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Korpschef en burgemeester aan het woord

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

Steve Provost
hoofdcommissaris van politie
korpschef

Beste inwoners van Sint-Truiden, 
Gingelom en Nieuwerkerken

Dit is de laatste politiekrant van 2017, een goed moment om 
terug te blikken op het voorbije jaar en plannen te maken voor 
de toekomst.

Onze ANPR-camera’s doen goed hun werk, en hier blijven we 
verder op inzetten. Verkeersveiligheid is immers een thema 
dat de Truienaar nauw aan het hart ligt, en we gaan verder 
op de lijn van 2017. We moeten blijven inzetten op preventie, 
sensibilisering door verschillende verkeersacties en bezoeken 
in scholen. Elk verkeersslachtoffer is er een te veel, en 
het is onze taak om onze inwoners bewust te maken 
van de gevaren in het verkeer. Daarom gaan we onze 
verplaatsbare flitsinstallaties en superflitsers gebruiken om 
nog gerichtere snelheidscontroles uit te voeren.

Sint-Truiden gaat voor een milieuvriendelijk 
wagenpark, en haar politiekorps blijft niet achter. 
Momenteel beschikt de politiezone over 9 hybride voertuigen, 
en het wagenpark wordt geleidelijk aan vergroend door 
uitgerangeerde wagens te vervangen door hybride voertuigen. 
Zo draagt ook het politiekorps haar steentje bij aan een 
milieuvriendelijke toekomst.

We kunnen terugblikken op een succesvol jaar, waarin we 
heel wat nieuwe toepassingen en apparatuur geïntroduceerd 
hebben. Deze kennis en ervaring nemen we mee naar volgend 
jaar, zodat we onze diensten blijvend kunnen verbeteren. 
Uiteindelijk plukken we daar allemaal, zowel het politiekorps 
als de inwoners, de vruchten van.

Beste lezer

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
heeft weer een veelzijdig jaar achter de rug. Met ruim 500 
evenementen, 17 thuiswedstrijden van het voetbal en de 
vele toeristen en seizoensarbeiders die in onze politiezone 
aanwezig zijn, komt u onze politiemensen wel altijd ergens 
tegen. En dat is maar goed ook !

We zullen in de donkere maanden nog bijkomende 
patrouilles inzetten zodat u, samen met alle winkeliers, een 
prettig en fijn eindejaar kan voorbereiden.

En eens u aan het feesten bent, zorg er dan steeds voor dat 
u een BOB heeft. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom 
- Nieuwerkerken zal immers ook intens meewerken aan de 
22ste BOB-campagne: ‘BOB, altijd nul op !’

En voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen. Naast 
onze reguliere werking blijven we  ook op preventie 
inzetten. Onze diefstalpreventieadviseur is dagelijks op pad 
om gratis diefstalpreventieadvies te geven over hoe u uw 
woning nog beter tegen inbraken kan beveiligen. U vindt 
op bladzijde 3 alvast enkele gouden tips.

Dit neemt niet weg dat we niet altijd overal tegelijkertijd 
kunnen aanwezig zijn. Blijf daarom altijd melden als u iets 
verdachts ziet via het noodnummer 101.

Uw mening is van groot belang voor ons. Daarom zal de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  
volgend jaar deelnemen aan de nieuwe editie van de 
Lokale Veiligheidsbevraging. Hierbij zullen bepaalde 
inwoners bevraagd worden over veiligheidsgevoelens, 
buurtproblemen en hun ervaring met de politiewerking. U 
vindt meer uitleg op bladzijde 12.
 
Ik wens u een veilig en gezond eindejaar toe.
 
 
Uw veiligheid blijft ook in 2018 onze zorg !

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

Samenstelling en redactie Steve Provost, korpschef - Evi Lennertz, adviseur - Alexander van Liempt, adviseur 

Vormgeving en realisatie de PRESS DRUKKERIJ bvba

Verspreiding bpost
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De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken en de preventiedienst hebben op 
vrijdag 27 oktober 2017 voor het vierde jaar op rij 
deelgenomen aan de nationale actiedag tegen 
woninginbraken. 

Dit jaar werd de nadruk gelegd op de jonge gezinnen 
die voor het eerst renoveren, bouwen of gewoon een 
nieuwe woning betrekken. Het gaat erom hen te doen 
nadenken over hun beveiliging vanaf het ogenblik 
waarop zij hun intrek voorbereiden. Er werden 
specifieke flyers met preventietips voorzien voor de 
burgers die een bouwaanvraag doen.

Om de burgers op een ludieke manier te sensibiliseren 
rond diefstal en inbraak, gaf acteur Johnny Graaikens 
dit jaar een overzicht van zijn loopbaan, “van 
kruimeldief tot prof”. Hij legt uit waar het begon, de 
eerste handtas, de eerste inbraak en hoe gemakkelijk 
sommige mensen het hem maakten.

Er werden in de week van 23 oktober 2017 ook 
broodzakken verdeeld onder de bakkers in de 
politiezone onder het motto: “Gun hem geen 
kruimel!”, met Johnny Graaikens op de voorzijde van 
de broodzak. Op de achterzijde werden volgende 
preventietips meegegeven. 
• Sluit bij afwezigheid alle ramen en deuren

• Laat bij langere afwezigheid uw brievenbus 
leegmaken

• Bewaar uw sleutels nooit op een zogenaamde 
veilige plaats, v.b. onder de deurmat

• Leg waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop, enz. 
niet in het zicht

• Zorg dat beplanting het zicht op uw woning niet 
belemmert 

• Berg materiaal zoals een ladder en tuingereedschap 
veilig op

• Plaats geen foto’s op facebook tijdens je vakantie. 

De gemeenschapswachten en de vrijwillige 
diefstalpreventieadviseurs zijn heel het jaar op pad om 
de inbraakveiligheid van de woningen te controleren.

De gemeentelijke premie voor het plaatsen van 
inbraakwerende maatregelen in particuliere huizen is 
recent veranderd. Nu komen ook alarmen of andere  
elektronische  installaties in aanmerking voor een 
premie. Voor Sint-Truiden is de premie vastgelegd op 
maximum 125 EUR, voor Gingelom en Nieuwerkerken 
is dit 100 EUR.

Je kan steeds een gratis diefstalpreventie advies 
aanvragen bij Kristien Vanderhoeven, diefstalpre-
ventieadviseur via kristien.vanderhoeven@poltrudo.be 
of via 011-70 19 90.

1 dag niet en preventieve tips tegen 
woninginbraken 



44

Eindejaarspatrouilles
Met de winter in aantocht wordt het weer sneller donker 
en bestaat de kans dat mensen zich sneller onveilig 
voelen.

Daarom patrouilleren de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten 
in de donkere maanden meer dan anders om te zorgen 
voor extra patrouilles en toezicht op de belangrijke verkeersassen, woonwijken en industriezones.

➨ Daarbij wordt dagelijks een ploeg ingezet rond de sluitingstijd van de winkels
➨ Buiten het stadscentrum van Sint-Truiden wordt ook bijkomend gepatrouilleerd aan de grote 

winkelketens
➨ In de volledige politiezone worden extra controles gehouden om inbraken te voorkomen.

Indien je zelf verdachte personen, voertuigen of handelingen waarneemt, aarzel dan niet om onmiddellijk 
de politie te bellen via het noodnummer 101.

We willen hierbij vragen om steeds zoveel mogelijk gegevens te willen doorgeven (bv: een goede 
beschrijving van een verdachte persoon, de nummerplaat van een voertuig, de locatie,…).

Preventie van gauwdiefstallen 
‘Opgepast: de familie Graaikens 
bezoekt Sint-Truiden’
De familie Graaikens bezoekt onze fruitstad tijdens de feestdagen. Hun doel is zo veel 
mogelijk mee te graaien: handtassen, portemonnees, smartphones, …
De donkere en drukke winterdagen zijn ideaal om hun slag te slaan.

Ze zullen op verschillende momenten proberen Sint-Truiden onveilig te maken.
Zullen ze in hun opzet slagen? Jij kan ons helpen om van Sint-Truiden een nog 

veiligere stad te maken. Hou rekening met onderstaande tips en bescherm jezelf voor figuren als Johnny en 
Bonnie Graaikens.

• Sluit je handtas altijd af. Draag ze met de sluiting naar je toe.
• Bewaar je portefeuille in een gesloten zak.
• Laat persoonlijke papieren, die je niet nodig hebt, thuis. 
• Laat zo weinig mogelijk de inhoud van de handtas of portemonnee zien.
• Neem zo weinig mogelijk geld mee. Betaal zo veel mogelijk met bankkaarten. Leer de code van je 

bankkaart uit je hoofd.
• Bewaar bankkaarten, documenten en sleutels niet samen met je adres.
• Gauwdieven handelen vaak niet alleen. Ze hebben helpers, die voor afleiding moeten zorgen. Let dus goed 

op wanneer iemand ‘per ongeluk’ tegen je aan botst.

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

Als je toch slachtoffer van een gauwdiefstal bent geworden, doe dan steeds aangifte bij de lokale politie. Dit 
kan tijdens de weekdagen van 9.00 uur-12.00 uur in je wijkkantoor. Tussen 08.00 uur en 20.00 uur kan dit 
steeds op het adres: Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden, 
E-mail: politie@poltrudo.be, www.politie-sint-truiden.be.
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Camerabewaking en ANPR 
ANPR
Sinds mei 2016 zijn er op 4 locaties 
in de politiezone camera’s met 
nummerplaatherkenning (ANPR) in gebruik: op 
de Tiensesteenweg en Luikersteenweg in Sint-
Truiden, op de Steenweg (N80) in Gingelom 
en op de Diestersteenweg in Nieuwerkerken. 
Daarnaast is er ook een mobiele ANPR op een 
politievoertuig die wordt ingezet bij specifieke 
verkeers- en controle-acties. 

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.

Recent werden er op 5 bijkomende 
plaatsen ANPR-camera’s 
in gebruik genomen: op de 
Hasseltsesteenweg en de 
N80 in Sint-Truiden en in de 
Kasteelstraat, de Hoogstraat 
en de Emile Beaudouinstraat in 
Gingelom. 

Bewakingscamera’s: vaste en 
mobiele
In 2012 werden al op verschillende 
locaties in het centrum van 
Sint-Truiden bewakingscamera’s 
geïnstalleerd.

Om iedereen te informeren 
van de aanwezigheid van 
deze camera’s, werden er op 
de invalswegen de wettelijke 
pictogrammen ‘Camerabewaking’ 
aangebracht.

Dit najaar zullen er op verschillende locaties in 
Sint-Truiden nog bijkomende camera’s worden 
voorzien.
Op bijgevoegd kaartje is te zien op 
welke plaatsen er nu en in de toekomst 
bewakingscamera’s zullen hangen.

Daarnaast zal de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken ook een mobiele 
bewakingscamera inzetten in het kader van 
evenementen en in de strijd tegen allerlei 
vormen van overlast, waaronder in het bijzonder 
het sluikstorten. 

Meer informatie
Alexander van Liempt, adviseur
Tel.: 011-70 19 57
E-mail: beleid@poltrudo.be
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BOB-Campagne: BOB, altijd nul op ! 
BOB-campagne bestaat al 22 jaar! 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet volop in op veilig 
verkeer, ook tijdens de eindejaarsperiode. Daarom doen wij ook mee met de 
eindejaars BOB-campagne die loopt van vrijdag 1 december 2017 tot en met 
maandag 29 januari 2018. Tijdens deze periode zal de lokale politie Sint-Truiden 
- Gingelom - Nieuwerkerken naast de reguliere preventieve en repressieve 
verkeersacties nog bijkomende controles organiseren op verschillende locaties op 
alle tijdstippen van de dag.

Vuurwerk
Vuurwerk is mooi, maar voorzichtigheid is gewenst! 
Jaarlijks gebeuren er verschillende ongevallen door 
onverantwoord gebruik van vuurwerk. Bovendien 
ondervinden ook dieren veel last van de knallen. 
Daarom geven we graag wat meer informatie over 
wat mag en niet mag en over de aanvraagprocedure.

Gewoon vuurwerk (zowel particulier, als 
professioneel) wordt niet toegelaten uitgezonderd 
tijdens nieuwjaarsnacht van 23.30 uur tot 00.30 
uur, mits toestemming van de burgemeester (zie 
ook artikel 86 en 87 van het politiereglement 
betreffende de openbare rust, de openbare overlast, 
de openbare orde, de openbare veiligheid en de 
openbare gezondheid en netheid).  Het gebruik van 
wensballonnen is altijd verboden. 

Als particulier mag je enkel vuurwerk met de 
benaming ‘feestvuurwerk’ kopen:
• vuurwerk van categorie F1 en categorie F2 
• pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van 

categorie T1 van de volgende generieke types: 
niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-
elektrisch aangestoken rookgeneratoren.

Opgelet: Je mag niet meer dan 1 kg netto explosieve 
massa bezitten. Dit is terug te vinden op het etiket 
van het vuurwerk (pyrotechnisch artikel). Daarop 
vind je de naam en het type van het vuurwerk, 
de minimumleeftijdsgrenzen, de desbetreffende 
categorie en gebruiksaanwijzingen en eventueel een 
minimale veiligheidsafstand. 

Toelating voor vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht 
moet ten laatste 3 weken op voorhand worden 
aangevraagd.

Stuur je aanvraag met de volgende gegevens:
• naam, voornaam
• adres aanvrager
• gsm en e-mail aanvrager
• geboortedatum aanvrager
• locatie vuurwerk
• datum en tijdstip vuurwerk
➩ voor Sint-Truiden: Evenementendienst via: 
 info.evenementen@sint-truiden.be
➩ voor Gingelom: Cel Wonen en leven via: 

ruimtelijkeordening@gingelom.be
➩ voor Nieuwerkerken: Dienst Vrije Tijd: 
 vrijetijd@nieuwerkerken.be

Alle aanvragen worden ter controle doorgegeven 
aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken en de Hulpverleningszone Zuid-West 
Limburg.

Respecteer de veiligheidsrichtlijnen in de folder 
‘Verpest uw feest niet. Gebruik vuurwerk veilig!’ 
(deze ontvang je bij toestemming). Breng zeker 
ook de buurt tijdig op de hoogte. Zo kunnen onder 
andere dieren binnengehouden worden.
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Verkeersveiligheid blijft een absolute 
topprioriteit voor de lokale politie! 
Uit onderzoek van het VIAS (voorheen: Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid – BIVV) blijkt dat het 
aantal ongevallen met gekwetsten blijft dalen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2016 is er een daling 
met bijna 3% in Vlaanderen. Uit onderstaande gegevens wordt duidelijk dat de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken stevig inzet op verkeersacties waardoor het aantal ongevallen met gekwetsten 
gevoelig afneemt. De politie blijft zich dagelijks inzetten voor het verder verhogen van de verkeersveiligheid.

Snelheid is nog altijd een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Niet alleen de bestuurders van het 
voertuig worden getroffen. Veel slachtoffers vallen ook onder de passagiers van het voertuig, inzittenden van 
een aangereden voertuig en de aangereden personen.
De ernst van een ongeval met gekwetsten wordt in grote mate bepaald door het dragen van de 
veiligheidsgordel en door het correct gebruik van kinderbeveiligingssystemen. Ook het gebruik van alcohol, 
zelfs in minieme hoeveelheid, verhoogt de kans op een ongeval.

 vervolg op pagina 8 >>

Alle resultaten 
van onze 
snelheidscontroles 
zijn terug te vinden 
op onze website in  
de speciale digitale 
verkeerskrant ‘Den 
Trafic’.
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Overzicht van de boetes:
1. Overtreding op het verplicht dragen van de gordel
• volwassene: 116 EUR
•  overtreding kinderzitje: 174 EUR
•  minderjarige 12-18j: JongerenPV wordt opgesteld 

(=verplicht 2 uur verkeersles volgen)

2. Snelheidsovertreding
In de bebouwde kom / zone 30 (schoolomgeving) of 
woonerf:
•  overtreding tot 10 km/u te snel: 53 EUR
•  overtreding van + 10 km/u: 53 EUR + 11 EUR per 

bijkomende km/u

Op andere wegen: zelfde bedragen maar dan +6 EUR 
per bijkomende km/u indien meer dan 10 km/u te 
snel.

➨	Vanaf 20 km/u boven de maximaal toegelaten 
snelheid kan het rijbewijs worden ingehouden voor 
een periode van 8 dagen tot 5 jaar

3. Alcohol in het verkeer
De ademtest kan drie resultaten hebben:
• S (safe of veilig): je mag doorrijden en krijgt geen 

boete.
• A (alarm): je hebt tussen 0,22 en 0,35 promille 

alcohol in het bloed.
• P (positief): je hebt meer dan 0,35 promille alcohol in 

het bloed

Afhankelijk van de resultaten van de ademtest, zijn 
volgende boetes mogelijk.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft prioritair inzetten op de verkeersveiligheid op het 
hele grondgebied van de politiezone zoals bepaald in ons Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019.
Ondanks alle sensibiliserende campagnes en reguliere acties stellen we nog steeds vast dat tussen de 5 en 10% van 
de gecontroleerde bestuurders te snel rijdt, de gordel niet draagt of onder invloed rijdt.

Bij herhaling binnen 3 jaar kunnen de boetes oplopen tot 
40.000 EUR.

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard! 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal 
ook in 2018 meerdere geïntegreerde acties plannen met de 
bedoeling het aantal verkeersslachtoffers te verminderen en zo 
bij te dragen tot de uitvoering van het zonale veiligheidsplan 
2014-2019, het nationaal veiligheidsplan en de doelstellingen 
van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Meer informatie www.vias.be

<<  vervolg van pagina 7
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Burenbemiddeling
Beter een goede buur dan een verre vriend wordt 
wel eens gezegd. Buren helpen mekaar vaak uit de 
nood en zorgen voor sociaal contact. Toch raken deze 
contacten wel eens verstoord door bijvoorbeeld een 
niet geschoren haag, overhangende takken of muziek 
die veel te laat en veel te hard speelt. Om aan deze 
burenruzies het hoofd te bieden en te vermijden dat 
ze escaleren, kan beroep gedaan worden op de dienst 
burenbemiddeling.

Hoe werkt het precies?
Door contact met de dienst burenbemiddeling 
op te nemen kan je een afspraak maken met een 
bemiddelaar, die naar je verhaal luistert. Daarna legt 
de bemiddelaar haar/zijn oor te luister bij de betrokken 
buur: wat is haar/zijn versie van de feiten? Vervolgens 
brengt de bemiddelaar de buren samen voor een 
gesprek. Hierbij ziet zij/hij erop toe dat elke partij 
de kans krijgt om haar/zijn frustraties en emoties te 
verwoorden. De bemiddelaar neemt hierbij steeds een 
neutrale en onpartijdige positie in! Anders dan politie 
kan een bemiddelaar steeds voldoende tijd vrijmaken 
om op ieders verzoek in te gaan en in alle rust samen 
met de betrokkenen op zoek te gaan naar een oplossing 
waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Trefdag vrijwilligers burenbemiddeling
De burenbemiddelaars die worden ingezet bij 
burenruzies zijn allemaal vrijwilligers. Zij genoten een 
opleiding om de methodiek van bemiddeling correct 
toe te kunnen passen en worden aangestuurd door een 
professioneel coördinator in dienst van de politie. 
Volledig belangeloos zetten deze vrijwilligers zich 
telkens opnieuw in om buren te helpen bij het herstel 

van de communicatie en het oplossen van hun 
conflicten. Eén keer per jaar wordt als bedanking voor 
de vrijwilligers een trefdag georganiseerd waarop 
alle vrijwillige burenbemiddelaars uit Vlaanderen 
en hun coördinatoren worden uitgenodigd om te 
netwerken en bemiddelingsgerelateerde workshops 
te volgen. Dit jaar vond de trefdag plaats op 21 
oktober in Hasselt, in het Provinciehuis van Limburg. 
Er was een zeer grote opkomst van Limburgse 
vrijwilligers, maar ook de andere delen van Vlaanderen 
waren goed vertegenwoordigd met onder andere 
burenbemiddelaars uit Gent, Leuven, Antwerpen en 
Mechelen. 

Mocht je zelf interesse hebben om 
vrijwillige burenbemiddelaar 
te worden en jouw steentje 
bij te dragen aan 
een aangename samenleving, 
kan je steeds contact 
opnemen met de dienst 
burenbemiddeling.

Als vrijwilliger beschik je over 
sociale en communicatieve 
vaardigheden, ben je integer 
en discreet en ben je in staat 
om een neutrale, objectieve houding 
aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij 
niet zo belangrijk. Natuurlijk moet je als vrijwilliger ook 
bereid zijn om tijd vrij te maken voor de opdracht en 
akkoord gaan om een 4-daagse opleiding te volgen.

Meer informatie: Sarah Daems, 
coördinator burenbemiddeling, 
Tel.: 011-48 05 69,
E-mail: burenbemiddeling@poltrudo.be
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De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken heeft haar beleidslijnen en prioritaire 
aandachtspunten voor de komende jaren vastgelegd 
in het zonaal veiligheidsplan 2014-2019. 

Vanzelfsprekend wordt er ook rekening gehouden met 
de mening van de inwoners van de politiezone Sint-
Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken over verschillende 
veiligheidsthema’s. 
Daarom wordt een lokale veiligheidsbevraging 
georganiseerd. Dat is een variant van de 
veiligheidsmonitor, die in het verleden al enkele 
malen in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken werd georganiseerd. 

Een representatieve groep van inwoners (ouder dan 
15 jaar) van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken zal in de komende maanden bevraagd 

worden over veiligheidsitems zoals buurtproblemen, 
slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens en 
over hun ervaring met en hun mening over de 
politiewerking.

De deelnemers worden op toevallige basis 
geselecteerd uit de bevolkingsregisters van Sint-
Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken en ontvangen de 
enquête in hun brievenbus.
De vragenlijst kan volledig anoniem op papier ingevuld 
worden of via het internet.
De resultaten zullen nadien worden verwerkt en 
kenbaar gemaakt.

Meer informatie
Adviseur Alexander van Liempt
Tel.: 011-70 19 57 
E-mail: beleid@poltrudo.be
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Dagelijkse persberichtgeving 
steeds beschikbaar 
De dagelijkse berichtgeving van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is sinds januari 
2017 terug te vinden via onze website http://www.lokalepolitie.be/5376/over-ons/pers.
De verkeersongevallen met stoffelijke schade en lichamelijk letsel en de diefstallen (uit een winkel of 
voertuig, gauwdiefstal en 
woninginbraken) worden 
dagelijks op de website 
gepubliceerd. Daarnaast 
worden er ook geregeld 
preventieve tips opgenomen.

Op onze Facebookpagina 
(Politie Sint-Truiden – 
Gingelom – Nieuwerkerken) 
wordt er geregeld verwezen 
naar de dagelijkse 
persberichtgeving, zodat je 
ook via deze weg steeds op 
de hoogte blijft van de juiste 
informatie. 

Een veilige en verzorgde buurt 
Wist je dat je als bewoner zelf moet instaan voor de reinheid van de stoep, de afvoergoot en de aangelegde 
berm (=iedere ruimte tussen het privédomein en de openbare weg, aangelegd in om het even welk materiaal, 
uitgezonderd aarde) voor je woning?

Het onkruid, de bladeren, de kiezeltjes of het vuil op de stoep mogen 
niet in de afvoerroosters worden gegooid of voor andermans woning 
of perceel.

Zeker in de herfstperiode zorgen de vallende bladeren voor wat 
overlast en wordt gevraagd om een extra inspanning te doen 
om de stoepen vrij te houden. Dit geldt ook bij ijzel of sneeuw. Je 
moet ervoor zorgen dat het voetpad voor je deur niet glad is en 
dat de voetgangers voldoende doorgang hebben. De sneeuw moet 
aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag andere 
weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij 
blijven.

In een appartement moeten alle bewoners van het gebouw het 
voetpad onderhouden zoals vermeld in de basisakte of het reglement 
van mede-eigendom.

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



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

Aard van het probleem

 Riolering  Onkruid
 Hondenpoep  Hagen en bomen
 Openbare verlichting  Schade
 Sluikstorten, zwerfvuil  Afval verbranden
 Speelpleinen  Verkeer
 Borden (aanplakborden,  Andere: ..........................................................................................

straatnaamborden, verkeersborden, ...)

Uw gegevens

Naam:  ....................................................................................................................................... 

Voornaam:  .......................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................

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

Telefoonnummer:  ...............................................................................................

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

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

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

Beschrijving van het probleem:  

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

Meldingskaart 

Contactkaart wijkinspecteur 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is sinds de politiehervorming actief bezig 
om de wijkinspecteurs dichter bij de bevolking te brengen. 15 wijkinspecteurs staan dagelijks in voor de 
veiligheid en leefbaarheid van onze wijken en buurten in onze politiezone.

Het is voor onze politiezone van groot belang dat je als burger een goed contact hebt met de 
politieambtenaar in het algemeen, en met de wijkinspecteur in het bijzonder. De wijkinspecteur moet 
vooral bereikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

Om de bereikbaarheid van de wijkinspecteur te optimaliseren, heeft elke wijkinspecteur sinds begin 
2006 een gsm gekregen met een nummer dat publiek kenbaar wordt gemaakt. Op deze manier kan je 
rechtstreeks contact opnemen met jouw wijkinspecteur in het kader van buurtgerelateerde problemen 
of om een afspraak te maken.

Om dit nog makkelijker en toegankelijker te 
maken werd nu een nieuw initiatief genomen.
Elke bewoner van onze politiezone heeft 
de afgelopen weken een contactkaart in 
de brievenbus ontvangen met daarop de 
gegevens van haar/zijn wijkinspecteur, het 
algemeen nummer van de politie en het 
noodnummer. Op het kaartje staat tevens 
algemene informatie over de wijkwerking. 
Aangezien de contactkaart een handig 
formaat heeft, kan deze gemakkelijk bewaard 
worden in bijvoorbeeld de portefeuille of op 
de frigo zodat je steeds de contactgegevens bij 
de hand hebt.
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Aangifte camerabewaking
Het plaatsen van een bewakingscamera is onderworpen aan de regels van 
de camerawet van 21 maart 2007. Deze wet voorziet 3 soorten plaatsen 
(besloten, semi-toegankelijke en openbare plaatsen) waarbij er stengere 
regels gelden naar gelang de plaats waarvan er opnames worden gemaakt. 
Dit heeft alles te maken met de privacy.

De camerawet voorziet bovendien dat degene die bewakingscamera’s 
installeert, ook verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking 
en de bescherming van de privacy van de opgenomen beelden. De 
verantwoordelijkheid van de verwerker heeft betrekking op:
• Het beperkt bijhouden van beelden (max 30 dagen);
• Beelden ter beschikking stellen van de politie (zelf of op vraag);
• Toegang tot beelden verlenen aan rechtmatige vragers;
• Aanbrengen van een pictogram.

Wie een bewakingscamera wenst te plaatsen, moet deze installatie ook 
via de website van de Privacycommissie aangeven. Deze Privacycommissie zal de korpschef van de lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op de hoogte brengen van zodra deze verplichte aangifte 
gerealiseerd werd.

Meer informatie:
Adviseur Alexander van Liempt, tel.:011-70 19 57, e-mail: beleid@poltrudo.be


