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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,

Met de zomer in aantocht zijn er weer tal van leuke 
activiteiten in onze politiezone. Je zal daar vaak onze 
politievrouwen en mannen kunnen spotten, die een oogje 
in het zeil houden. Aarzel zeker niet om hen aan te spreken 
als je verdachte situaties of personen ziet, maar neem zelf 
ook de nodige maatregelen om bijvoorbeeld een diefstal te 
voorkomen. Op pagina 8 vind je meer tips.

Op 1 juli 2018 is er opnieuw onze tweejaarlijkse 
opendeurdag in en rond het Politiehuis.

Kom zeker eens langs om onze politiewerking 
achter de schermen te zien en kennis te maken met 
onze partners.

Dankzij de dagelijkse inzet en het harde werk van onze 
politiemensen is voor het derde jaar op rij de criminaliteit in 
onze zone gedaald. Wij doen er alles aan om onze mensen 
technologisch te ondersteunen. Op pagina 4 lees je welke 
van onze financiële investeringen hun vruchten afwerpen.

In noodsituaties kunnen seconden het verschil maken tussen 
leven en dood. Met een goed zichtbaar huisnummer maak je 
het onze veiligheidsdiensten gemakkelijker om je te vinden. 
Neem even de tijd om te kijken of je huisnummer duidelijk 
te zien is vanaf de straat, je weet maar nooit!

Maak er alvast een fijne zomer van.

Beste lezer

Op 1 juli zetten we de deuren van het politiehuis voor 
jullie open. Deze opendeurdag geeft ons de gelegenheid 
om jullie de werking van ons korps te tonen, maar ook om 
geïnteresseerden in een job bij de politie de mogelijkheid 
te bieden even te proeven van een aantal facetten van 
deze mooie job. Jaarlijks gaat de politie op zoek naar 
ongeveer 1400 nieuwe mensen en onze collega’s van de 
recruteringsdienst zullen dan ook aanwezig zijn om jullie 
wegwijs te maken in de selectieprocedure. Hopelijk zien we 
sommigen onder u dan enkele maanden later als stagiair in 
onze politiezone passeren.

In deze krant belichten we ook enkele resultaten van het 
afgelopen jaar. Gelukkig stellen we vast dat de criminaliteit 
jaar na jaar afneemt. Ook pakken wij geregeld verdachten 
op in het kader van criminele feiten. Hier trachten wij, in 
samenspraak met het parket, over te communiceren in 
onze dagelijkse berichtgeving. Via onze facebookpagina 
kan u deze berichten volgen.

Toch hebben wij nog steeds veel politietussenkomsten in 
het kader van overlast, zeker in de zomerperiode. Denk dan 
ook eens aan uw buren als je een tuinfeestje organiseert. 
Goede afspraken maken goede vrienden.

Binnenkort gaan onze Rode Duivels in Rusland proberen 
wereldkampioen te worden. Ook bij ons zal dit 
ongetwijfeld tal van evenementen met zich meebrengen 
waar al eens een glaasje zal gedronken worden. Let er op 
dat er steeds een BOB aan het meevieren is, want ook bij 
deze evenementen zullen er door ons controles uitgevoerd 
worden. Verkeersveiligheid is immers nog steeds een 
prioriteit voor ons korps.

Tot slot wens ik u een aangename zomer en een prettige 
vakantie toe. Vergeet ook niet dat je steeds gebruik kan 
maken van het vakantietoezicht waarbij we bijkomend 
patrouilleren als jullie op vakantie vertrekken.

Hou het veilig!
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Op de website van de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken (onder de rubriek ‘Over 
ons’) kan je het jaarverslag 2017 vinden.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken kan voor het derde jaar op rij 
terugblikken op een verdere afname van de 
criminaliteit, dankzij de blijvende inzet en het harde 
werk van haar medewerkers. 

Het aantal diefstallen en feiten van afpersing dalen in 
2017 verder in vergelijking met 2016 (-21%). Het aantal 
woninginbraken en inbraakpogingen neemt ook 
verder af (-19%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig 
(-31%), fietsdiefstallen (-6%), winkeldiefstallen (-12%) 
zijn gedaald. 

Op vlak van preventie werd vorig jaar in enkele 
buurten en wijken een WhatsApp-groep opgericht 
voor een veiligere buurt, met de steun van de lokale 
politie. Deze buurtpreventiegroepen zijn eigenlijk 
extra oren en ogen voor de politie. Daarnaast werd 
ook het Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen 
(BIN-Z) nieuw leven ingeblazen.

Verkeersveiligheid is een absolute topprioriteit voor 
onze lokale politie! De lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken zet stevig in op preventieve
en repressieve verkeersacties, waardoor het aantal 

ongevallen 
met stoffelijke 
schade en 
lichamelijk letsel 
is afgenomen 
(-9%) in 2017.

Net als in 2016 werden in 2017 in het kader van het 
actieplan drugs extra controles op overlastplaatsen 
uitgevoerd. Dankzij de goede samenwerking tussen de 
recherche van de lokale politie Sint-Truiden - Ginge-
lom - Nieuwerkerken, de omliggende politiezones, de 
recherche van de politie van Rotterdam Zuid en de res-
pectievelijke Parketten kon in 2017 een druglijn opge-
rold worden, die verantwoordelijk was voor de handel 
in heroïne en cocaïne in Sint-Truiden en omliggende 
steden. Dit dossier bewijst nog maar eens dat de aan-
pak van drugscriminaliteit niet aan de grenzen van een 
gemeente of een politiezone stopt. Een ketengerichte 
aanpak blijft essentieel om het aantal drugdelicten 
omlaag te krijgen.

Dalende trend criminaliteits-
cijfers werd voortgezet in 2017 

Verkeersinbreuken per onderwerp
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Uitbreiding cameranetwerk en vernieuwd 
camera-operatorlokaal operationeel

Het stadsbestuur en de lokale politie Sint-Truiden 
- Gingelom - Nieuwerkerken zijn overtuigd van de 
efficiëntie van een uitgebouwd cameranetwerk. De 
stad Sint-Truiden investeert daarom al een aantal 
jaren in technische hulpmiddelen om de veiligheid 
en leefbaarheid  te verhogen. In een eerste fase 
werden er zo 17 vaste bewakingscamera’s op een 
5-tal plaatsen geïnstalleerd. 

Op basis van de analyse van de meldingen en 
feiten door de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken nam de stad 
Sint-Truiden in 2016 de beslissing om de 
cameracapaciteit uit te breiden. 

Er werden intussen op een 15-tal locaties binnen en 
buiten het centrum 44 extra camera’s geplaatst. De 
Grote Markt, de Groenmarkt, het Heilig Hartplein, 
de Luikerstraat, het Minderbroedersplein, de 
Stapelstraat, het Sint-Martenplein, de buurt rond 
het station, het Europaplein, de omgeving rond 
het sportcomplex Sint-Pieter, de zone rond de 
Veemarkt, Sluisberg (politiehuis), Schurhoven, het 

park en het bedrijventerrein van Brustem krijgen 
extra camera’s bij. 

In totaal zijn er nu 61 camera’s actief op het 
grondgebied van Sint-Truiden.
De aanwezigheid van camera’s verhoogt niet 
alleen de objectieve veiligheid, maar eveneens 
het subjectieve veiligheidsgevoel bij inwoners en 
bezoekers. De burger voelt zich veiliger dankzij de 
camera’s.  

De camera’s zijn eveneens een handig hulpmiddel 
tijdens de verschillende evenementen en 
activiteiten. De hulp- en veiligheidsdiensten 
kunnen de beelden ook rechtstreeks opvolgen in 
de commandopost op de Grote Markt.  De diensten 
hebben een beter overzicht van wat er allemaal op 
het terrein gebeurt en kunnen vlugger ingrijpen bij 
eventuele incidenten. 

We beschikken eveneens over een mobiele 
camera, die we op verschillende plaatsten kunnen 
inzetten in het kader van ordehandhaving tijdens 
evenementen en in het kader van sluikstorten.

Niet enkel de camera’s moeten geïnstalleerd 
worden, maar ook de nodige randvoorwaarden 
dienen ingevuld te worden om tot een zo effectief 
mogelijke inzet van de camera’s te komen. 
Het beheer van de camera’s is in handen van 
de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken, dat de beelden monitort en 
verwerkt. Hiertoe werd het operatorlokaal ook 
gemoderniseerd en werden de nodige opleidingen 
voorzien voor onze politiemensen, die de toestellen 
bedienen. 
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Bermen maaien. 
Wanneer en waarom?
Ongemaaide bermen vol onkruid langs 
gemeente- en gewestwegen zijn een 
doorn in het oog van de burger. De meeste 
inwoners weten niet dat het maaien van die 
bermen Vlaams gereglementeerd is door 
het wegbermdecreet. Dat heeft tot doel: het 
verkrijgen van bloemrijke bermen met een grote 
verscheidenheid aan planten, hetgeen belangrijk 
voor imkers en landbouwers is.

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

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

Publicaties 
• Snelheidscontroles
 Maandelijks wordt een overzicht 

met de locaties en resultaten van de 
snelheidscontroles en preventieve 
metingen van afgelopen maand 
gepubliceerd.

• ‘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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Naam en voornaam .....................................................................................................................................................................................

Leeftijd ............................................................................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................................................................................

Breng deze tekening mee naar de opendeurdag en maak kans op een leuke prijs.
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Zondag 1 juli 2018 opendeurdag 
Om de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en enkele van 
haar partners extra in de kijker te zetten, worden op zondag 1 juli 2018 van 
13.00 tot 18.00 uur voor de 11e keer de deuren opengezet voor het publiek.

Het politiepersoneel staat klaar om alle vragen over verkeer, sporenonderzoek, 
wapens, drugs, een job bij de politie, … te beantwoorden.

Er zijn tal van informatiestanden en er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd, iedereen zal 
ogen en tijd tekort hebben:

➤ bezoekers kunnen een kijkje nemen in de politiecellen, een 
ademtest afleggen, hun vingerafdrukken laten nemen; 

➤ je kan je schietvaardigheid testen aan de virtuele schietstand;
➤ de nieuwste politietechnieken worden getoond; 
➤ er zijn demonstraties met de patrouillehonden; 
➤ buiten aan het politiehuis kunnen de verschillende voertuigen 

van de politiediensten van dichtbij bekeken worden en kan je 
zelf eens achter het stuur kruipen;

➤ een carrière bij de politie? De vertegenwoordigers van Jobpol en 
de Limburgse politieschool (PLOT) staan je graag te woord; 

➤ de federale politie komt langs met de sproeiwagen en de 
paarden (onder voorbehoud van dringende interventies); 

➤ je kan je fiets gratis laten graveren en laten nakijken; 
➤ de diefstalpreventieadviseur staat ter beschikking om vragen 

rond de beveiliging van je woning te beantwoorden; 
➤ er wordt een echte plaats delict ingericht; 
➤ er vallen mooie prijzen te winnen voor wie deelneemt aan de 

quiz; 
➤ elke bezoeker krijgt een drankje of een ijsje; 
➤ ook voor kinderen is de opendeurdag een leuke manier om 

op een speelse wijze kennis te maken met de werking van de 
politiezone. Met het recherchespel kunnen de kinderen in de 
huid kruipen van een echte politievrouw/man en de misdaad 
oplossen;

➤ ook onze partners zijn aanwezig: CAD, Child Focus, KSOO SAFF, 
het Dierenasiel;

➤ de tentoonstelling met een overzicht van het politiegebeuren 
vanaf het ontstaan van Sint-Truiden in de 7e eeuw tot vandaag 
neemt je mee in de tijd;

➤ misschien kom je wel nog een echte veldwachter of politieman 
uit het verleden tegen in de gangen;

➤ de politiezone blijft ook investeren in de nieuwste 
technologieën: het nieuwe operatorlokaal met de camera 
wall wordt voorgesteld, er wordt uitleg gegeven rond 
camerabewaking, er is een demonstratie met een drone 

 van de federale politie, … .

Meer informatie
Tel.: 011-70 19 03
E-mail: communicatie@poltrudo.be
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Als je je woning verlaat omwille van een 
vakantie of voor een begrafenis, huwelijk of 
ziekenhuisopname, kan je je afwezigheid aan 
de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken melden zodat die een oogje in het 
zeil kan houden. De lokale politie Sint-Truiden 
- Gingelom - Nieuwerkerken patrouilleert dan 
regelmatig langs je woning. Het risico op inbraken 
wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid 
verhoogt de algemene veiligheid in de wijk.
Woningtoezicht is gratis en eenvoudig aan te 
vragen. Vraag het wel 7 dagen voor vertrek aan en 
niet langer dan 3 maanden op voorhand.
Je kan woningtoezicht op verschillende manieren 
aanvragen, namelijk via:
➤ het aanvraagformulier dat terug te vinden is op 

onze website http://www.lokalepolitie.be/5376/

vragen/woninginbraak/woningtoezicht-
aanvragen

➤	het onthaal van het politiehuis
➤	het e-loket of het virtuele loket op www.police-

on-web.be

Woningtoezicht aanvragen

Praktisch
We zijn op zoek naar coole en creatieve jongens 
en meisjes van 5 tot en met 13 jaar voor een 
leuke reportage over onze opendeurdag. Op 
zondag 1 juli 2018 worden de junior reporters 
om 14.00 uur verwacht aan het onthaal van 
het Politiehuis, Sluisberg 1 met camera en pen 
in de aanslag. Ze krijgen vervolgens onder 
begeleiding een persoonlijke rondleiding tot 
15.00 uur. De foto’s, teksten en quotes worden 
in de volgende Politie- en Preventiekrant 
gepubliceerd. 

Binnen de onderstaande leeftijdscategorieën 
zoeken we telkens 1 jongen of 1 meisje:
• 5-7 jaar
• 8-10 jaar
• 11-13 jaar

Mail de volgende gegevens naar 
communicatie@poltrudo.be:
• Naam en voornaam kind
 o Geboortedatum kind
• Naam en voornaam ouder(s)
 o Adres
 o Telefoonnummer 
 o E-mail

Op vrijdag 22 juni 2018 worden de winnaars 
geloot en telefonisch op de hoogte gebracht.

GEZOCHT
BINKJES MET HET 

REPORTERVIRUS
ben je tussen de 5 en 13 jaar

hou je van schrijven
en fotograferen

schrijf je dan ALS DE BLIKSEM in
via communicatie@poltrudo.be
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Inbraak in loods of 
tuinhuis
Inbrekers hebben het niet alleen gemunt op huizen 
of appartementen, maar ook tuinhuizen, loodsen 
en garages zijn doelwitten. Als ze maar waardevolle 
spullen kunnen krijgen en die zijn zeker ook op deze 
plaatsen te vinden (werkmateriaal, fietsen, …). Het is 
daarom belangrijk om net als je woning, je tuinhuis, 
loods of garage goed te beveiligen tegen inbrekers.

Beveilig deze aanhorigheden steeds voldoende:
• Laat een goed kwaliteitsslot met bijbehoren en bijzetslot plaatsen op de deur;
• Verminder de doorkijk door middel van folie aan de binnenkant van de ramen en laat daar extra 

sloten plaatsen;
• Plaats een smeedijzeren hekwerk voor de ramen;
• Plaats buitenverlichting in je tuin met een bewegingsdetector;
• Leg grind rond het tuinhuis, zo maak je het inbrekers moeilijk om geluidloos bij het tuinhuis te 

komen. Grind vind je in verschillende kleuren en vormen, zodat je het altijd bij je tuinhuis kunt laten 
passen;

• Neem foto’s en noteer het merk, type en registratienummer van je apparaten en leg neer bij je 
verzekeraar;

• Laat ook geen klinkers of stenen waarmee de oprit aangelegd is, rondslingeren of buiten liggen, 
want daarmee kan de inbreker eenvoudig de ruit ingooien;

• Sluit elektrische fietsen af en bewaar de batterijen in huis.
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De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken krijgt regelmatig oproepen voor 
loslopende honden. Zo waren er in 2017 in totaal 293 
tussenkomsten door onze lokale politie inzake dieren, 
waarvan in 202 gevallen honden opgehaald werden 
door vzw Dierenvrienden. Dit had zowel betrekking op 
loslopende dieren, als dieren die in beslag genomen 
werden.
Gelukkig worden we in de politiezone zelden 
geconfronteerd met aanvallen van agressieve honden, 
maar dat wil niet zeggen dat we de mogelijkheid 
uitsluiten en niet preventief en repressief dienen op te 
treden.

Eigenaars van dieren kunnen in het kader van het 
politiereglement betreffende de openbare rust, de 
openbare overlast, de openbare orde, de openbare 
veiligheid en de openbare gezondheid en netheid 
(GAS-reglement) en meer bepaald op basis van 
artikel 68 tot en met 72 onder andere een GAS-boete 
opgelegd krijgen als ze niet de nodige maatregelen 
getroffen hebben, opdat hun dieren niet zouden 
kunnen uitbreken. Op het openbaar domein moeten 
honden steeds aan de leiband gehouden worden. Denk 
ook altijd aan een hondenpoepzakje. 

Tips:
➤	 Controleer de tuin en de omheining op gaten of 

open plekken en herstel die of blokkeer ze.
➤	 In de tuin rondlopen vinden honden heel leuk, maar 

als hun baas binnen gaat, is er geen lol meer aan. 
Veel honden gaan dan op zoek naar manieren om 
zich te vermaken, meestal buiten de tuin.

➤	 Honden die op het punt staan om te ontsnappen, 
geven vaak onbewust signalen. Loopt je hond 
bijvoorbeeld de hele tijd naar je te kijken of loopt 
die regelmatig aarzelend langs het hek? Dan is 
de kans groot dat je hond een manier probeert te 
zoeken om te ontsnappen.

Meer informatie
www.lokalepolitie.be/5376/vragen/gas

Loslopende honden
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Opgepast! Dode hoek
De ‘dode hoeken’ zijn de zones rondom een voertuig die 
onzichtbaar zijn voor de bestuurder ervan. Slechts door 
achterom te kijken, kan de bestuurder zien, wat zich in 
deze zones afspeelt. Voor vrachtwagenchauffeurs is het 
trouwens onmogelijk om alles te zien wat in hun dode hoek gebeurt, zelfs als ze achterom kijken. De dode 
hoeken variëren van de afmetingen van het voertuig. Daarom dienen vrachtwagens te zijn uitgerust met 
bijkomende achteruitkijkspiegels.
De dode hoek is de ruimte (ca. 70 m2) rond de vrachtwagen of de bus waarbinnen de andere 
weggebruikers deels of volledig onzichtbaar zijn voor de chauffeur van het voertuig. Vooral de dode hoek 
aan de rechterkant maakt het afslaan naar rechts bijzonder gevaarlijk.
Enkele tips om de dode hoek te vermijden:
• Maak steeds oogcontact met de bestuurder, zo weet je dat hij je gezien heeft.
• Stop nooit onder de spiegels of ter hoogte van de cabine
• Wie weet waar de dode hoeken liggen, kan die zones vermijden. Beland je toch in de dode hoek, of ben 

je niet zeker dat de chauffeur je kan zien, dan stap je best gewoon af en ga je op de stoep of in de berm 
staan.

• Hou voldoende afstand van een vrachtwagen, drie meter is optimaal.
• Vermijd ook om rechts naast de vrachtwagen te rijden.

• Wees zichtbaar: draag lichte of kleurrijke   
 kledij. Wanneer het donker is, draag je best  
 fluorescerende kledij of bandjes. Zorg er ook  
 voor dat je fietsverlichting goed werkt.

 Meer informatie: veiligopstap.be 

Een verwittigd man/vrouw is er 2 waard 
Aanpak alcoholmisbruik niet enkel  
‘s nachts of in het weekend

Ook los van de jaarlijkse BOB-campagnes blijft de lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken controleren op het rijden onder invloed.
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 waarop 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. 



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 
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Huisnummers
Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal 
belang om je woning/gebouw/appartement in 
geval van nood te kunnen vinden. Er zijn nog te veel 
woningen/gebouwen die geen of een slecht zichtbaar 
huisnummer hebben. Ook in het donker moet een 
huisnummer goed leesbaar zijn. In geval van nood telt 
elke seconde.

Brandweer, politie en ambulanciers stellen regelmatig 
vast dat er woningen/gebouwen zijn die niet voorzien 
zijn van een goed leesbaar huisnummer wat nochtans 
levens kan redden. Wij doen daarom een oproep aan 
alle inwoners van onze zone om hun huisnummer op 
een zichtbare plaats te bevestigen.

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om ervoor te 
zorgen dat uw huisnummer duidelijk leesbaar is voor 
hulpdiensten van op de openbare weg.

Het gemeentebestuur kent de huisnummers toe 
bij het afleveren van de bouwvergunning en het is 
de aanvrager of de bouwheer die het huisnummer 
aanbrengt.

In Artikel 117 van het GAS-reglement van onze 
politiezone staat:
Iedere eigenaar, huurder of beheerder van een 
onroerend goed brengt aan de straatkant de 
huisnummering die door de gemeente toegekend 
werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht het 

huisnummer zichtbaar en in goede staat te houden. Bij 
nalatigheid of vrijwillige beschadiging zullen de kosten 
voor het aanbrengen van een nieuw huisnummer 
verhaald worden op de bewoner van de woning of de 
verantwoordelijke van het gebouw.

Enkele tips:
• een verlicht huisnummer aanbrengen dat bovendien 

kleurcontrasten heeft, bijvoorbeeld zwarte letter 
op een witte achtergrond. Grote huisnummers zijn 
uiteraard altijd duidelijker.

• indien je weet dat je op een moeilijk te bereiken 
locatie woont, meld dit dan tijdens je oproep naar 
het noodnummer 101. Het snel ter plaatse zijn op de 
interventieplaats is van essentieel belang. Dit is de 
basis om snelle hulp te bieden en levens te redden.

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



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

12

Let op uw centen ook tijdens de 
spannende momenten!
Tijdens het WK voetbal staan op verschillende plaatsen in de zone grote tv-schermen 
opgesteld. Dit is een ideale gelegenheid voor gauwdieven. Gauwdieven opereren 
immers meestal op drukke plaatsen, waar ze gemakkelijk in de massa kunnen opgaan. 
Ze slaan overal hun slag, zodra ze daar ook maar enigszins de kans toe zien. Hun 
grootste succesfactor: afleiding! Let daarom steeds goed op en laat je niet afleiden 
want dieven passen hun eigen trucjes toe.

Beter voorkomen, dan genezen. Tips tegen 
gauwdiefstallen:
➤ Bewaar je portefeuille in een gesloten zak. Laat 

zo weinig mogelijk de inhoud ervan zien. Sluit 
je (hand-)tas goed af en draag ze tussen arm en 
lichaam met de sluiting naar binnen gekeerd. 

➤ Laat papieren, die je niet nodig hebt, thuis.
➤ Bewaar bankkaarten, documenten en sleutels niet 

samen met je adresgegevens.
➤ Let op wanneer iemand ‘per ongeluk’ tegen je 

aan botst. Gauwdieven hebben vaak helpers die 
voor afleiding zorgen of er met de buit vandoor 
gaan. Wees waakzaam bij toevallige botsingen 
of wanneer er zonder reden plots opschudding 
ontstaat.

➤ Het lijkt evident, maar dat is het niet: leer de code 

van je bankkaart uit het hoofd.
➤ Neem zo weinig mogelijk geld mee. Betaal zo veel 

mogelijk elektronisch of mobiel.
➤ Zie je verdachte handelingen, neem dan contact 

op met de lokale politie.

Toch slachtoffer van gauwdiefstal:
➤ Ben je jouw Belgische identiteitskaart, paspoort of 

verblijfstitel verloren of werd deze gestolen? Bel 
gratis naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 
2123 en blokkeer je kaart.

➤ Wanneer je je bankkaarten verliest of wanneer je 
een diefstal vermoedt, meld dit zo snel mogelijk 
bij CARD STOP op het nummer 070-344 344.

➤ Verwittig de politie via het nummer 101 of ga langs 
op het politiekantoor.


