Politie
Preventie

Politiezone Sint-Truiden I Gingelom I Nieuwerkerken
camera foto.pdf

1

5/11/18

14:38

krant

jaargang 16
NR. 2 DECEMBER 2018

IN DIT NUMMER
P. 3

Laat een burengeschil niet uit de hand lopen

• CAMERA
P. 6

• BURENBEMIDDELING
P. 9

Vraag raad aan de burenbemiddelaar

• ZICHTBAARHEID

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, B-3500 HASSELT

limburg.be

Politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken

@poltrudo

www.politie-sint-truiden.be I www.politie-gingelom.be I www.politie-nieuwerkerken.be
Lokale politie Sint-Truiden Gingelom - Nieuwerkerken
Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-70 19 11
Fax: 011-70 19 12
E-mail: politie@poltrudo.be

Het politiecollege, van links naar rechts: Benny Bamps, burgemeester Nieuwerkerken, Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden en voorzitter politiecollege en -raad, en Patrick Lismont, burgemeester Gingelom.

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

VOOR AL UW
OPROEPEN
NAAR DE POLITIE:

101

1

Burgemeester aan het woord
Beste inwoner,
December is een feestmaand, maar ook onze donkerste maand van het jaar. Heel wat
mensen doen beroep op een bewakingscamera om hun oprit of voordeur extra te
beschermen wanneer ze niet thuis zijn. De camerawet werd afgelopen jaar grondig
gewijzigd. Ben jij de bezitter van een bewakingscamera? Controleer dan even of je overal
mee in orde bent op p. 3.

Ze zeggen wel eens “Beter een goede buur dan een verre vriend”, maar wat als
je een conflict met je buren hebt? Blijf er niet mee zitten!
De dienst burenbemiddeling wil je graag helpen bij het oplossen van geschillen. Blader naar
p. 6 en kijk wat de buurtbemiddelaar voor jou kan doen.
In de binnenstad is het deze weken erg druk met de kerstmarkt en de eindejaarsinkopen.
Helaas maken gauwdieven handig gebruik van die drukte om snel te toe slaan. Een gestolen
handtas of telefoon brengt heel wat administratief werk met zich mee en zet al snel een
domper op de feestdagen. Word geen slachtoffer, lees onze tips op p. 8.
2018 is alweer voorbij gevlogen en het nieuwe jaar staat voor de deur. Ook in het nieuwe jaar
willen we jou als inwoner zo goed en snel mogelijk bijstaan. We hebben een uitgebreid korps
dat dag en nacht voor u beschikbaar is, aangevuld met heel wat gemeenschapswachten en
vrijwilligers. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of problemen, wij zijn er voor jou.
Prettige feestdagen, tot in 2019!

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

FIJNE FEESTEN

EN DE BESTE WENSEN VOOR 2019
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Bezit je een bewakingscamera?
De camerawet werd grondig gewijzigd in 2018
en legt de bezitter van bewakingscamera’s op
om:
1. De bewakingscamera’s gratis aan te geven.
De aangiften moeten elektronisch worden
ingediend via www.aangiftecamera.be. De
aangiften kunnen niet gebeuren op papier,
noch op het politiecommissariaat.
Personen die vóór 25 mei 2018 reeds een
aangifte hadden gedaan, moeten een nieuwe
aangifte doen voor 1/12/2020.
2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden.
3. Een pictogram aan te brengen aan de ingang
van de bewaakte plaats.
Welke camera’s?
De camerawet is van toepassing op de
bewakingscamera’s, hetgeen betekent dat ze
enkel betrekking heeft op de camera’s die
worden geïnstalleerd en gebruikt voor het
toezicht en de bewaking van plaatsen, meer
bepaald om misdrijven tegen personen of
goederen te voorkomen, vast te stellen of op te
sporen.

Voor wie?
• De particulier die een camera plaatst om de
ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis
te bewaken;
• De zaakvoerder van een winkel die een
bewakingscamera plaatst om de etalage of de
winkelrekken te bewaken;
• De ondernemingen die camera’s plaatsen om
hun gebouwen te beschermen tegen diefstal,
beschadiging, inbraak, ...
Enige uitzondering: de natuurlijke persoon die
aan de binnenkant van zijn privéwoning een
bewakingscamera plaatst, voor persoonlijke
en huiselijke doeleinden. Hier is geen aangifte
nodig.
Wat mag niet?
• Je mag als burger nooit het openbaar domein
filmen.
Via deze weg kan je je alarminstallatie ook gratis
aangeven.
Meer informatie
• www.besafe.be:
o de hele wetgeving ter zake;
o de gebruikshandleiding van de aangifte 		
van bewakingscamera’s;
o gedetailleerde uitleg over de camerawet, 		
waaronder de aangifte, het register en het
pictogram;
o de antwoorden op de meest frequente 		
vragen in de “FAQ”-rubriek.
• Alexander van Liempt, adviseur
tel: 011-70 19 57 - beleid@poltrudo.be
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1 dag niet
Naar aanloop van ‘1 dag niet’,
de nationale actiedag tegen
woninginbraken, die doorging op
vrijdag 26 oktober 2018, werkten
de dienst Preventie en de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom
- Nieuwerkerken ook dit jaar
verschillende acties uit om burgers
te sensibiliseren om zelf een aantal
preventieve maatregelen tegen
inbraak te nemen.
Op de website www.1dagniet.be
en op de facebookpagina’s van
de gemeenten, de lokale politie
en ‘1dagniet’ staan verschillende
initiatieven en nog veel meer
preventietips.
De actiedag ‘1 dag niet’ viel in de periode waarin we overschakelen van zomer- naar winteruur. Het
wordt vroeger donker, inbrekers winnen dus een uur duisternis.
Enkele tips:
➥ Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als je maar voor even afwezig bent. Laat zeker geen
ramen op kiepstand.
➥ Draag zorg voor je sleutels; hang er geen labels aan en verstop ze niet onder de deurmat of de
bloempot.
➥ Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is; gebruik tijdschakelaars voor de verlichting.
Laat bij afwezigheid je brievenbus leegmaken en vraag de buren om de rolluiken op en af te
laten.
➥ Vermeld op sociale netwerken vooral niet dat je op vakantie vertrekt. Plaats foto’s pas achteraf
op sociale media.
➥ Plaats waardevolle voorwerpen zoals gsm, laptop, televisie, ... uit het zicht van voorbijgangers.
➥ Berg materiaal dat inbrekers van pas zou kunnen komen op, zoals een ladder, tuingereedschap,
….
➥ Wees een waakzame buur. Een gezonde nieuwsgierigheid voor wat er op straat of bij de buren
gebeurt, kan helpen om de risico’s op diefstal te verkleinen.
➥ Geef blijk van een gezonde dosis wantrouwen: laat onbekenden niet zomaar binnen zonder
geldige reden, ook al blijkt hun verhaal aannemelijk.
➥ Richt een WhatsApp-netwerk op
➥ Vraag gratis diefstalpreventieadvies aan.

Indien je interesse hebt in de oprichting van een
WhatsApp-netwerk voor de buurt of een informatieavond wil
inrichten rond diefstalpreventie en WhatsApp kan je contact
opnemen met de diefstalpreventieadviseur
(tel.: 011-70 19 90 - e-mail: veiligheid@poltrudo.be)
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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 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.
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,…).

Eigen
publicaties
• Snelheidscontroles
Maandelijks wordt een overzicht
met de locaties en resultaten van de
snelheidscontroles en preventieve
metingen van de voorgaande maand
gepubliceerd op onze website.
• ‘Den traffic’
De digitale verkeerskrant van de
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom
- Nieuwerkerken verschijnt een
aantal keer per jaar online (website,
facebook). Hierin worden tips en
weetjes over verkeer, verkeersacties
en de resultaten ervan gepubliceerd.
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Burenbemiddeling
Problemen met je buren? Blijf er niet mee zitten!
Samenleven is boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk. Je buren hebben andere gewoontes, hun hond blaft
vaak, de takken van hun bomen hangen over…. De beste manier om een conflict op te lossen, is zelf naar je buren
te stappen om je ergernissen te bespreken. Als met je buur praten moeilijk is, helpt de dienst burenbemiddeling je
graag.
Hoe werkt burenbemiddeling?
1. Je contacteert de dienst burenbemiddeling
		
Bel of mail de dienst en leg kort uit waar
het over gaat.
2.
		

3.
		

Je vertelt je verhaal
Een bemiddelaar komt bij je thuis. Zij/hij
luistert naar je verhaal, zonder hierover 		
zelf een oordeel te vellen.
Je buur vertelt zijn verhaal
De bemiddelaar gaat daarna langs bij je
buur. Zo kan ook je buur zijn of haar 		
verhaal vertellen.

4. Je praat met je buur
		
Samen met je buur bekijk je welke 			
afspraken nodig zijn om het samenleven
aangenamer te maken. De bemiddelaar
leidt het gesprek in goede banen op een
neutrale plaats.

Vrijwillig
Je beslist zelf of je deelneemt aan een gesprek met
je buur.
Vertrouwelijk
Bemiddelaars vertellen niets tegen anderen.
Ze geven enkel informatie door als je daar
toestemming voor geeft.
Wil je meer informatie? Wil je een burenbemiddeling
opstarten?
Contacteer dan de dienst:
Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-48 05 69
E-mail: burenbemiddeling@poltrudo.be

Laat een burenges

chil niet uit de ha

nd lopen

Wanneer kan de dienst burenbemiddeling helpen?
• Lawaaihinder
• Rommel, vuilnis of stank
• Afscheidingen tussen woningen
• Overhangende bomen of struiken
• Pesterijen
• Vernielingen
• Parkeeroverlast
• …
Wanneer kan de dienst burenbemiddeling je niet
helpen?
• Misdaden of wanbedrijven
• Conflicten tussen (ex-)partners of familie
• Juridische of huurgeschillen
• Psychologische problemen of verslavingen
Burenbemiddeling is …
Helemaal gratis
Je betaalt niets voor een bemiddeling, we
vragen enkel wat van je tijd.

Vraag raad aan de
bu

renbemiddelaar

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1,
B-3500 HASSELT
limburg.be
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Tips voor buren:
u Als ergernis groeit, communiceer dan zo vlug

mogelijk met je buur. Blijf er niet mee zitten.
Als je te lang wacht, word je kwaad en sta je al
middenin een conflict.

v Communiceer op een manier die je ligt. Als
je je verbaal onzeker voelt, kan je ook een
beleefd briefje schrijven.
w Probeer concreet te blijven. Voorbeelden

z Spreek in de ik-persoon i.p.v. in de jij-vorm

Dus: “ik zit met en een probleem” en niet “jij
zorgt voor overlast”.

{ Anticipeer op iets wat overlast of irritatie kan

veroorzaken. Verwittig de buren bijvoorbeeld
wanneer je een feestje zal houden.

| Als je nieuw bent in de buurt, spreek dan de

maken veel duidelijk.

x Blijf altijd rustig.
y Probeer zelf een oplossing of alternatief te

buren aan. Als mensen elkaar persoonlijk
kennen zijn ze meer geneigd om rekening te
houden met elkaar.

bedenken voor het storende gedrag en stap
daarmee naar je buur.

Een verwittigd man/vrouw is er 2 waard
Aanpak alcoholmisbruik niet enkel
‘s nachts of in het weekend
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
zet volop in op veilig verkeer, ook tijdens de
eindejaarsperiode. Daarom doen wij ook mee met de BOBcampagnes. Van 30 november 2018 tot 28 januari 2019 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.
Constante aandacht voor het rijden onder invloed blijft
nodig en niet enkel tijdens het weekend! We mogen
het drankgebruik in combinatie met het sturen tijdens
de gewone werkweek niet uit het oog verliezen. Een
aperitiefmoment, een lunch met collega’s, zakendiners
met klanten, een pintje na het werk, … allemaal momenten
waar je snel eentje teveel op hebt. Als je hierna ook nog verplaatsingen met de wagen moet doen, is de
kans op een ongeval uiteraard even reëel als in het weekend.
Daarom houdt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op verschillende momenten en
verschillende locaties - niet enkel op hoofdwegen – het ganse jaar door alcoholcontroles. Deze controles
zijn kleiner en duren minder lang in vergelijking met de weekendcontroles, maar hebben desalniettemin
een groot preventief en sensibiliserend effect. Meer mensen zien de acties en de mond-aan-mond ‘reclame’
zorgt voor een bewustwording, dat de pakkans toch wel groot is.
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Een veilige en leefbare buurt
Wist je dat je als bewoner zelf in moet staan 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 geworpen
worden of verzameld worden voor de woning van
iemand anders.
Dit geldt ook bij sneeuwval of ijzelvorming. 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 staat in
de basisakte of het reglement van mede-eigendom.
Meer informatie
http://www.lokalepolitie.be/5376/vragen/gas/hoe-blijf-je-gasvrij

Gauwdieven

De kerstmarkten, eindejaarsinkopen en de winterkoopjes brengen in de eindejaarsperiode extra drukte met
zich mee en helaas is dat ook een periode waarin gauwdieven graag op pad gaan. Handtas- en winkeldieven
maken handig gebruik van de drukte en onoplettendheid van zowel kopers als winkeliers om toe te slaan.
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
portefeuille 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.
Als je toch slachtoffer van een gauwdiefstal bent
geworden, doe dan steeds aangifte bij de lokale politie.
Meer informatie
Dienst Preventie
Zoutstraat 46, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-70 16 66
E-mail: info.preventie@sint-truiden.be
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Val op in het donker

• Een voetganger met donkere kledij is maar op 20 meter zichtbaar voor
een chauffeur. Als voetganger moet je je daar heel goed van bewust zijn,
zeker als je oversteekt in het donker of op de rijbaan stapt.
• Een chauffeur die 50 km/u rijdt en plots een donker geklede voetganger
opmerkt, kan onmogelijk nog op tijd stoppen, want hij heeft 26 meter
nodig om zijn auto tot stilstand te brengen (in ideale omstandigheden op
een droog wegdek).
• Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan ben je zichtbaar vanop 50
meter.
• Wie reflecterende kledij draagt is in het donker al zichtbaar op 150 meter!
Dat maakt een heel groot verschil. Een auto die 120 km/u rijdt (heeft 102
meter nodig om tot stilstand te komen), kan dan zelfs nog tijdig stoppen
als het nodig is!!
Meer informatie
https://www.veiligverkeer.be/inhoud/val-op-in-het-donker/

Veilig onderweg? Doe de check
1. Parkeer je gsm
Als je belt tijdens het
rijden, loop je tot 4 keer
meer risico om in een
ongeval betrokken te
raken. Je loopt nagenoeg
evenveel risico bij handenvrij bellen als wanneer je
de telefoon in de hand houdt.
Weetje: Als je belt en rijdt zie je 4 op de 10 verkeersborden niet.
2. Klik je vast
De gordel redt levens en dat kost je
nauwelijks 2 seconden tijd! De gordel
halveert je risico om ernstig of dodelijk gewond te raken bij een ongeval.
Weetje: Een botsing tegen 50 km/u, komt overeen
met een vrije val van derde verdieping.
3. Kies je BOB
In België speelt alcohol een rol in 1
op 4 dodelijke ongevallen. Hiermee
is alcohol een van de grote ‘killers’ in het verkeer. In Vlaanderen
alleen al gaat het om bijna 100
dodelijke slachtoffers per jaar of
ongeveer twee per week.

Carpool je of ben je op stap met je partner of
vrienden? Spreek dan vooraf af wie BOB is. Een BOB
engageert zich om geen alcohol te drinken en om
zijn medepassagier(s) veilig thuis te brengen.
4. Liever te laat dan
nooit…
Iedereen vindt snelheidsduivels in z’n straat heel
storend. Maar zijn het
altijd ‘de anderen’? De
meeste ongevallen gebeuren door te snel te rijden.
Hoe sneller je rijdt, hoe minder tijd je hebt om
gevaren op te merken en erop te reageren, en hoe
groter je stopafstand wordt. Je veiligheidsmarge
verkleint, waardoor je risico op een ongeval
vergroot.
Vertrek tijdig, want als je gehaast bent heb je
minder oog voor je omgeving.
5. Maak je niet druk
Files, 101 dingen te doen,
snel snel naar het werk...
Laat je stress achter
eenmaal je in de auto
stapt. Rij kalm en geconcentreerd, ontspannen en
fit. Kortom wees hoffelijk in het verkeer!
Meer informatie
www.veiligverkeer.be
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Valse bankwebsites
Ook bij de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom
– Nieuwerkerken komen regelmatig vragen van
bezorgde burgers binnen over vreemde e-mails
van banken, waar ze soms zelfs geen klant zijn.
Phishing e-mails van banken bevatten doorgaans
links die je naar een vervalste bankwebsite leiden,
waarop je verzocht wordt om financiële en
persoonlijke informatie te geven.
Wat zijn de tekenen?
Vervalste bankwebsites zijn bijna identiek aan hun
authentieke tegenhangers. Op dergelijke websites
verschijnt vaak een pop-upscherm waarbij je
verzocht wordt om de aanmeldgegevens van jouw
bank in te geven. Echte banken gebruiken zulke
schermen niet.
Dergelijke websites vertonen gewoonlijk:
Urgentie: zulke berichten zal je niet op
authentieke websites vinden;
Slecht design: wees voorzichtig met websites
met fouten in het design of met spelfouten en

10

grammaticale fouten.
Pop-upschermen: deze worden doorgaans
gebruikt om je gevoelige informatie te
ontfutselen. Klik er niet op en verstrek geen
persoonlijke gegevens op dergelijke schermen.
Wat kan je doen?
Klik nooit op links in e-mails die naar de website
van jouw bank leiden.
Typ de link steeds handmatig of gebruik een
bestaande link uit je lijst met ‘favorieten’.
Gebruik een browser waarmee je popupschermen kunt blokkeren.
Als iets belangrijks echt je aandacht vereist, zal
jouw bank je hierover waarschuwen wanneer je
inlogt op je onlineaccount.
Wanneer je twijfelt, bel dan naar jouw bank.
Geef nooit codes!
Meer informatie
https://www.politie.be/5998/nl/nieuws/valsebankwebsites

Hondenpoep? Gezakt of Gepakt.
Achtergelaten hondenpoep is één van die dingen, die heel wat personen als storend ervaren. De
aanwezigheid van hondenpoep in straten en op pleinen is allerminst een fraai beeld. Zowel inwoners
zonder hond, als hondenbaasjes zijn het hierover eens.
In het GASreglement staat onder andere dat:
• hondenbaasjes steeds een zakje of een ander voorwerp bij zich
moeten hebben om de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te
verwijderen;
• honden altijd aan de leiband moeten op het openbaar domein;
• bijterige honden een muilband moeten dragen op het openbaar
domein;
• hondenbaasjes ervoor moeten zorgen dat hun honden niet
kunnen ontsnappen;
• honden niet toegelaten zijn op plaatsen waar dit verbod duidelijk
vermeld staat;
• honden geen abnormale geluidshinder mogen veroorzaken voor
de buurt;
• hondenbaasjes hun honden moeten tegenhouden wanneer ze
mensen of dieren aanvallen of achtervolgen;
• hondenbaasjes hun honden in behoorlijke omstandigheden
moeten houden.
Overtredingen op deze regels kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie.
Meer informatie
• Dienst Preventie, Zoutstraat 46, 3800 Sint-Truiden, Tel.: 011-70 16 66,
E-mail: info.preventie@sint-truiden.be
• www.lokalepolitie.be/5376/vragen/gas

Meldingskaart

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

Uw gegevens

Aard van het probleem

Naam: .......................................................................................................................................
Voornaam: ........................................................................................................................
Adres: . .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

Riolering

Onkruid

Openbare verlichting

Schade

Hondenpoep

Sluikstorten, zwerfvuil
Speelpleinen

Borden (aanplakborden,
straatnaamborden, verkeersborden, ...)

Hagen en bomen
Afval verbranden
Verkeer

Andere:...........................................................................................

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

Beschrijving van het probleem:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Experiment bewijst:
de flitsmarathon draagt bij tot een
verhoogde verkeersveiligheid
Voor de eerste keer heeft Vias institute snelheidsmeters opgehangen op plaatsen waar de politie
controleerde tijdens de flitsmarathon. De snelheid werd niet alleen gemeten tijdens de flitsmarathon
maar ook exact één week ervoor. Bedoeling was om na te gaan wat de impact van dit evenement was
op het gedrag van de bestuurders.
De conclusies zijn duidelijk: op de dag van de
flitsmarathon reden de bestuurders minder
snel en het percentage bestuurders dat een
overtreding beging was ook minder bij de
gekozen flitslocaties.
- een daling van de gemiddelde snelheid
met 3 à 7%
- aantal voertuigen in overtreding daalt
zelfs tot 25%
Meer informatie
https://www.vias.be
https://ikflitsmee.be/resultaten-experiment
Verantwoordelijke uitgever burgemeester Veerle Heeren, Politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden
Samenstelling en redactie Steve Provost, korpschef - Evi Lennertz, adviseur
Vormgeving en realisatie de PRESS DRUKKERIJ bvba
Verspreiding bpost

Frankeren
als
brief

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