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Voorwoord van de voorzitter en  
de korpschef  

 
Het zonaal veiligheidsplan is het strategisch beleidsplan van de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken. In dit plan bepalen wij samen met onze partners onze globale 
veiligheidsdoelstellingen voor de volgende zes jaar  
Onze topprioriteit is dat de inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zich 
veilig voelen in hun stad, gemeente, buurt, wijk en straat. Dit is een gedeelde 
verantwoordelijkheid waarbij wij graag onze stadsdiensten van Sint-Truiden, de 
gemeentelijke diensten van Gingelom en Nieuwerkerken en onze preventiedienst actief 
betrekken.  
Je veilig voelen heeft niet alleen te maken met het bestrijden van criminaliteit maar ook met 
alles wat de leefbaarheid kan verstoren in een buurt. Denk daarbij aan een vuile straat, een 
slecht aangelegde stoep, defecte straatverlichting, een overhangende haag,… .  
Deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en leefbaarheid is het 
fundament van het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid dat wij samen met alle 
andere partners in veiligheid verder willen uitbouwen en versterken. 
Bij het bepalen van de veiligheidsprioriteiten voor de volgende jaren werd rekening gehouden 
met: 

✓ De geregistreerde criminaliteitscijfers binnen de stad Sint-Truiden en de gemeenten 
Gingelom en Nieuwerkerken; 

✓ De verwachtingen die bewoners ons meedelen via de meldingskaarten, de 
leefbaarheidsbabbels, de afname van de lokale veiligheidsbevraging en tal van 
andere (informele) ontmoetingen; 

✓ De noden en verwachtingen van het Parket Limburg; 
✓ De noden en verwachtingen van de bestuurlijk directeur coördinator (Dirco) en de 

gerechtelijk directeur (Dirjud) van het arrondissement Limburg 
✓ De knowhow en professionaliteit van onze eigen administratieve medewerkers en 

politiemedewerkers. 
Bij dit alles blijven we aandacht hebben voor de specifieke noden van elke buurt. We 
stemmen onze politionele aanpak hierop af. 
Binnen onze politiezone besteden wij de volgende 6 jaar bijzondere aandacht aan: 
 

 Verkeersveiligheid 
 Druggerelateerde maatschappelijke overlast 
 Maatschappij ontwrichtende fenomenen 
 Actieve medewerking aan alternatieve afhandelingsvormen zoals voorgesteld door 

het parket Limburg 
 
Om een antwoord te kunnen bieden aan dit alles is het noodzakelijk dat onze medewerkers 
beschikken over de nodige professionele kennis en vaardigheden en dat de noodzakelijke 
werkingsmiddelen aanwezig zijn.  
 
 
 
 
Veerle Heeren         Steve Provost 
Voorzitter Politiecollege en Politieraad     korpschef 
Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  
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Hoofdstuk 1: Omgevingsanalyse 
 

1.1 Beeld van veiligheid en leefbaarheid in de politiezone 

1.1.1 Ons werkterrein in beeld 
 

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. De gewestwegen omvatten 
enkel de verbindingen naar de deelgemeenten. Er is geen 
onmiddellijke ontsluitingsweg naar de E40 vanuit Sint-Truiden. De 
autosnelweg E40 loopt over het grondgebied van Gingelom en 
heeft daar een op- en afrit. 
Vanuit Sint-Truiden is er snel openbaar vervoer naar Hasselt, 
Tongeren en Bilzen. 
 
De politiezone omvat het grondgebied van de gemeenten  
Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. De totale oppervlakte 
van het ambtsgebied bedraagt 18.585 ha 8 are. 
 
De totale bevolking in de zone bedraagt op 1 januari 2019 56.453 
inwoners, waarvan 41.120 in Sint-Truiden, 8.380 in Gingelom en 
6.953 in Nieuwerkerken. 

 

1.1.2 Wonen en bijzondere verblijfplaatsen 
 
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn een aantal woonvormen en 
bijzondere verblijfplaatsen die een invloed hebben op de werklast. 
 
Asielcentrum 
 
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken  is er al jaren een open asielcentrum, 
beheerd door Fedasil, gelegen met in 2018 in totaal een 
wooncapaciteit van 444 personen, die verhoogd kan 
worden tot 451 personen. Het aantal verschillende 
nationaliteiten van de personen die in het asielcentrum 
verblijven varieert tussen 45 en 50, waarvan de grootste 
groep afkomstig is uit het Midden Oosten.  
 
Woonwagenpark  
 
In de politiezone is er 1 woonwagenterrein gelegen in de Groenstraat 99 in Sint-Truiden. Het 
telt 18 standplaatsen en is opgedeeld in twee clusters. Eén stuk voor de 
woonwagenbewoners en één stuk voor de foorreizigers. Alle mensen zijn gedomicilieerd op 
het woonwagenterrein. Er wonen doorgaans een 40-tal personen.  
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Sociale huisvestingsmaatschappijen 
 

CV Nieuw Sint-Truiden en SVK Land van Loon zijn 
sociale huisvestingsmaatschappijen die (op 1 januari 
2019) 1694 huurwoningen beheren in onze 
politiezone. CV Nieuw Sint-Truiden verhuurt in totaal 
1577 woningen, waarvan 1389 in Sint-Truiden, 141 in 
Gingelom en 47 in Nieuwerkerken, Land van Loon 
verhuurt in de politiezone 117 woningen, waarvan er 
104 gelegen zijn in Sint-Truiden, 10 in Gingelom en 3 
in Nieuwerkerken. Vaak gaat het om hele flat-
gebouwen of woningen die gegroepeerd zijn in wijken.  

 
Asster en vzw Bewust 
 
Het psychiatrisch ziekenhuis "Asster" telt 581, door de Vlaamse overheid erkende, 
bedden.  Per jaar worden er 2000 opnames gerealiseerd. De twee psychiatrische 
campussen (Melveren en Stad) van Asster zorgen voor onder andere de opvang van 
gedwongen opnames van psychiatrische patiënten.  
 
De vzw Bewust begeleidt psychiatrische patiënten die buiten de instelling woonachtig zijn in 
Sint-Truiden. 
 
De aanwezigheid van het psychiatrisch centrum heeft een grote impact op het aantal  
verdwijningen binnen de zone en op het aantal tussenkomsten van de lokale politie waarbij 
psychiatrische patiënten betrokken zijn. 
 
Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen 
 
Sint-Truiden beschikt over één ziekenhuis. 
Ook “Atlantis”, een belangrijk centrum waar wekelijks 
gemiddeld 52 minderjarigen met leermoeilijkheden 
(meestal vanuit Duitsland) op consultatie komen, is in 
Sint-Truiden gevestigd. Er zijn ook heel wat verschillende 
rusthuizen in de zone gelegen.  
 
Het psychiatrisch verzorgingstehuis “De Passer”, een 
woonvorm voor mensen met een chronisch 
psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking, telt 120 bedden. 
 

1.1.3 Onze politiezone economisch bekeken 
 
Landbouw en fruitteelt  
 

De zone kent een intensieve landbouw en fruitteeltbeoefening. 
Sint-Truiden beschikt over +/- 7.000 ha cultuur- en 
landbouwgrond en over +/- 500 bedrijven. Nieuwerkerken 
heeft +/- 1600 ha cultuur- en fruitgrond en +/-125 bedrijven. In 
Gingelom zijn landbouw, fruitteelt en veldgewassenteelt de 
grootste tewerkstellers van de gemeente. Gingelom heeft +/- 
3.900 ha cultuur- en fruitgrond en +/-125 bedrijven.  
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De landbouwers en fruittelers zijn belangrijke economische spelers in de lokale economie. 
Zowel economisch als toeristisch zijn ze niet weg te denken in onze Haspengouwse regio.  
De fruitteelt heeft ook een rechtstreekse weerslag op de aanwezigheid van vreemdelingen 
en hun -al dan niet illegaal- verblijf, de tewerkstelling, de seizoensarbeid, etc. Er zijn een 
500-tal seizoenarbeiders waarvan de voornaamste nationaliteiten Polen, Portugezen, Indiërs 
en Afrikanen zijn. De asielzoekers zijn al een 30-tal jaren aanwezig. Zij worden tewerkgesteld 
in de fruitsector. Op die manier kunnen zij bij zichzelf en ook bij het thuisfront financiële 
vooruitgang boeken. Verschillende personen hebben gebruik gemaakt van die situatie om 
hun aanwezigheid te vergemakkelijken in onze zone. 
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. 
 
Industrie 
 
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heerst een bedrijvige industrie. 
Sinds 17 september 2018 is ‘Poort Sint-Truiden’ de gezamenlijke vlag voor alle 
bedrijventerreinen: ’Schurhovenveld’, ‘Volmolen’, ‘Brustem Industriepark’ en ‘Sint-Truiden 
Zuid’. 
In Sint-Truiden zijn er op 238-tal bedrijven op 266 ha met een tewerkstelling van ongeveer 
4150 werknemers.  
 
Nieuwerkerken heeft een KMO-zone van +/- 15 ha met een 30-tal bedrijven in de handel, de 
nijverheid, fruit- en veeteelt waar een 400-tal werknemers tewerkgesteld zijn.  
In Gingelom werden twee KMO-zones aangelegd met een oppervlakte van ongeveer +/- 25 
ha. Op het gebied van tewerkstelling in de industrie is er een status quo ten opzichte van 
voorgaande jaren. Niettemin blijft de industrie een belangrijke werkgever. Die bedrijven 
moeten verder gevolgd worden door de groeiende economische concurrentie op de 
wereldmarkt om in de toekomst stakingen, afdankingen en sluitingen van bedrijven te 
voorkomen. 
 
Andere vormen van dienstensector 
 
In de zone wordt een volwaardig dienstenassortiment aangeboden. In Sint-Truiden zijn er 
circa 500 werknemers, in Gingelom circa 80 en in Nieuwerkerken circa 50. 
 
Winkelcentra 
 
Sint-Truiden kent een uitgebreid winkel- en horecacentrum in de stad. Maar ook langs de 
expresweg (N80) en langs de invalswegen Tiensesteenweg en Hasseltsesteenweg 
ontwikkelde zich de laatste jaren winkelcentra met heel wat bezoekers.  
 
Nieuwerkerken en Gingelom hebben een kleiner winkelcentrum, doch de infrastructurele 
aanpassingen zorgen er voor dat dit voor de gemeenten belangrijke locaties vormen. 
 
Wekelijks vindt ook op zaterdag de Haspengouw markt plaats in het centrum van Sint-
Truiden waar in de zomer een 4.500 bezoekers naartoe komen en in de winter ongeveer 
2.250 bezoekers, waarvan ongeveer 65% in Sint-Truiden woont. Op zondag vindt een grote 
antiek- en rommelmarkt plaats op de terreinen van de Veemarkt. Hier komen in de zomer 
ongeveer 4.000 bezoekers naartoe en in de winter ongeveer 2.000.  
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Drone Port 
 
De Droneport speelt in op de snel veranderde luchtvaartsector, waarin drones een steeds 
prominentere plaats opeisen. Op de site zijn een aantal bedrijven gevestigd die 
experimenteren in de gecontroleerde outdoor testzones, waar ze hoger kunnen vliegen dan 
toegelaten. Er is ook een landingsbaan van 2,4 kilometer en er zijn kantoorruimtes voor meer 
dan honderd werknemers.  
 
Op de site vinden ook reguliere luchtvaartactiviteiten plaats. Het burgerlijk vliegveld, dat een 
deel van de vroegere luchtmachtbasis van Brustem inneemt is tegenwoordig beter bekend 
als Limburg Regional Airport (LRA). LRA is een vliegveld van klasse 2 waar toestellen 
kunnen landen met een maximum startgewicht van negen ton. Van de vroegere startbaan 
van 3.300 m wordt slechts 1.199 m gebruikt, de rest van baan 06/24 werd afgesloten met 
grote rood-witte blokken. Ter plaatse is er een Vlarem-2 goedgekeurde 
brandstofbevoorrading (Jet fuel en Avgas). 
 
Met de stad Sint-Truiden werd een luchtvaartprotocol afgesloten, zodat rekening gehouden 
wordt met de noden van de omwonenden.  
 
Werkloosheid 
 
Het gemiddeld aantal werklozen van de zone ligt lager dan dat van Limburg. Op 1 januari 
2019 waren er in de zone Sint-Truiden (6.2%) – Gingelom (4.0%) - Nieuwerkerken (3.7%) 
slechts 4.6 % werklozen.  Ter vergelijking: het werkloosheidscijfer in Limburg bedraagt begin 
2019 6.2%.(https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html.  
 

1.1.4 Onze politiezone Sociaal-cultureel bekeken 
 
Onderwijs 
 
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken beschikt over heel wat 
onderwijsinstellingen waarvan het grootste deel gelegen is in Sint-Truiden namelijk het 
kleuter- en lager onderwijs met circa 4047 leerlingen, het middelbaar onderwijs met 3896 
leerlingen. Nieuwerkerken heeft alleen kleuter- en lager onderwijs met 651 schoolgangers, 
evenals Gingelom met 810 leerlingen. 

 
Binnen de zone is ook de Koninklijke School voor 
Onderofficieren “Saffraanberg” gevestigd. 
De aanwezigheid van de militairen heeft ook een 
invloed op het drukke verkeer op de invals- en 
toegangswegen en op het maatschappelijk- en 
uitgaansleven leven in Sint-Truiden. 
 
 

 
Prostitutie 
 
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken waren er op 1 januari 2019 35 
geregistreerde huizen gevestigd waar de prostitutieactiviteit uitgeoefend wordt en waren er in 
het voorgaande jaar gemiddeld 130 diensters werkzaam in de prostitutie. De aanwezigheid 
van de prostitutie in de zone, en vooral op de Luikersteenweg, heeft ook een weerslag op de 
verkeersveiligheid. 
 

https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html
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Toerisme 
 
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is een historische streek met tal van 
landschappelijke waardevolle gebieden. De streek staat ook bekend om zijn bloesems. Het 
toerisme heeft onvermijdelijk een weerslag op de verkeersdrukte op de invalswegen en de 
plaatsen van de gebeurtenissen zelf.  
 
Uitgaansleven 
 
Sint-Truiden kent vooral in het weekend een druk uitgaansleven in het centrum van de stad 
en op de invalswegen. Tal van evenementen trekken het ganse jaar door veel publiek. Er zijn 
in totaal meer dan 300 drankslijterijen op ons grondgebied aanwezig. 
Gingelom en Nieuwerkerken kennen geen echt uitgaansleven, maar ook hier gaan vooral 
tijdens de zomermaanden heel wat evenementen door (zoals rommelmarkten, fuiven,…). De 
vele activiteiten in de zone hebben een weerslag op de verkeersproblematiek (ongevallen, 
verkeershinder, omleidingen, verkeersregeling, toezicht en vaststellingen en op de veiligheid, 
vandalisme, maatschappelijke overlast, autodiefstallen, ...). Er wordt heel wat politiecapaciteit 
besteed aan de lokale openbare orde. 
 
Openbare orde 
 
De politiezone is gekenmerkt voor een hoog aantal evenementen en activiteiten. Deze 
worden georganiseerd door de gemeenten, maar ook door privé-initiatieven. Vooral in Sint-
Truiden en met mindere mate in Gingelom en Nieuwerkerken wordt er jaarlijks meer dan 
2000 uur capaciteit besteed aan de lokale openbare orde.  
 
Daarbovenop schommelt de  bijstand van de lokale politie aan de Sint-Truidense Voetbal 
Vereniging jaarlijs ook nog rond de 3500 uur capaciteit. 
 
Station en Gazometersite 
 
Sint-Truiden heeft een drukbezocht station. Het Station van Sint-Truiden is gelegen langs 
spoorlijn 21 die Sint-Truiden met Hasselt en Landen verbindt. Dagelijks pendelen er 
ongeveer 2200 mensen naar en van het werk, vinden scholieren een aansluiting per bus 
en/of trein om één van de vele scholen in Sint-Truiden aan te doen en komen toeristen en 
anderen er om Sint-Truiden te bezoeken. 
De asielzoekers en psychiatrische patiënten maken ook regelmatig gebruik van het openbaar 
vervoer. Zij reizen vaker in groep, waardoor hun aanwezigheid door omstanders soms 
verkeerd wordt ingeschat. 
 

De stationsomgeving is tevens een 
drukke invals- en uitvalsweg van en 
naar het centrum van de stad. 
In de onmiddellijke omgeving van het 
stationsplein liggen een 
fitnesscentrum, een rusthuis, een 
bowlingcentrum en enkele 
horecazaken, waaronder cafés, een 
frituur en een pitazaak.  De bussen 
van De Lijn hebben er hun stelplaats 
en vertrekbasis.  

 
Het station is uitgerust met een  kiss-and-ridezone en taxi’s hebben een eigen wachtzone op 
het stationsplein.  Er is ook een parkeerplaats voor 180 voertuigen en 140 fietsen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_21
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De Gazometersite, vlak naast het station, is een multifunctioneel gebouw en herbergt onder 
andere een school en de muziekacademie.  
 
Aan het station is ook het Fietspunt gevestigd, waar kleine herstellingen kunnen worden 
uitgevoerd aan de fietsen van reizigers en fietsen gehuurd/gekocht kunnen worden.  Het 
Fietspunt biedt tevens een bewaakte fietsenstalling aan. 
 

1.1.5 Technologische ontwikkelingen in het politielandschap 
 
Bewakingscamera’s en ANPR 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet al jaren fors in op het gebruik 
van nieuwe technologische middelen. Zo werd al in 2009 een mobiele camera op een 
politievoertuig in dienst genomen en volgde al snel een mobiele ANPR. Sinds 2012 werden 
er in Sint-Truiden vaste bewakingscamera’s geïnstalleerd en in 2016 kwamen de eerste 
vaste ANPR-installaties aan de belangrijkste invalswegen van de politiezone. Inmiddels is er 
een nagenoeg omsloten netwerk van bewakingscamera’s op het openbaar domein in de 
binnenstad van Sint-Truiden en op het industrieterrein van Brustem. Daarnaast werd er in 
2017 bijkomend geïnvesteerd in ANPR-installaties waardoor het inkomend en uitgaand 
verkeer op de 9 belangrijkste invalswegen kan worden gemonitord. Dankzij een 
doorgedreven samenwerking met alle andere politiezones in Limburg en de federale politie 
heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken al verschillende misdrijven 
kunnen ophelderen. 
 
Droneteam en droneport 
 
De politiezone maakt regelmatig gebruik van het provinciaal droneteam. Deze drones 
kunnen worden ingezet bij grote evenementen, verkeersongevallen en andere 
gebeurtenissen op het grondgebied. Gezien de aanwezigheid van droneport in Sint-Truiden 
volgt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de laatste ontwikkelingen van 
deze technologieën mee op om hiervan efficiënt gebruik te kunnen maken. 
 
Bodycams 
 
De politiezone zal volgend jaar inzetten op bodycams. Het gebruik van bodycams kan een 
hulpmiddel zijn bij risicovolle interventies en de beelden kunnen retroactief geanalyseerd 
worden bij incidenten. De uitrol en het gebruik ervan zal trapsgewijze gebeuren op basis van 
risicoanalyses door onze interne preventieadviseur. 
 
Office 365 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is begin 2019 overgestapt naar de 
@police.belgium.eu-adressen en heeft het Microsoft office 365-pakket geïmplementeerd in 
haar werking. Via deze nieuwe tools (naast email ook via o.a. Yammer, SharePoint) kunnen 
alle medewerkers op een performante en informatie-veilige1 wijze met alle medewerkers van 
de Belgische geïntegreerde politie communiceren. Via Teams kunnen OBP en OGP ook 
operationele informatie veilig uitwisselen. Tevens hebben alle medewerkers toegang tot Wiki-
pol en Polnews om zicht te houden op relevante wetgeving en ander nieuws. Dankzij het 
ICT-platform I-Police zullen alle medewerkers de veelheid aan beschikbare informatie beter 
kunnen beheren. 
 

 
1 Conform General data Protection Regulation EU2016/679 (GDPR) en richtlijn van toepassing voor de politie en 
andere bevoegde autoriteiten EU2016/680.  
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LCCU en gegevensanalyse 
 
Door de toenemende noodzaak om smartphones en andere digitale dragers uit te lezen, 
heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een LCCU uitgebouwd onder 
leiding van een HINP-OGP. Het LCCU is voorzien van de modernste toepassingen voor 
gegevensanalyse en werkt nauw samen met onze lokale recherche en LIK.2 
 
Focus GPI 
 
Het platform Focus@GPI zal op korte termijn uitgerold worden waardoor de politie op het 
terrein via de smartphone op een informatie-veilige manier kan werken. Hierdoor zullen de 
ploegen meer informatie rechtstreeks kunnen raadplegen waardoor er efficiënter en veiliger 
kan gewerkt worden. 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal in de toekomst blijven inzetten 
op nieuwe technologieën waardoor alle medewerkers performante manier kunnen werken en 
nog beter ten dienste kunnen staan van de bevolking. 
 

1.2 Het zonaal criminaliteitsbeeld 
 
Het veiligheidsbeeld voor de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wordt 
bepaald door zowel objectieve als subjectieve gegevens betreffende criminaliteit, verkeer en 
overlast.  
 
De objectieve brongegevens betreffende criminaliteit worden aangeleverd in de vorm van de 
criminaliteitsbarometer door de directie van de operationele politionele informatie van de 
federale politie. Deze cijfers worden geëxtraheerd uit de lokale ANG-databank en hebben 
betrekking op de criminaliteit die geregistreerd wordt op het grondgebied van de politiezone. 
Feiten gepleegd op het grondgebied van de politiezone, maar aangegeven of geregistreerd 
in een andere politiezone, ontbreken. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gerechtelijke inbreuken (inbreuken uit het 
Strafwetboek , inbreuken op de Bijzondere Wetten (bijvoorbeeld de Drugswet van 1921) en 
overtredingen van de lokale politiereglementen) en criminele figuren/fenomenen. Deze 
laatsten zijn feiten die niet als dusdanig in het Strafwetboek zijn opgenomen maar waarmee 
men in de dagelijkse politiepraktijk regelmatig wordt geconfronteerd. Het betreft een 
combinatie van een misdrijf met onder andere het voorwerp of vervoermiddel waarop dit 
misdrijf betrekking heeft, de plaats waarop het misdrijf gepleegd is of de manier waarop het 
misdrijf gepleegd werd. De definitie en afbakening van deze criminele figuren vloeit voort uit 
de werkzaamheden van de Werkgroep Politiestatistiek (WPS). 
 
Objectieve cijfers in het kader van verkeer en verkeershandhaving worden weergegeven in 
de verkeersbarometer, waarin de verkeersongevallen en -inbreuken op het grondgebied van 
de politiezone zijn opgenomen. De directie van de operationele politionele informatie van de 
federale politie stelt deze barometer op aan de hand van gegevens uit het ANG van de zone. 
 
Alle meldingen van overlastvormen met een politioneel karakter worden geregistreerd in het 
ISLP via het systeem van mondelinge opmerkingen (MO). Dat systeem impliceert naast de 
registratie, ook de aanpak en de opvolging van buurtverstorende elementen die niet 
strafrechtelijk kunnen worden aangepakt maar die wel overlast veroorzaken. Als sluitstuk van 
de bestuurlijke aanpak van overlastelementen zet de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken al sinds 2006 in op de gemeentelijke administratieve sancties.  
 
 

 
2 Cf infra: informaticacriminaliteit 
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Het subjectieve veiligheidsgevoel van de inwoners van de politiezone wordt bevraagd via de 
lokale veiligheidsbevraging die in 2018 werd afgenomen. Deze enquête werd ingevuld door 
een selectie van burgers, wonende in onze zone. Er werd gepeild naar hun subjectieve 
veiligheidsgevoelens, de tevredenheid over de politiediensten, het buurtniveau, etc. Verder 
werd hun tevredenheid over de werking van de politieambtenaren onder de loep genomen. 
 

1.2.1 Objectieve gegevens 
 

1.2.1.1 Criminaliteit 
 
De criminaliteit in België gaat al enkele jaren in dalende lijn. Zo werden er in 2018 869.476 
misdrijven geregistreerd, zo’n  1 % minder dan in 2017, 2.5 % minder dan in 2016 en zelfs 
5.5% minder dan in 2015. 
 
In Vlaanderen werden in 2018 425.634 misdrijven geregistreerd. Dat is bijna 1% minder dan 
het jaar ervoor, 3%  minder dan in 2016 en zelfs 5.5% minder dan in 2015. 
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werden in 2018 3738 misdrijven 
geregistreerd, een lichte daling t.o.v. het jaar ervoor, maar liefst een daling van 5% t.o.v. 
2016 en van 10% sinds 2015.  
 

Aantal geregistreerde misdrijven 2015 2016 2017 2018 

Nationaal 921.832 892.636 879.137 869.475 

Vlaanderen 448.725 438.142 429.169 425.634 

PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 4146 3929 3744 3738 

 

Bevolkingsaantal 2019   

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 1.200.322 

Vlaams Gewest 6.582.788 

Waals Gewest 3.630.093 

PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 56.453 

 
Als we de criminaliteitscijfers voor 2018 afzetten tegen de bevolkingsaantallen van de 
gewesten, kunnen we de ‘criminaliteitsgraad’ (aantal misdrijven per 1.000 inwoners) 
berekenen. Zo werden in 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 120 misdrijven 
geregistreerd per 1.000 inwoners, in het Waals Gewest 82 en in het Vlaams Gewest 65. In 
onze politiezone werden 66 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. 
Voornoemde cijfers zeggen op zich niet zoveel gezien het gaat om heel verscheiden 
inbreuken die daarenboven sterk in ernst variëren. Ook is de aangiftebereidheid voor het ene 
misdrijf groter dan voor het andere. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest geregistreerde feiten 
weer(gegroepeerd per hoofdrubriek) in onze PZ tijdens de voorbije 4 jaren.3 
 

  2015 2016 2017 2018 

Diefstal en afpersing 1584 1307 1228 1160 

Beschadiging van eigendom 415 382 411 418 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 324 357 310 338 

Drugs 295 351 271 236 

Bedrog 135 173 148 177 

Andere 1388 1 359 1 376 1 409 

 

 
3 Volgens de criminaliteitsbarometer. Alle cijfergegevens uit dit plan zijn gebaseerd op de ANG (tenzij anders aangegeven). 
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Hierna wordt nader ingegaan op de misdrijven die in onze statistieken binnen deze 
hoofdrubrieken sterk(er) vertegenwoordigd zijn. 
Diefstal en afpersing (G.I.) 
 
Diefstal en afpersing maakt de afgelopen jaren ongeveer een derde uit van alle 
geregistreerde feiten. 
 

 
 

Binnen deze rubriek is vooral de problematiek rond woninginbraken  
(C.F. ) een blijvend aandachtspunt, hoewel we voor deze feiten in onze 
PZ de afgelopen jaren een daling mochten vaststellen van maar liefst 
31%. Deze mooie daling is mede te danken aan tal van acties die binnen 
de politiezone werden georganiseerd. Niet alleen werden er menig 
controleacties gehouden, ook aan preventie werd gedacht door tips in de 
politiekranten en de nationale actie “1-dag-niet”. 

 

 
 
Wel opvallend is dat het aantal pogingen de laatste jaren als het ware stabiel is gebleven, 
terwijl de effectieve woninginbraken fors gedaald zijn. Dit kan er op wijzen dat meer en meer 
inwoners zich wapenen tegen inbrekers. Zo kunnen inwoners van de zone terecht bij de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor gratis diefstalpreventief advies 
voor hun woning of op hun bouwplan en kunnen ze via de preventiedienst een premie 
aanvragen ter ondersteuning van de genomen maatregelen. 
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In Sint-Truiden werden er in 2018 158 woninginbraken gepleegd. In Gingelom 64 en in 
Nieuwerkerken 12. Nog steeds zijn er geen vaste pleegplaatsen te voorspellen. 
 
De gekende invalswegen, Luikersteenweg, Tiensesteenweg, Hasseltsesteenweg, 
Diestersteenweg en Tongersesteenweg te Sint-Truiden en de Naamsesteenweg te 
Gingelom, blijven een geliefd terrein voor inbrekers. 
De verbindingswegen naar Luik-Brussel-Waremme en Hannuit zijn uitstekende vluchtwegen 
naar de Waalse, Brusselse en Vlaams-Brabantse regio’s. 
 
Uitgebreide cijfergegevens betreffende de overige Criminele Figuren binnen de 
hoofdcategorie Diefstal en Afpersing zijn terug te vinden in het jaarverslag van de 
politiezone.4 
 

 
Hoewel het aantal fietsdiefstallen jaar na jaar daalt, blijft iedere diefstal er 
één te veel. Soms gaat het over een leendiefstal, waarbij de fiets gestolen 
wordt om zichzelf te kunnen verplaatsen, maar al te vaak worden fietsen 
ontvreemd om ze later door te verkopen. Ook zijn elektrische fietsen zeer 
gegeerd bij criminelen.  
 

De politiezone kent in minder mate een problematiek van gauw- en 
winkeldiefstallen. Hoewel de cijfers een dalende trend vertonen, blijft het vooral 
belangrijk om deze fenomenen vooral preventief en proactief aan te pakken, 
zowel in de omgeving van horeca- en handelszaken, maar ook tijdens 
grootschalige evenementen. De lokale politie werkt hiervoor nauw samen met 
de Preventiedienst van de stad Sint-Truiden. 

 
Ook het aantal werfdiestallen, zowel diefstallen van werfvoertuigen als 
materialen en grondstoffen, is de laatste jaren flink gedaald. Na een 
opvallende piek in 2013 en 2014 is het aantal werfdiefstallen gestaag 
naar beneden gegaan.  
 

 
 
 
 
 

 
4 https://www.politie.be/5376/sites/default/files/attachments/Jaarverslag%202018.pdf 
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Beschadiging van eigendom (G.I.) 
 
Het aantal geregistreerde feiten binnen deze categorie is de afgelopen jaren, buiten een 
daling in 2016, zo goed als gelijk gebleven. 
Binnen deze rubriek werden in 2018 vooral feiten van vandalisme geregistreerd (91% van 
418 feiten). 
 

 
 
Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (G.I.) 
 
Het aantal feiten binnen de rubriek misdrijven tegen de lichamelijke integriteit stijgt en daalt 
afwisselend. 
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Opzettelijke slagen en verwondingen binnen de familie maakt telkens een groot deel uit van 
deze rubriek. In het verlengde daarvan blijft IFG (G.F.) een aandachtspunt binnen de lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.5 

 
 
Jammer genoeg stellen we de laatste jaren ook een opmars vast van verbale en fysieke 
agressie tegenover politieambtenaren. De geregistreerde feiten zijn echter maar het topje 
van de ijsberg, aangezien in de praktijk vaak enkel de feiten worden gemeld waarbij een 
politieambtenaar een letsel heeft opgelopen. 
 
Drugs (G.I.) 
 
Hoewel men aan de hand van cijfergegevens zou kunnen zeggen dat de drugsproblematiek 
in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de laatste jaren is afgenomen, 
spreekt de ervaring binnen het korps hier anders over. 
 
Drugsinbreuken zijn daarenboven een typische vorm van ‘haalcriminaliteit’ waarbij de 
rechercheurs zelf actief op zoek moeten gaan naar de feiten, dit bijvoorbeeld in tegenstelling 
tot een woninginbraak die door het slachtoffer zelf ter kennis van de politie wordt gebracht. 
De vastgestelde evoluties betreffende deze proactieve fenomenen zijn dan ook eerder een 
reflectie van de opsporingsinspanningen van de politiediensten. 
 
Drugs vormen trouwens niet enkel in de gerechtelijke sfeer een problematiek, maar al te 
vaak is er ook sprake van druggerelateerde overlast. Drugs blijft daarom één van de 
prioriteiten binnen onze zone. In het kader van het actieplan drugs blijft een ketengerichte 
aanpak essentieel om het aantal drugdelicten omlaag te krijgen. Wij werken hiervoor nauw 
samen met andere politiezones en met de Federale Politie. Die aanpak werpt ook haar 
vruchten af. Zo kwamen in 2018 75 dossiers in aanmerking voor het LIM-project (2017: 33). 
Dit is een samenwerking tussen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, 
het Parket Limburg en de hulpverlening (CAD, Katarsis).  

 
5 IFG betreft niet steeds of enkel een inbreuk op de fysieke integriteit. IFG kan worden ingedeeld in fysiek 
intrafamiliaal geweld, psychisch intrafamiliaal geweld, economisch intrafamiliaal geweld en seksueel intrafamiliaal 
geweld. 
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Informaticacriminaliteit (G.I.) 
 
Informaticacriminaliteit kent zowel op zonaal als op nationaal vlak sinds jaren een explosieve 
toename wat betreft het aantal geregistreerde inbreuken. De term informaticacriminaliteit 
slaat enkel op aanslagen op de veiligheid van een systeem of de integriteit van de in een 
informaticasysteem opgeslagen gegevens en niet op het gebruik van informatica als middel 
voor het plegen van andere misdrijven (bv. de verspreiding van kinderporno gebeurt veelal 
via de computer en het internet, maar wordt niet meegeteld als zijnde 
informaticacriminaliteit). 
De invoeging van een specifieke strafbaarstelling in het Strafwetboek vond plaats op 28 
november 2000 (inwerkingtreding: 13 februari 2001). De misdrijfcodes op basis waarvan de 
politiediensten dergelijke feiten registreren bestaan sinds 2002. 
Daarbij komt dat als maar meer klassieke misdrijfvormen (bv. diefstal), steeds vaker op een 
digitale manier worden gepleegd.  
 
Ook in onze PZ werden de laatste jaren opvallend veel feiten in de rubriek 
‘informaticacriminaliteit’ geregistreerd. Daarenboven wordt de frequentie en ernst van deze 
misdrijven waarschijnlijk nog onderschat omdat er niet altijd aangifte van wordt gedaan (geen 
rechtstreeks slachtoffer of het slachtoffer acht een aangifte niet zinvol). Een nieuwe aanpak 
vanwege politie en parket is noodzakelijk om aan deze nieuwe misdrijfvormen het hoofd te 
kunnen bieden. 
 
Ondanks de vele preventiecampagnes laten mensen zich nog al te vaak misleiden. Het is 
dan ook aan onze diensten om zich aan te passen aan en in te spelen op de tendensen van 
de maatschappij. 
 
In de schoot van de gerechtelijke dienst van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken werd ook een dienst LCCU (Lokale computer crime unit) opgericht. Het is de 
bedoeling om de verschillende diensten (vooral interventie en gerechtelijke dienst) te 
ondersteunen. Deze dienst voert onderzoek uit op informaticagebied, het gaat dan vooral 
over het uitlezen van gsm’s, gps-toestellen of computers en de analyse van de gegevens. 
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1.2.1.2 Verkeer en verkeershandhaving  
 
Verkeersongevallen 
 
Het aantal verkeersongevallen zonder gekwetsten is na een daling (-6%) in 2017, in 2018 
opnieuw gestegen (+13%). Sinds 2015 was het aantal verkeersongevallen zonder 
gekwetsten nochtans afgenomen van 550 ongevallen in 2015 naar 495 in 2017 (-10%). In 
2018 werd aldus een nieuw hoogtepunt bereikt in het aantal verkeersongevallen met 
materiële schade. 
 
Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is na een daling (-18%) in 2017, in 2018  
opnieuw 10% gestegen. Maar ook voor dit type werd in 2018 een hoger aantal ongevallen 
geregistreerd dan in 2015 (+8%). 
 

 
 
De meeste verkeersongevallen gebeurden in 2018 op de Luikersteenweg , de 
Tiensesteenweg, de Hasseltsesteenweg en de Tongersesteenweg in Sint-Truiden.  
In Gingelom vonden in 2018 de meeste ongevallen plaats op de Steenweg en in 
Nieuwerkerken in de Kerkstraat.  
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Verkeersinbreuken 
 
Het totaal aantal verkeersovertredingen bevat het aantal geverbaliseerde bestuurders door 
flitspalen, bemande snelheidscontroles of andere vastgestelde overtredingen zoals 
alcoholintoxicatie, niet-verzekerde voertuigen, parkeerovertredingen, … . Hoewel er in 2018 
een serieuze stijging van het aantal inbreuken werd geregistreerd, wil dit niet automatisch 
zeggen dat er meer inbreuken waren, enkel dat er meer vaststellingen gebeurden. 

 
 
 
De lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken voert 
een zeer actief verkeersbeleid.  
 
Om de verkeersveiligheid op het 
grondgebied te kunnen handhaven, 
worden er permanent controles 
uitgevoerd, waaronder ook 
alcoholcontroles.  
 
Deze controles worden op eigen 
initiatief uitgevoerd, maar lopen ook 
vaak samen met de acties van 
VIAS, het parket van de procureur 
de Konings te Hasselt, het 
provinciebestuur, … 
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1.2.1.3 Overlast  
 
MO’s 
 
Dagelijks worden burgers geconfronteerd met niet-strafrechtelijke feiten die een inbreuk 
plegen op de samenleving (doorgaans op buurtniveau) en waardoor het onveiligheidsgevoel 
van de burger verhoogt. Voorbeelden hiervan zijn sluikstorten, een defecte straatlamp, 
loslopende dieren, etc. Om deze vorm van subjectieve onveiligheid op een professionele 
wijze aan te pakken gebruikt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het 
systeem van mondelinge opmerkingen. Aan de hand van het ISLP worden alle meldingen 
met een politioneel karakter, komende van gemeenschapswachten, burgemeesters, lokale 
politie, burgers, etc., over buurtverstorende elementen geïnventariseerd, geregistreerd en 
beantwoord. Overlastproblemen met een louter gemeentelijk karakter, worden geregistreerd 
en afgehandeld op gemeentelijk niveau. 
Op deze manier hebben zowel de lokale politie als de bestuurlijke overheid een beter zicht 
op de kenmerken van de overlastvormen op buurtniveau zodat er gezocht kan worden naar 
aangepaste structurele oplossingen. 
In 2018 werden 776 mondelinge opmerkingen geregistreerd in ISLP. De meest voorkomende 
onderwerpen in de zone zijn: aanvraag vakantietoezicht (474) , politie opdrachten (123), 
gevonden (brom)fietsen (21), sluikstorten en zwerfvuil (19) en onderhoud gronden (19). 
 
GAS 
 
In 2014 keurden de gemeenteraden van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken een 
nieuw zonaal 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 nieuwe editie was om het reglement volledig conform de nieuwe Gaswet (24 
juni 2013) te maken. 
 
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.  
 
Uitgebreide cijfergegevens betreffende de GAS zijn terug te vinden in het jaarverslag van de 
politiezone.6 
 
Bestuurlijke handhaving 
 
In 2016 werd de stuurgroep bestuurlijke handhaving Sint-Truiden in het leven geroepen 
vanuit de wetenschap dat gegevensuitwisseling tussen de verschillende actoren zoals de 
lokale en federale politie, lokale diensten van het stadsbestuur Sint-Truiden, het parket van 
de procureur des Konings en diverse inspectiediensten waaronder de arbeidsinspectie en de 
sociale inspectie onontbeerlijk is om een gericht handhavingsbeleid uit te rollen. Aangezien 
bepaalde vormen van criminaliteit niet enkel overlast kunnen veroorzaken maar ook sterk 
ondermijnend kunnen werken, is het van belang dat er niet enkel via gerechtelijke 
maatregelen wordt gewerkt. Via tal van bestuurlijke maatregelen (waaronder het weigeren 
van een vergunning en het opleggen van bijkomende voorwaarden) kan er immers vaker 
doeltreffender en sneller worden opgetreden. 
De stad Sint-Truiden heeft samen met Genk en Leopoldsburg een voortrekkersrol 
opgenomen in het ontwikkelen van een strategisch beleid tegen georganiseerde criminaliteit 
en de verdere uitbouw van de bestuurlijke handhaving. De specifieke doelstelling is om te 
voorkomen dat criminelen en/of criminele organisaties door de overheid onbewust of 

 
6 https://www.politie.be/5376/sites/default/files/attachments/Jaarverslag%202018.pdf 
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ongewild, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks worden gefaciliteerd in hun criminele 
doelstellingen.  
In april 2018 werd het ‘Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ 
ondertekend, waardoor bepaalde gerechtelijke informatie kan worden gedeeld met het lokaal 
bestuur.7  
Het Arrondissementeel Informatie en Expertisecentrum (ARIEC) heeft hierbij een 
ondersteunende en faciliterende rol vervuld. 
Dit protocolakkoord werd inmiddels ook door Gingelom en Nieuwerkerken ondertekend.  
Het handhavingsoverleg dat in uitvoering van dit protocol operationeel is binnen de 
politiezone; brengt diverse bevoegde diensten samen en inventariseert specifieke 
overlastdossiers. Hierbij kan vertrouwelijke informatie worden gedeeld teneinde na te gaan 
welke netwerken kunnen worden blootgelegd en om een gecoördineerd optreden op het 
terrein onderbouwd te kunnen voorbereiden (door de zgn. flex-acties). 
 

1.2.2 Subjectieve Gegevens 
 

1.2.2.1 Veiligheidsbevraging 2018 
 
In de voorbereiding van het nieuwe zonaal veiligheidsplan werd in 2018 eveneens een lokale 
veiligheidsbevraging uitgevoerd. Dit is een representatief bevolkingsonderzoek voor de 
politiezone en de stad Sint-Truiden. De bevraging polste naar de mening van onze  inwoners 
van de politiezone over verschillende veiligheidsthema’s (buurtproblemen, 
onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap) en over de mate van tevredenheid over het 
politiewerk.  
Het valt op dat vooral verkeersgerelateerde fenomenen (snelheid, hinderlijk parkeren, 
agressief rijgedrag en geluidshinder door verkeer) als storend worden beschouwd en dat 
woninginbraak ‘pas’ op de 6e plaats komt. De helft van de bevraagden ergert zich aan het 
zwerfvuil. Overlast door alcohol en drugs, vandalisme en diefstal uit auto’s fors is 
afgenomen.  
Binnen onze politiezone zijn de verschillende preventieacties goed tot zeer gekend. We 
scoren op al deze acties bovendien nog eens beduidend beter dan het provinciale 
gemiddelde.  
Het overgrote deel van de bevraagden vindt onze diensten makkelijk tot zeer gemakkelijk 
bereikbaar, en dit zowel voor Sint-Truiden als de wijkposten Gingelom en Nieuwerkerken.  
Ruim 60% kent de wijkinspecteur bij naam en/of heeft er geregeld contact mee. 
 
Resultaten op de vraag: “Vormt dit fenomeen /deze situatie een probleem in uw buurt? 
 

  

HELEMAAL  
WEL een  
probleem 

EERDER  
WEL een  
probleem 

EERDER 
NIET een  
probleem 

HELEMAAL  
NIET een  
probleem 

Ongepaste snelheid in het verkeer 29,24 36,46 24,56 9,73 

Sluikstorten en zwerfvuil 20,51 34,11 23,59 21,79 

Hinderlijk parkeren 19,6 22,62 35,27 22,5 

Agressief verkeersgedrag 13,93 20,74 46,05 19,28 

Geluidshinder door verkeer 11,09 24,31 34,06 30,55 

Woninginbraak 8,02 31,44 40,82 19,71 

Geluidshinder van de buren 6,98 13,04 39,69 40,29 

Fietsdiefstal 5,19 11,17 44,94 38,7 

 
7 Op basis van de COL 10/2017 van 13 oktober 2017 over de deelname van het openbaar ministerie aan de 
bestuurlijke handhaving van criminaliteit en onveiligheidsfenomenen. 
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Overlast verbonden aan alcohol- en 
druggebruik 

4,55 9,99 28,2 57,26 

Drugsverkoop op straat 3,85 9,1 24,6 62,45 

Iets gestolen of beschadigd aan de 
buitenkant van de auto 

3,78 12,45 42,82 40,96 

Geluidshinder door mensen op de 
openbare weg 

3,74 11,39 47,68 37,19 

Loslopende dieren 3,21 6,35 38,89 51,55 

Verkeersongevallen 3,12 10,73 47,64 38,52 

Rondhangende jongeren 2,96 11,32 33,96 51,77 

Geluidshinder afkomstig van cafés of 
fuiven 

2,65 5,86 32,01 59,48 

Vandalisme en graffiti  2,46 7,28 31,44 58,82 

Defecte of ontbrekende straatverlichting 2,22 8,48 42,11 47,19 

Zakkenrollerij, gauwdiefstal 2,20 7,47 41,21 49,11 

Mensen op straat die worden lastig 
gevallen 

1,46 3,00 31,11 64,43 

Diefstal uit auto's 1,37 6,11 46,01 46,51 

Motor- of bromfietsdiefstal 0,89 5,65 42,09 51,37 

Vechtpartijen 0,79 3,26 28,45 67,5 

Autodiefstal 0,54 4,01 49,26 49,19 

 
Resultaten op de vraag: “Met welke preventie-acties bent u bekend?” 
 

  Ja Nee 

Fietsgraveeracties 82,72 17,28 

Inbraakpreventie 80,06 19,94 

Vakantietoezicht 78,94 21,06 

Geven van algemene informatie 69,26 30,74 

Politionele slachtofferbejegening 66,11 33,89 

Burenbemiddeling 65,23 34,77 

Samenwerkingsverband tussen burgers en de politie 47,60 52,40 

 
Resultaten op de vraag: “Hoe tevreden bent u over de politiemensen?”  
 

  
Heel 

tevreden 
Tevreden 

Noch 
tevreden, 

noch 
ontevreden 

Ontevreden 
Helemaal 

ontevreden 

Houding en gedrag 15,43 57,9 22,87 2,97 0,82 

Algemene tevredenheid 11,29 58,28 24,81 4,30 1,31 

Iedereen op gelijke voet 
behandelen. 10,23 45,82 34,15 7,04 2,76 

Het goede voorbeeld dat 
de politiemensen geven. 8,70 45,73 33,51 9,28 2,78 

Informatie over de 
activiteiten 7,74 51,15 33,41 6,25 1,44 

Aanwezigheid in de straat 4,56 36,29 40,79 14,47 3,9 
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De volledige resultaten van de lokale veiligheidsbevraging zijn terug te vinden via deze link: 
http://www.moniteurdesecurite.policefederale.be/veiligheidsmonitor/2018/ 
 

1.2.2.2 Leefbaarheidsbabbels 
 
Via leefbaarheidsbabbels tracht de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de 
mening van de burgers te vernemen over hoe zij zich voelen in hun buurt, wat hen er 
eventueel stoort en welke oplossingen er volgens hen voor deze problemen zijn. Deze 
leefbaarheidsbabbels geven een bijkomende input aan het leefbaarheidsbeleid en kunnen 
verdere samenwerking tussen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en 
de gemeentelijke besturen verder optimaliseren.  
De leefbaarheidsbabbels zijn gespreksavonden die worden opgebouwd rond de vijf volgende 
thematafels: verkeer en mobiliteit, kwaliteit van de leefomgeving, de voorzieningen en 
infrastructuur, storend gedrag en storende situaties en de dienstverlening en communicatie.  
Alle aanwezigen krijgen ruimschoots de tijd om hun problemen en verbeterpunten in al deze 
domeinen naar voren te brengen. Daarnaast hebben de aanwezigen de gelegenheid om 
kennis te maken met hun wijkinspecteur, de gemeenschapswachten, de 
jongerenbemiddelaar en de burenbemiddelaar.  
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseerde ook de afgelopen 
beleidscyclus in de verschillende deelgemeenten van de politiezone leefbaarheidsbabbels 
waaraan heel wat inwoners deelnamen. Vele verbeterideeën die aldaar werden besproken, 
zijn inmiddels op het terrein gerealiseerd teneinde de veiligheid en leefbaarheid van de 
burger op buurtniveau verder te optimaliseren. 
Over het algemeen waren de aanwezigen zeer tevreden over de dienstverlening en 
communicatie. Men vindt dat de stadsdiensten goed bereikbaar zijn en laagdrempelig 
werken. De wijkagent is ook goed gekend en aanspreekbaar. Men is ook erg tevreden over 
het informatieaanbod dat vanuit de stad en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken uitgaat.  
Het thema verkeer en mobiliteit kwam zoals verwacht uitgebreid aan bod tijdens deze 
babbels.  
De aanwezigen hadden ook enkele concrete suggesties over de voorzieningen en de 
infrastructuur. Men was erg tevreden over alle voorzieningen die er momenteel al zijn in Sint-
Truiden, maar het kan altijd beter. Ook veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving kwam aan 
bod tijdens deze babbels. De meeste burgers voelen zich veilig in onze politiezone. Dat werd 
nogmaals bevestigd door de lokale veiligheidsbevraging die in 2018 werd afgenomen. Om de 
kwaliteit van de leefomgeving te vergroten, werd er voorgesteld om meer initiatieven te 
nemen om mensen terug samen te brengen, zoals het plaatsten van extra bankjes op 
pleintjes, waar de buurtbewoners ’s avonds gezellig kunnen praten. Het vandalisme aan 
straatmeubilair en op sommige speelpleintjes is dan weer iets dat voor de meeste burgers 
nog gerichter mag aangepakt worden. 
Binnen het thema ‘storende situaties’ was iedereen het er over eens dat het sluikstorten en 
zwerfvuil niet streng genoeg kunnen aangepakt worden.  
 

1.2.2.3 BIN, BIN-Z  en WhatsApp-groepen 
 
De politiezone heeft, in samenwerking met de stad Sint-Truiden en Unizo enkele BIN’s en 
een BIN-Z opgericht . Het systeem is opgezet zodat aangesloten burgers en zelfstandigen 
signalementen van verdachte situaties, winkeldieven of recente voorvallen van winkeldiefstal 
en oplichting kunnen ontvangen van de lokale politie.  
 
Door de buurtpreventie WhatsApp-groepen kunnen de leden van een groep (uit 1 buurt) 
elkaar op de hoogte brengen van verdachte situaties.  
In tegenstelling tot de BIN en BIN-Z, worden de buurtpreventie WhatsApp-groepen door 
bewoners zelf in het leven geroepen. De lokale politie ondersteunt deze initiatieven, maar 

http://www.moniteurdesecurite.policefederale.be/veiligheidsmonitor/2018/
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neemt niet actief deel aan de WhatsApp-groepen, een telefonische melding vanuit de 
WhatsApp groep naar de politie blijft dus nodig. 
Vanuit de diefstalpreventieadviseur worden er in elk kanaal ook berichten in het kader van 
preventie gepost. Dit gebeurt zowel in de BIN als in de BIN-z. Deze berichten bevatten o.a. 
preventietips rond winkeldiefstal en inbraak 
 
 

1.2.1.4 Prioriteitenmatrix  
 
Onderstaande prioriteitenmatrix 2019 werd opgesteld door de strategisch analisten van het 
CSD Limburg in navolging van de afspraken binnen het provinciaal netwerk 
beleidsmedewerkers. 
De prioriteitenmatrix biedt een cijfermatig overzicht van de omvang en de evolutie van 
criminaliteitsfenomenen van de politiezone in verhouding tot de andere politiezones in het 
gerechtelijk arrondissement Limburg.  
De input is gebaseerd op de gemeenschappelijke veiligheidsitems die bij de vorige 
veiligheidscyclus als prioritair werden omschreven, hetgeen een totaal overzicht geeft van 21 
criminaliteitsvormen. 
De eindscore geeft een cijfermatige en gewogen verhoudingsmaat aan waarbij de rangorde 
van de criminaliteitsfenomenen wordt bepaald door: 
 

 het aantal feiten in politiezone; 
 het aantal feiten in arrondissement; 
 de evolutie in de politiezone; 
 de evolutie van het fenomeen binnen het arrondissement; 
 het specifiek (numeriek) voorkomen van een fenomeen. 

 
Daarnaast werd er voor verkeer een overzicht gemaakt op basis van het aantal 
letselongevallen en weekendongevallen, dit in aanvulling op de bestaande analyses die 
worden aangereikt in de provinciale en zonale verkeersbarometers. 
 
Tenslotte zijn enkele overlastfenomenen opgenomen teneinde een vergelijkbaar provinciaal 
beeld te krijgen van het fenomeen overlast (op basis van het aantal meldingen bij het CIC). 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft tijdens de vorige beleidscycli 
prioritair ingezet op onderstaande fenomenen binnen de capacitaire mogelijkheden en in 
samenwerking met haar partners de nodige routine ontwikkeld in de aanpak ervan.  
Hierdoor wordt de noodzakelijke aandacht voor het beheersen van deze fenomenen in de 
volgende beleidscyclus voorzien in de reguliere werking.  
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Bron: CSD Limburg. 
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Hoofdstuk 2: Onze organisatie 

 

2.1 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. 
 
Missie van onze politiezone 
 
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. 
 
Visie van onze politiezone voor 2025 
 
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 politiezorg. 
 
Waardenkader van onze politiezone 
 
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 zijn vaandel schrijft. 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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2.2 Organogram van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken8 

 
 
Organogram en overzicht van de capaciteit in de politiezone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Goedgekeurd 8 mei 2019 door de politieraad van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom – Nieuwerkerken. 

Graad  Aantal 

HCP 1 

CP 4 

HINP 21 

INP 84 

AP 4 

  

Niv. A 5 

Niv. B 6 

Niv. C 12 

Niv. D 6 
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2.3 Invulling van de minimale normen9 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken staat ten dienste van alle burgers 
en tracht haar werking permanent aan te passen aan de actuele en toekomstige uitdagingen.  
We stellen vast dat we de laatste jaren steeds meer taken moeten uitvoeren van hogere 
overheden. De politiewerking krijgt immers meer verplichtingen opgelegd door bijkomende 
wetgeving en procedurele verplichtingen (bv. Salduz, APO-regeling,…). Het aantal 
opdrachten waarbij een grote personeelsinzet is vereist om de veiligheid te kunnen 
garanderen blijft eveneens toenemen (STVV, de talrijke evenementen,…). Daarnaast komt 
nog dat de behoeften van de bevolking ook wijzigen. De man/vrouw in de straat (of aan de 
andere kant van het beeldscherm) verwacht een zeer hoge aanspreekbaarheid van de politie 
en een snelle en correcte afhandeling van hun “probleem”.   
Om tegemoet te komen aan de wensen van de overheid, de partners, de bevolking en van 
de medewerkers zal de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken haar werking 
zo goed mogelijk blijven afstemmen. 
 
De Directie Operaties voert alle operationele opdrachten uit die behoren tot de 7 
basisfunctionaliteiten van de lokale politie, nl. wijkwerking, interventie, onthaal, 
slachtofferbejegening, recherche, verkeer en openbare orde. Deze directie werkt vanuit een 
wijkgerichte visie. Problemen dienen op een integrale en geïntegreerde wijze, zowel binnen 
als buiten de organisatie, behandeld te worden door een team van specialisten.  
In 2015 werd gestart met 5 wijkteams, doch na een eerste evaluatie werd begin 2018 een 6e 
wijkteam opgericht, waarin de basisfunctionaliteit onthaal/klachten werd geïntegreerd.  
Het aantal wijkinspecteurs werd uitgebreid naar 16 (1 per 3450 inwoners). Binnen het 
wijkteam centrum (Sint-Truiden) ligt de werkdruk beduidend hoger, o.a. door de 
aanwezigheid van Fedasil en Asster.  
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zorgt voor de veiligheid en 
bevordert de leefbaarheid in de stad en de (deel)gemeenten op een uitgestrekt grondgebied 
van ruim 18.585 Ha en 1122 km wegennet. Hierbij staan wij in eerste instantie in voor het 
leveren van een minimale, gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking. Dit krijgt 
concrete vorm in het voorzien van de 7 basisfuncties die de lokale politie uitvoert. Zo staat de 
interventiedienst 24/7 paraat met minimaal 2 ploegen (op piekmomenten met 4 ploegen) op 
het terrein om ter plaatse te gaan bij dringende oproepen (jaarlijks ruim 22.000 oproepen en 
16.000 interventies).  
Onze eigen operator geeft hierbij ook permanente ondersteuning. We voorzien dat burgers 
dagelijks minimum 12u terecht kunnen in ons hoofdcommissariaat te Sint-Truiden en we 
voorzien dagelijks ook het onthaal in de wijkposten (weekdagen).  
 
We besteden steeds minstens 12% van onze operationele capaciteit aan lokale opsporing 
(wettelijk minimum is 7%). De dienst lokale recherche en slachtofferbejegening, bestaande 
uit 4 teams (2 teams algemene criminaliteit (o.a. drugs, woninginbraken,…), 1 team 
vreemdelingen, 1 team jeugd- en zeden aangevuld met een maatschappelijk assistent) 
werkt, gezien de gespecialiseerde materie, doorheen en ondersteunend binnen de dienst 
operaties. Omwille van de stijgende werklast, veroorzaakt door de drugsoverlast, door het 
stijgend aantal projecten uitgaande van het parket en door de dalende steun vanuit de FGP, 
is het opportuun om een bijkomend team (1 HINP en 2 INP) op te starten. Dit team kan zich 
specialiseren in de aanpak van de drugcriminaliteit.  
 
 
 

 
9 Conform het KB van 17 september 2001 inzake minimale werkingsnormen van de lokale politie en Ministeriële 
Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het 
waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking inzake de verschillende functionaliteiten. 
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Minstens 8% van onze capaciteit wordt besteed aan verkeerstaken zoals handhaving, 
adviesverlening en vaststellingen op het terrein. De dienst verkeer is actueel samengesteld 
uit 1 HINP, 1 INP en 4 agenten. Gezien het belang van verkeersveiligheid en om meer 
flexibiliteit in te bouwen qua inzetbaarheid voor andere diensten, is een uitbreiding met 3 INP 
voorzien in het nieuwe organogram. Met deze uitbreiding kan gegarandeerd worden dat 
dagelijks 2 medewerkers permanent aanwezig zijn in de binnenstad van Sint-Truiden.  
We geven daarnaast jaarlijks ruim 300 adviezen in verkeerszaken en evenementen.  
 
In het korps is ook een gespecialiseerde slachtofferbejegenaar beschikbaar die samen met 
andere collega’s een permanente wachtdienst voorziet voor de opvang en doorverwijzing 
van slachtoffers naar de hulpverlening.  
 
Voor de handhaving van de openbare orde (tijdens fuiven, voetbal, evenementen,….) staat 
er 24/7 een officier beschikbaar om in voorkomend geval de nodige beslissingen te nemen. 
Om de veiligheid bij voetbalwedstrijden te garanderen is een permanente inzet van 3 FTE op 
jaarbasis noodzakelijk.  
 
Aangezien de wijkwerking de hoeksteen van onze politiewerking is, zetten wij 1 wijkagent per 
3450 inwoners in (wettelijk minimum is 1 per 4000 inwoners).  
Bepaalde fenomenen kunnen echter niet enkel op wijkniveau aangepakt worden. De 
verkeersveiligheid, de woninginbraken, milieu-inbreuken,… dienen op het niveau van de 
zone (of zelfs daarboven) aangepakt en gecoördineerd te worden.  
Een team van coördinatoren, elk verantwoordelijk voor een bepaald fenomeen of dossier, 
werken transversaal doorheen de dienst operaties. De coördinatoren staan in voor het 
uitwerken en behalen van de doelstellingen bepaald door het beleid (ZVR, PC, PR, korps).  
In het kader van de aanpak van de drugoverlast, kan een bijkomende coördinator (1 HINP) 
aangesteld worden als “drugcoördinator”. Deze kan de brugfunctie creëren tussen de wijk- of 
interventiedienst (aanpak lokale drugoverlast) en de recherchedienst (onderzoek naar de 
dealers) en de samenwerking met externe diensten (preventie, CAD, OCMW,…) verzekeren. 
 
De Directie Operationele Coördinatie zorgt er voor dat alle randvoorwaarden voor het 
uitvoeren van de opdrachten door de directie operaties ingevuld zijn. Daarnaast is een 
belangrijke rol voor deze directie weggelegd op het vlak van de informatiegestuurde werking. 
De opstart van het LIK in 2015 betekende meteen een grote meerwaarde in de organisatie. 
Zeer snel na de start werd de dienst reeds uitgebreid met 1 INP. De uitbreiding van het 
cameranetwerk brengt voor deze dienst heel wat werklast met zich mee. 
De dienst kwaliteitszorg garandeert de kwaliteit van het geleverde werk. De dienst omvat het 
functioneel beheer, de dienst APO en het intern toezicht. Actueel wordt de functie APO-
officier en functioneel beheer gecombineerd, doch door de uitbreiding van het takenpakket 
van APO-officier is dit niet langer houdbaar. Bovendien legt de omzendbrief PLP 5bis enkele 
normen op aan de zones voor de behandeling van de politionele documenten. Voor onze 
zone betekent dit dat wij over minimaal 1 functioneel beheerder (HINP) en 3 assistenten 
functioneel beheerders (Calog – Niv C) zouden moeten beschikken. Het APO-beheer, 
waarbij dossiers reeds bij politie beoordeeld moeten worden in opdracht van het parket, is 
een volwaardige functie voor een HINP. 
 
De Directie Bedrijfsvoering is gericht op het beheer, het beleid en de continuïteit van onze 
politieorganisatie. Naast ondersteuning op het vlak van personeel, logistiek, ICT en financiën, 
wordt binnen de directie de beleidscyclus van de politiezone permanent opgevolgd en 
geoptimaliseerd. Vooral op vlak van ICT dienen wij ons beter te wapenen voor de toekomst. 
 
Een goed welzijnsbeleid in onze organisatie is enorm belangrijk. De toenemende druk op 
politiepersoneel vergt een goede opvolging. Bovendien leggen diverse wetgevingen ons heel 
wat verplichtingen op in het kader van preventie en risicobeheersing. Het belang van de 
interne preventieadviseur is exponentieel gestegen, waardoor het opportuun is om hier een 
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fulltime niveau A voor in te zetten. 
 
De beschikbare capaciteit wordt in eerste instantie ingezet om bovenstaande ‘minimale 
gelijkwaardige dienstverlening’ te voorzien voor alle burgers. Maar aangezien we proactief 
willen inzetten op een veilige en leefbare politiezone, doen we graag meer dan het minimale. 
We staan hier ook niet alleen voor en sluiten daarom met verschillende partners 
veiligheidsprotocols (o.a. met scholen, dierenasiel, ziekenhuizen,…) af om samen de 
politiezone nog veiliger te maken.  
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Hoofdstuk 3: Beleidskeuzes 
 

3.1 Elementen uit de omgevingsanalyse 
 
De objectieve cijfergegevens laten ons toe te concluderen dat de klassieke vormen van 
criminaliteit dalen. Heel wat van de criminele fenomenen zijn intussen opgenomen in de 
reguliere werking binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, wat 
zeker zijn vruchten afwerpt. Zo worden er voor woninginbraak bijvoorbeeld op preventief vlak 
veel geïnvesteerd door onder andere het verlenen van diefstalpreventie-advies, de deelname 
aan “1-dag-niet” en diverse controleacties. Ook de buurtbewoners zelf worden vaak 
betrokken door onder andere het stimuleren van de oprichting van een Whatsapp groep 
binnen hun wijk, waarop verdachte situaties gedeeld kunnen worden. Ook stellen we vast dat 
er een verschuiving plaatsvindt naar de modus operandi van bepaalde vormen van 
criminaliteit. Diefstallen worden als maar vaker gepleegd door middel van digitale media. Dit 
vraagt natuurlijk een andere, vernieuwde aanpak van politie en parket. 
 
Voorts laten de objectieve gegevens ook zien dat verkeer nog steeds een werkpunt is en 
zeker onze aandacht verdient in de komende beleidscyclus. Bepaalde gedragingen in het 
verkeer zijn blijkbaar moeilijk af te leren, waardoor blijvende aandacht van en controle door 
de lokale politie geen overbodige luxe is. Ook de subjectieve gegevens vragen dat 
verkeersveiligheid een prioriteit blijft binnen de volgende beleidscyclus. Burgers laten 
duidelijk merken dat ze verkeersveiligheid belangrijk vinden en zijn voorstander van controles 
en juichen verhoogde inzet op verkeersveiligheid zeker toe. 
 
Verder blijkt uit tal van meldingen die binnen komen bij de lokale politie en uit “zachte” 
informatie binnen het korps dat druggerelateerde overlast niet te onderschatten is binnen de 
zone en zeker onze aandacht verdient. Hoewel binnen de zone reeds veel aandacht gaat 
naar deze problematiek en regelmatig bendes worden opgerold of plantages worden 
opgedoekt, blijken de “gevatte” personen in de praktijk vaak snel vervangen te worden, 
waardoor de problematiek en de daarbij horende overlast vaak blijft duren, al dan niet 
gepaard met een geografische verschuiving binnen de zone. Het is dan ook noodzakelijk om 
in het korps de nodige flexibiliteit in te bouwen zodat er gepast kan gereageerd worden op 
nieuwe, al dan niet druggerelateerde overlastfenomenen die de kop op steken. Dit is echter 
geen taak van de lokale politie alleen, maar dient er nauw samengewerkt te worden met de 
preventiedienst en met de stads- en gemeentebesturen. 
 
Door de snel veranderende maatschappij kan de kwetsbaarheid van bepaalde groepen in 
onze politiezone vergroten. Daarnaast realiseert de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken zich dat er ondanks preventieve campagnes, bestaande 
samenwerkingsverbanden in het kader van de integrale veiligheid en gerichte acties, er niet 
enkel verschuivingen van bestaande criminaliteit zullen blijven, maar dat er ook nieuwe 
onveiligheidsfenomenen de kop zullen opsteken. Gelet op deze vaststellingen, engageert de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zich om permanent waakzaam te 
blijven binnen alle veiligheidsdomeinen en daarbij allerlei vormen van maatschappij 
ontwrichtende, ondermijnende en/of destructieve fenomenen zo snel mogelijk op te merken 
en op een geïntegreerde manier aan te pakken. De concrete aanpak van deze maatschappij 
ontwrichtende fenomenen zal steeds in nauw overleg met de partners, betrokken in dit 
zonale veiligheidsplan, worden uitgewerkt en verantwoord in jaarlijkse actieplannen. 
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3.2 Verwachtingen van overheden en partners 
 
De verwachtingen en doelstellingen op gebied van veiligheid, leefbaarheid en interne 
politiewerking van onze belangrijkste belanghebbenden met in hoofdzaak de lokale 
overheden, namelijk de burgemeesters van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, de 
procureur des Konings van Limburg, alsook de federale overheden, te weten de Directeur 
Coördinatie en steundirectie en de gerechtelijk Directeur van de federale politie zijn hierbij 
richtinggevend.  
Deze verwachtingen van anderen worden samengebracht in onderstaande tabel. 
 
Verwachtingen Zonale Veiligheidsraad 
 

BELANGHEBBENDEN VERWACHTINGEN 

Procureur des Konings Guido 
Vermeiren en Gouverneur 
Herman Reynders 

- Aanpak Intrafamiliaal geweld 
- Nieuwe administratieve procedures van het parket 

ondersteunen (waaronder project M, FJC) 
- Bestuurlijke aanpak criminaliteitsfenomenen en 

informatie-uitwisseling 
- Aanpak verkeersoverlast 
- Verminderen zware verkeersongevallen 
- Inzet nieuwe technologie – investeren in innovatie 
- Bestrijding van radicalisme en extremisme 
- Aanpak eigendomscriminaliteit 
- Aanpak milieuoverlast 
- Aanpak cybercrime 
- Aanpak druggerelateerde en ondermijnende 

criminaliteit 
- Aanpak seksuele misdrijven 

Veerle Heeren, burgemeester 
Sint-Truiden; Patrick Lismont, 
burgemeester Gingelom en 
Dries Deferm, burgemeester 
Nieuwerkerken 

- Integrale veiligheidsaanpak met aandacht voor lokale 
fenomenen die de veiligheid en leefbaarheid 
aantasten 

- Bestuurlijke aanpak van onveiligheidsfenomenen 
- Verkeersveiligheid 
- Druggerelateerde maatschappelijke overlast 
- Maatschappij ontwrichtende fenomenen 

Bestuurlijk directeur-coördinator 
(Dirco) Limburg Robin Minten en 
Gerechtelijk directeur (Dirjud) 
Limburg Kris Vandepaer 

- Implementatie van sociale en technologische 
innovaties 

- Bestuurlijke aanpak van criminaliteit 
- Aanpak radicalisering, gewelddadig extremisme en 

terrorisme 
- Openbare orde en genegotieerd beheer van de 

publieke ruimte 
- Verkeersveiligheid 
- Recherchemanagement 
- Drugs: productie en handel in synthetische drugs, 

cocaïnesmokkel en cannabisteelt 
- Georganiseerde eigendomscriminaliteit door 

rondtrekkende dadergroeperingen 
- ICT- en cybercrime 
- Geweldscriminaliteit 
- Buitgerichte aanpak (PLUK) 
- Informantenwerking 
- Verhoor minderjarigen (TAM) 
- Burgerparticipatie  
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Opdrachten en taken van federale aard10 
 

DWINGENDE RICHTLIJN RAPPORTERING 

Dwingende richtlijn van het Ministerie van 
Justitie van 13 december 2001 inzake het 
verzekeren van de openbare orde in hoven 
en rechtbanken, het overbrengen van 
gevangenen en het handhaven van de orde 
en de veiligheid in de gevangenissen in 
geval van oproer of onlusten. 

- Er is geen gevangenis op het grondgebied van de 
zone 

- De algemene richtlijn wordt nageleefd 
- - Er zijn inzake deze richtlijn geen interne  

 procedures ontwikkeld. 

Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 
2017 betreffende het personeel 
capaciteitsbeheer en het verlenen van 
versterking door de lokale politie bij 
opdrachten van bestuurlijke politie. 

- De zone faciliteert  conform het voorziene 
solidariteitsmechanisme. 

- De zone neemt deel aan trainingsprogramma’s die 
worden georganiseerd op arrondissementeel of 
provinciaal niveau  (Dirco). 

Gemeenschappelijke richtlijn van de 
Ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken van 14 juni 2002 betreffende het 
informatiebeheer inzake gerechtelijke en 
bestuurlijke politie (MFO-3). 

- De richtlijn wordt integraal toegepast. 
- De personeelsleden in de zone worden via 

dagelijkse (digitale) briefings gevraagd hun 
politionele informatieopdracht correct uit te voeren. 

- De functioneel beheerder neemt de beslissingen 
die het niveau van de vaststellers overstijgen. 

Dwingende richtlijn van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 04 november 2002 
(MFO-4) betreffende de federale opdrachten 
van beveiliging, toezicht en controle door de 
politiediensten in het kader van de 
regelgeving  inzake private veiligheid. 
 

- De richtlijn wordt integraal toegepast. 
- In dit kader verstrekt de politie adviezen aan de 

bestuurlijke overheid in het kader van een 
onderzoek naar het afleveren van vergunningen. 

- Specifieke opdrachten worden intern via 
dienstorders en dienstnota’s kenbaar gemaakt. 

Ministeriële richtlijn MFO-5 van 23 december 
2002 houdende de opdrachten van federale 
aard uit te oefenen door de lokale politie, wat 
betreft de opdrachten van bijzondere 
bescherming van personen en roerende en 
onroerende goederen. 

- De richtlijn wordt onverkort toegepast indien er 
bijzondere bescherming dient uitgevoerd te worden 
op het grondgebied van onze zone.  

- Er zijn inzake deze richtlijn geen specifieke  interne 
procedures ontwikkeld. 

Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn 
MFO-6 van 9 januari 2003 van de ministers 
van Justitie en BiZa betreffende de werking 
en de organisatie van de arrondissementele 
informatiekruispunten (AIK). 
 

- Er is een protocolakkoord AIK gerechtelijk 
arrondissement Hasselt waarin de concretisering 
van de  principes van de omzendbrief MFO-6 zijn 
opgenomen. 

- De personeelsleden in de zone wordt opgedragen 
dit protocol correct uit te voeren zowel inzake 
informatie gerechtelijke politie als informatie 
bestuurlijke politie. 

- Aangaande de lokale vertegenwoordiging op het 
AIK draagt onze politiezone financieel bij. 

Ministeriële richtlijn MFO-7 van 28 maart 
2014 betreffende het beheer van 
dynamische niet-geplande gebeurtenissen 
waarbij een onmiddellijk en gecoördineerd 
supra-lokaal politieoptreden in werking wordt 
gesteld 

- De richtlijn wordt integraal toegepast. 
- Tot op heden hebben er zich bij de uitvoering van 

de richtlijn geen problemen voorgedaan. 

 
10 Conform art 36 WGP. Hierbij dient opgemerkt dat de hogere overheden steeds meer taken verschuiven naar de lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. 
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Richtlijn van de Minister van Justitie van 20 
februari 2002 tot regeling van de 
taakverdeling, de samenwerking, de 
coördinatie en de integratie tussen de lokale 
en de federale politie inzake opdrachten van 
gerechtelijke politie.  

- De richtlijn wordt integraal toegepast. 
- Tot op heden hebben er zich bij de uitvoering van 

de richtlijn geen problemen voorgedaan. 

 
Naast onze bijdrage aan de uitvoering van de taken bepaald door de dwingende richtlijnen 
(zie hierboven) verlenen wij ook onze volle medewerking aan het uitvoeren en toepassen van 
de richtlijnen ons verstrekt door het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van 
Beroep alsook de richtlijnen vanwege de Procureur des Konings van het arrondissement 
Limburg. 
 
Verder investeert onze zone ook in de werking van het AIK door onze informatie-inwinning te 
optimaliseren om zo te komen tot een informatiegestuurde politiezorg binnen het Lokaal 
InformatieKruispunt (LIK) van onze lokale politie.  
 
Onze politiezone besteedt ook capaciteit in het kader van de deelname aan specifieke 
bovenzonale acties om te werken aan de prioritaire en overkoepelende fenomenen in het 
arrondissement met specifieke aandacht voor rondtrekkende dadergroepen en veelplegers. 
 
De politiezone stelt geregeld haar cellencomplex ten dienste van de Federale politie en 
beschikt tevens over een lokaal voor audiovisueel verhoor van minderjarigen. 
 
In het kader van het extremisme, radicalisme en terrorisme heeft onze zone bijzondere 
aandacht voor “nieuwe” inwoners en de eventueel onlogische of onverklaarbare verhouding 
tussen hun woon-, leef- en werksituatie.  
In dit kader heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zich ook 
ingeschreven in het Plan Radicalisme “TaFoRaLim” van de Provincie Limburg en werd een 
SPOC (Single  Point Of Contact) binnen het korps aangeduid. Daarnaast is een LIVC (Lokaal 
Integrale VeiligheidsCel) volledig operationeel binnen onze politiezone met een 
beleidsmatige en een operationele werkgroep. 
Ook werkt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken samen met het CIC van 
Hasselt en neemt onze zone deel aan de uitvoering van de afspraken in het kader van het 
Politioneel Interventieplan (PIP) met betrekking tot het leveren van bijstand aan een 
politiezone van het arrondissement in geval van grootschalige onvoorziene gebeurtenissen. 
 
De politiezone stelt evenwel vast dat er steeds meer taken van federale aard worden 
doorgeschoven naar het lokale niveau. Hiervoor is er evenwel onvoldoende specifieke kennis 
en capaciteit beschikbaar in de politiezone.  
 
Bijdrage aan het nationaal veiligheidsplan 2020-2025 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft tijdens de uitvoering van het 
voorbije zonale veiligheidsplan 2014-2019 steeds gezorgd voor een actieve medewerking in 
de uitvoering van het nationaal veiligheidsplan (NVP). Hierbij worden in overleg met de 
bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur duidelijke afspraken gemaakt 
om deze opdrachten te integreren in het veiligheidsplan. 
 
De afstemming op het nieuwe NVP zal conform de PLP 58 in voorkomend geval in de 
jaarlijkse opvolgingsrapportage worden opgenomen. 
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3.3 Prioriteiten  

3.3.1 Strategische prioriteiten veiligheid en leefbaarheid voor  
         2020 - 2025 
 

1. Verkeer 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wil prioritair bijdragen tot het 
verhogen van de verkeersveiligheid. Hierbij wil zij voornamelijk inzetten op het terugdringen 
van verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Aangezien snelheid de belangrijkste oorzaak 
is van (letsel)ongevallen, zal er hierop prioritair worden ingezet door het verhogen van de 
objectieve en subjectieve pakkans van snelheidsovertredingen. 
Daarnaast wil de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de algemene 
verkeersveiligheid verbeteren door reguliere preventieve campagnes te organiseren en door 
gerichte controleacties uit te voeren. 
Zo zullen er permanente (bemande en onbemande) snelheidscontroles worden uitgevoerd 
op het ganse grondgebied via vaste en verplaatsbare snelheidscamera’s. Daarnaast zal de 
politiezone gerichte acties uitvoeren op het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van 
veilige kinderzitjes, het uitvoeren van alcohol- en drugcontroles, de controle op zwaar 
vervoer en de correctheid van de boorddocumenten (technische keuring, verzekering,…). 
 
2. Drugs 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wil bijdragen tot het beheersen 
van de druggerelateerde maatschappelijke overlast in de politiezone door, in samenwerking 
met verschillende partners, deze elementen op buurtniveau aan te pakken teneinde het 
objectief en subjectief onveiligheidsgevoel bij de bewoners van Sint-Truiden, Gingelom en 
Nieuwerkerken te verminderen. 
Het veiligheidsgevoel wordt niet alleen bepaald door de mate waarin wetten worden 
nageleefd en de mate waarin de politiediensten en justitie erin slagen overtreders op te 
sporen en te vervolgen. Uit de lokale veiligheidsbevraging 2018 blijkt duidelijk dat factoren 
zoals druggebruik op straat en verkoop van drugs hoog scoren bij de buurtproblemen. 
Deze kleine feiten met een groot storend karakter blijken mee oorzaak te zijn van het 
onveiligheidsgevoel. 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal dan ook zeer gericht inzetten 
op de handel/verkoop van drugs en de achterliggende fabricage van drugs. Daarnaast zal de 
politiezone inzetten op de overlast, verbonden aan het gebruik van drugs. 
 
3. Maatschappij ontwrichtende criminaliteit aanpakken 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wil bijdragen tot het terugdringen 
van maatschappij ontwrichtende fenomenen door het detecteren van tendensen die een 
ondermijnende werking kunnen hebben op de lokale maatschappelijke veiligheid. Daarbij wil 
de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken risico-verlagend werken door 
kordaat op te treden in samenwerking met alle veiligheidspartners op lokaal en bovenlokaal 
niveau. Klassieke fenomenen die in dit kader zeker zullen worden aangepakt, zijn alle 
vormen van intrafamiliaal geweld, alle veiligheidsuitdagingen rond het fenomeen prostitutie 
alsook alle facetten van de domiciliefraude (al dan niet in vennootschapsvorm). 
 
Het is thans niet te voorspellen welke nieuwe ‘concrete’ veiligheidsuitdagingen zich zullen 
aandienen tijdens de termijn van voorliggend veiligheidsplan. De lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken zal zich, als lerende en wendbare organisatie, maximaal 
organiseren om maatschappij ontwrichtende en ondermijnende fenomenen te bestrijden. De 
concrete aanpak van deze veiligheidsitems zal in jaarlijkse actieplannen worden uitgewerkt. 
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4. Bestuurlijke aanpak van fenomenen 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wil in nauwe samenwerking met 
de bestuurlijke overheid inzetten op bestuurlijke handhaving. De bestuurlijke handhaving 
krijgt inhoud door een goede gegevensuitwisseling tussen de verschillende actoren zoals de 
lokale en federale politie, lokale diensten van het stadsbestuur Sint-Truiden, het parket van 
de procureur des Konings en diverse inspectiediensten waaronder de arbeidsinspectie en de 
sociale inspectie.  
Aangezien bepaalde vormen van criminaliteit niet enkel overlast kunnen veroorzaken maar 
ook sterk ondermijnend kunnen werken, is het van belang dat er niet enkel via gerechtelijke 
maatregelen wordt gewerkt. Via tal van bestuurlijke maatregelen (waaronder het weigeren 
van een vergunning en het opleggen van bijkomende voorwaarden) kan er immers vaker 
doeltreffender en sneller worden opgetreden. 
 

3.3.2 Strategische prioriteiten Optimale bedrijfsvoering 2020 - 2025 
 
Welzijn op het werk 
 
Een belangrijk element om een goede en efficiënte dienstverlening te garanderen aan de 
burger zijn de medewerkers binnen het korps. Tevredenheid binnen het korps zal zich ook 
uiten in de kwaliteit van de dienstverlening naar burgers en samenwerking met partners. 
Daarom is de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken niet alleen veeleisend in 
haar ambitie op het vlak van dienstverlening en de kwaliteit van de politieprestaties, maar 
draagt zij tegelijk het welzijn en welbevinden van al haar medewerkers hoog in het vaandel. 
Daarom stelt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zich als strategische 
doelstelling in de volgende beleidscyclus de medewerkerstevredenheid te verhogen en 
daarmee het “sporadisch” absenteïsme te verlagen, zodat dit zowel de sfeer binnen het 
korps ten goede komt, als de dienstverlening naar de burger positief beïnvloedt. 
Voorts streven wij permanent naar een modern HR-beleid op maat van alle medewerkers, 
zowel voor de “Millenial” als de “vergrijsde speurder”, elk met hun eigen noden en behoeften. 
 
Inzet nieuwe technologie 
 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal blijvend inzetten op de uitrol 
van nieuwe technologie teneinde de operationele leden en de ondersteunende diensten 
optimaal en in een (informatie-)veilige omgeving te kunnen laten werken. Het kan hierbij 
gaan om de verdere uitrol van het office 365 pakket binnen de @police.belgium.eu-
omgeving, de verdere uitbreiding van het slimme camera-netwerk, ANPR, bodycams, enz.  
 

3.4. Operationalisering van de strategische keuzes 
 
De operationele aanpak van de strategische keuzes, zoals omschreven in dit veiligheidsplan, 
worden via jaarlijkse actieplannen uitgerold. 
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Hoofdstuk 4: Communicatie 

 
 

4.1 Externe communicatie 
Veiligheid betreft iedereen. Daarom is een communicatieaanpak nodig, die haar oorsprong 
vindt in/binnen het  korps en die alle inwoners van de politiezone probeert te bereiken, via 
verschillende kanalen en op verschillende manieren. Eenduidige en coherente communicatie 
over het politiebeleid, zowel intern, als extern is een vereiste.  

4.1.1 Website - www.politie.be/5376  
 

Via nieuws maken we de acties bekend die in de Politiezone genomen worden in het kader 
van veiligheid, alsook de resultaten ervan. Informatie rond preventie, bovenlokale acties, 
wijzigingen in openingsuren, …komen ook aan bod. Deze rubriek nieuws wordt gezien als 
een verlengstuk/verdieping van de informatie die we op onze Facebookpagina delen.  
Ons vast nieuwsitem “politie op afspraak” biedt de burgers de mogelijkheid om op bepaalde 
momenten een afspraak vast te leggen met de klachtendienst.  
Met de overgang naar de nieuwe versie van de website werd ook het contactformulier 
geactiveerd. De burgers hebben hier zeer snel hun weg naar gevonden. Dagelijks komen er 
via hier vragen/meldingen/opmerkingen binnen. Vragen voor dringende tussenkomsten 
ontvangen we hier gelukkig weinig. Er staat eveneens een link om een online aangifte te 
doen en om de werking van de politie te evalueren ((on)tevreden).  
Het drukwerk dat in de Politiezone verschijnt, wordt eveneens digitaal aangeboden via de 
website. 
De verkeerskrant wordt enkel via de website en Facebook aangeboden en niet in drukvorm.  
Voor de korpsorganisatie, de uitnodigingen voor de politieraden en de beleidsdocumenten 
(jaarverslag, zonaal veiligheidsplan, …) is er ook ruimte. 
 

4.1.2 Publicaties en drukwerk 
 

Uit de veiligheidsmonitor 2018 blijkt dat het drukwerk nog altijd een belangrijke rol speelt in 
het delen van informatie met de burger. Het is niet zozeer dat een bepaalde groep digitaal 
niet mee is, de burger heeft graag nog een flyer in handen.  
Om de inwoners te informeren of te sensibiliseren, verspreiden we verschillende drukwerken.  
 

4.1.3 Sociale media 
 

Sociale media is voor onze diensten dan weer een laagdrempelige manier om de bevolking 
te informeren. Maar niet zoals vroeger blijft het bij bevolking informeren, er komt ook reactie 
en de burger verwacht ook dat we met hen in contact te treden. Je kan een boodschap heel 
snel en makkelijk uitzenden naar een omvangrijk publiek en met hen in dialoog treden. Dat 
gebeurt de laatste jaren meer en meer. Hier moeten we uiteraard rekening mee houden. 
Onze boodschap die we uitsturen, krijgt een reactie en dat is niet altijd de gewenste reactie.  
Via sociale media maken we de burger deel van ons veiligheidsnetwerk. Denk maar aan een 
oproep tot getuigen of het melden van verdachte situaties.  
We zetten binnen de politiezone vooral in op Facebook. De ervaring leerde ons dat we via 
Twitter maar een beperkt percentage van de doelgroep kunnen bereiken. Daarnaast volgen 
we ook de evoluties inzake sociale media op en momenteel wordt de meerwaarde van het 
gebruik van Instagram nader bekeken. 
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4.2 Interne communicatie 
 

Dagelijks krijgen onze personeelsleden een veelheid aan informatie te verwerken. Om een 
overzicht en een duidelijke structuur te behouden, wordt er veel aandacht besteed aan de 
communicatie naar het personeel toe. Die communicatie verloopt op verschillende manieren 
en via verschillende kanalen.  
 

4.2.1 Overlegmomenten 
 

De samenstelling en frequentie variëren van de overlegmomenten. Hierdoor proberen we 
alle diensten beter op elkaar af te stemmen en kunnen hiaten in de informatiedoorstroming 
vermeden worden. 
 

- Korpsvergaderingen: 1 à 2 keer per kalenderjaar of indien nodig 
- Operationeel overleg: dagelijks 
- Directieoverleg: wekelijks 
- Briefing: dinsdag en donderdag 
- Wijkteamdagen:  periodiek 
- Debriefing: na acties 

 

4.2.2 Korpsgazet 
 

De Korpsgazet is geschreven voor en door het korps en verschijnt elke week op maandag. 
De gazet bevat zowel need te know, als nice te know informatie. We proberen hier een 
gezond evenwicht in te zoeken.  
De eerder formele informatie behelst beslissingen, acties, gebeurtenissen, nieuwe 
werkwijzen, personeelsinformatie, …. en is veelal top-down. De luchtigere artikels komen 
van andere korpsleden of de vriendenkring.  
 

4.2.3 SharePoint 
 

Sinds augustus 2018 werkt de politiezone met SharePoint (on prem - Kanselarij), als de 
vervanger van het bestaande Intranet. We proberen de veelheid aan informatie op een 
gestructureerde manier aan te bieden en de mailcultuur te verminderen.  Het is voor onze PZ 
een middel om informatie te delen, niet om samen te werken aan dossiers, hiervoor opteren 
we eerder voor Teams.  
Verschillende diensten zijn verantwoordelijke voor het up-to-date houden van de informatie 
die hen aanbelangt. Zo hebben de collega’s ook steeds de laatste versie van een document.  
Naar de toekomst toe zal er op provinciaal niveau een SharePoint online uitgebouwd 
worden.  
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Hoofdstuk 5: Goedkeuring 

 
Voor kennisname van het bovenstaande en voor akkoord over het huidig ZVP 2020-2025. 
Datum zitting: 8 oktober 2019 
 

 


