft uiteraard 
ons belangrijkste en meest uitgebreide informatiekanaal.

Ook onze Instagram-pagina zal, net naast onze andere accounts, 
enkel tijdens de kantooruren actief beheerd worden.

Belangrijk
Onze sociale media zijn GEEN noodkanalen. 
• Heb je dringend politiehulp nodig? Bel steeds 101!
• Geen spoed? Bel 011-70 19 11 of mail naar 
 pz.poltrudo@police.belgium.eu. 

Honden aan de leiband
Honden zijn een begeerd huisdier en aangenaam om een 
wandeling mee te maken. Maar niet iedereen is fan van deze 
dieren. Loslopende honden zorgen bij mensen, die hiermee 
geconfronteerd worden, regelmatig voor een onveiligheidsgevoel. 
Niet enkel honden die onbeheerd rondlopen, maar ook baasjes die 
hun hond niet aan de leiband houden, zorgen voor ergernis.

In het Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare 
overlast, de openbare orde, de openbare veiligheid en de openbare 
gezondheid en netheid. (GAS-reglement) staat het volgende: 

Artikel 67
Honden zijn enkel toegelaten op domeinen voor recreatie, speelterreinen, 
sportvelden en -hallen, begraafplaatsen en skateterreinen, mits ze aan de 
leiband gehouden worden en op de wandelpaden blijven. Honden zijn niet 
toegelaten op publiek toegankelijke plaatsen waar dit verbod duidelijk 
vermeld wordt.
Deze bepaling geldt niet voor blinden, personen met een handicap met een 
geleidehond en politieambtenaren met politiehonden.

Artikel 71 
Op het openbaar domein moeten honden aan de leiband gehouden worden. 
Deze regel is niet van toepassing voor het beoefenen van de jacht, voor het 
begeleiden van een kudde en op afgesloten privéterreinen.

Meer informatie: www.politie.be/5376/vragen/gas/hoe-blijf-je-gasvrij
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Een shift op stap 
met 2 inspecteurs 
interventie
De interventiedienst staat dag in dag uit klaar 
(24/24 uur - 7/7 dagen ) om opdrachten op het 
grondgebied van de politiezone uit te voeren. 
In eerste instantie zijn het zij die ter 
plaatste komen bij dringende interventies. 
Deze oproepen komen binnen via het noodnummer 101, denk maar aan verkeersongevallen met 
slachtoffers, diefstal, woninginbraak, vechtpartijen, alarmmeldingen,... . Via onze operator worden de 
opdrachten dan verdeeld naar de ploegen op het terrein.
Daarnaast krijgen ze ook andere opdrachten zoals controle woningtoezicht, extra toezicht 
stationsomgeving of speelpleintjes (dit laatste is specifiek voor de zomermaanden), … . 
Interventie bestaat momenteel uit 45 inspecteurs. 

Om jullie een beter zicht te geven op de werking van de interventie, lopen we mee met 2 inspecteurs 
met de late (14.00 uur – 22.00 uur).

We komen toe op de werkplaats en het eerste wat we doen is ons uniform aantrekken en nagaan of 
ons werkmateriaal in orde is (wapen, radio, speekseltesten, documenten, …). Vervolgens melden we 
ons aan bij de operator, zodat we onze opdrachten kunnen krijgen.

De hoofdinspecteur van dienst brengt ons op de hoogte van wat er afgelopen shiften zich heeft 
afgespeeld en of er specifieke bijzonderheden zijn waar we extra aandacht voor moeten hebben en 
welke controles we moeten uitvoeren. Deze taken zijn extra naast de dringende opdrachten die via 
het noodnummer komen.

• Winkeldiefstal
 Onze eerste oproep is een winkeldiefstal. Een onbekend persoon probeerde goederen te stelen, 

maar de winkelbediende was alert en kon de verdachte afschrikken, die het op een lopen 
zette. Uiteindelijk bleken er toch al goederen ontvreemd te zijn. Er werd een proces-verbaal 
opgesteld. We hebben een beschrijving van de verdachte gekregen en de camerabeelden werden 
opgevraagd. De andere collega’s op dienst krijgen ook een signalement van de verdachte, 
zodat zij naar hem kunnen uitkijken. Op de dagelijkse briefing wordt het signalement eveneens 
meegedeeld aan interventieleden, wijkinspecteurs, … .

• Toezicht speelpleinen
 Na de eerste interventie rijden we onmiddellijk verder voor ons 

toezicht speelpleinen. Dit is een specifieke toezichtsopdracht in de 
zomer. We doen een korte rondgang op een speelpleintje, maar 
het was bijzonder rustig.

• Verkeersongeval stoffelijke schade
 Vervolgens krijgen we een oproep van een verkeers-

ongeval waar een fietser bij betrokken is. Bij het 
afslaan had de bestuurder van het personenvoertuig 
de fietser niet gezien, waardoor het tot een aanrijding 
kwam. Gelukkig was er alleen stoffelijke schade. Beide 
bestuurders leggen een negatieve ademtest af. Na het 
controleren en invullen van de documenten begeven we 
ons naar de stationsomgeving. >>
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• Toezicht stationsomgeving
 Toezicht aan de stationsomgeving is een permante opdracht 

voor de interventieploegen. Dit naast specifieke acties die er 
rond de stationsomgeving georganiseerd worden, vaak met 
externe partners van de Federale Politie (hondensteun). 

 Wanneer we ter plaatse toekomen, merken we onmiddellijk 
een dronken persoon, die reizigers aan het lastigvallen is. 
We spreken de man aan, maar hij stelt zich verbaal en fysiek 
weerspannig op. We besluiten hem mee te nemen naar het 
politiehuis, waar de wachtleider beslist hem zijn roes te laten 
uitslapen in de cel.

• Bemiddelen in burenruzie
 Na de arrestatie nemen we even pauze, maar we moeten al snel terug de baan op voor 

geluidsoverlast. Tussen 2 buren is een hevige ruzie ontstaan inzake geluidsoverlast. Ter plaatse 
treffen we beide partijen aan. We gaan het gesprek aan, proberen te bemiddelen en tot een 
compromis te komen. Uiteindelijk kunnen beide buren zich schikken naar elkaars wensen. Op 
de terugweg brengen we ook de wijkinspecteur op de hoogte, dit was niet het eerste incident 
ter plaatse. 

• Inbraak in tuinhuis
 Terwijl dat we de burenruzie afhandelen, krijgen onze collega’s van de andere ploeg een oproep 

voor een inbraak in tuinhuis. Er werden 2 fietsen uit een tuinhuis ontvreemd door onbekenden. 
De verdachten hadden zich toegang verschaft tot de tuin, via een pad achter de woning. Wij 
krijgen de opdracht om mee het buurtonderzoek te doen. We kloppen dan bij de buren aan om 
te informeren of zij iets gezien hebben en/of ze eventueel ook slachtoffer zijn van een diefstal. 
Een straat verder hebben bewoners woningtoezicht gevraagd, we passeren hier nog even 
voordat we terug naar het politiehuis gaan.

• Administratie 
 De opdrachten zijn misschien op het terrein afgehandeld, 

maar niet op papier. Alles van de afgelopen dag dient nu 
nog ingegeven te worden in onze politiesystemen, zodat 
alles ook administratief correct afgewerkt wordt. 
Hier kruipen vandaag en de komende dagen toch nog wel 
enkele uren werk in. 

<< 
 

â Gebruik altijd 2 goede sloten. Maak je fiets zowel met 
het kader als het wiel vast aan een vast object. 

â Stal je fiets in een fietsparkeervoorziening of op een 
goed zichtbare plaats. 

â Laat niets achter in je fietstas. 
â Laat je fiets graveren of labelen, plaats een fietschip ... 
â Registreer je fietsgegevens gratis in de Bikebank 
 (www.bikebank.be). 
â Doe altijd aangifte bij de politie als je fiets werd 

gestolen.
 Gevonden fietsen vind je op www.bikebank.be.

Fietsdiefstal 
Vast en zeker!



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:  ...............................................................................................

E-mailadres :  .................................................................................................................

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

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

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

Beschrijving van het probleem:  

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

Meldingskaart 
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Huisnummers
Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal belang 
om je woning/gebouw/appartement in geval van 
nood te kunnen vinden. Er zijn nog te veel woningen/
gebouwen/appartementen die geen of een slecht 
zichtbaar huisnummer hebben. Ook in het donker moet 
een huisnummer goed leesbaar zijn. In geval van nood telt elke seconde. Brandweer, politie en 
ambulanciers stellen regelmatig vast dat er woningen/gebouwen zijn die niet voorzien zijn van een 
goed leesbaar huisnummer wat nochtans levens kan redden. 

Wij doen daarom een oproep aan alle inwoners van onze zone om hun huisnummer op een 
zichtbare plaats te bevestigen.

Enkele tips:
• Een verlicht huisnummer aanbrengen dat bovendien kleurcontrasten heeft, bijvoorbeeld zwarte 

letter op een witte achtergrond. Grote huisnummers zijn uiteraard altijd duidelijker.
• Indien je weet dat je op een moeilijk te bereiken locatie woont, meld dit dan tijdens je oproep 

naar het noodnummer 101. Het snel ter plaatse zijn op de interventieplaats is van essentieel 
belang. Dit is de basis om snelle hulp te bieden en levens te redden.

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

Zie ook punt 5.10 van het GASreglement 
(https://www.politie.be/5376/vragen/gas/hoe-blijf-je-gasvrij).



Frankeren 

als

brief

Lokale Politie
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden
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Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking 
uitgevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit 
kanaal wordt u als burger uit de ganse bevolking bevraagd over uw 
onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap 
en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden 
op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd 
door de geïntegreerde politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken 
en de lokale besturen. 

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid 
van uw gemeente/stad. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen 
om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan 

eenvoudig, online of via een vragenlijst op papier. Uw 
antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf 
half september dit jaar verspreid. Wie 
via een statistische toevalssteekproef wordt 
geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. 
De resultaten worden in het eerste semester van 2022 
verwacht.

Alvast bedankt voor uw deelname!

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

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