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Burgemeesters en korpschef 
aan het woord 
Beste inwoners,

2020 eindigde als een bijzonder jaar, maar 2021 zal eveneens afsluiten als een jaar, waarin we allemaal 
veel inspanningen gedaan hebben en we nog steeds niet naar het “oude normaal” kunnen terugkeren. 
Toch kijken we vol vertrouwen uit naar 2022 en bieden we in deze Politie- en 
Preventiekrant alvast een aantal tips om er op verschillende vlakken vooral een veilig 
jaar van te maken.

Jongeren en hun smartphone lijken wel vergroeid. Dat baart de generaties die zonder internet zijn 
opgegroeid, zorgen. Maar is het echt zo erg? Of weten we er als (groot)ouders gewoon nog te weinig over 
de online leefwereld van de jongeren? Om hier een beter zicht op te krijgen organiseert de politiezone 
samen met Link in de Kabel vzw een (groot)ouderavond op 8 februari 2022. De uitnodiging en het 
programma kan je vinden op pagina 3.

Nog te veel mensen worden het slachtoffer van diefstal met list. Soms laat je mensen binnen omdat ze 
er betrouwbaar uitzien, toch heeft niet iedereen even goede bedoelingen. Binnen de categorie diefstal 
uit voertuigen, vormt diefstal uit bestelwagens een belangrijke subcategorie. Bestelwagens en het 
bijhorende werkmateriaal zijn een interessant doelwit voor criminelen. 
Een aantal eenvoudige, preventieve maatregelen op pagina 4 en 5 kunnen de risico’s 
op diefstal aanzienlijk verminderen.

Als deelnemer aan het verkeer - te voet, met de fiets, met de wagen, … -, kom je soms situaties tegen die 
voor jou en misschien ook anderen onduidelijk zijn. Dat kan tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. 
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken vraagt daarom om 
onduidelijke verkeerssituaties op het grondgebied van de politiezone te melden. 
Kijk zeker op pagina 6 op welke manier je je vragen kan stellen.

Zien en gezien worden in het verkeer is van levensbelang. Ondanks de preventiecampagnes moeten we 
spijtig genoeg vaststellen dat er nog steeds veel zwakke weggebruikers zonder (correcte) verlichting 
rijden tijdens de donkere dagen. Op pagina 9 herhalen we nog enkele tips. 

Maak er in deze onzekere tijden toch een fijne eindejaarperiode van en geniet van de 
kleine, gezellige momenten met je naasten. 

Steve Provost
hoofdcommissaris 
van politie
korpschef

Veerle Heeren
burgemeester 
Sint-Truiden
voorzitter politiecollege 
en -raad

Dries Deferm
burgemeester 
Nieuwerkerken

Patrick Lismont 
burgemeester 
Gingelom
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Uitnodiging ouderavond (8 februari 2022)

nd
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  Dinsdag 8 februari 

pz.poltrudo@police.belgium.be

Gazo, Gazometerstraat 3, 3800 Sint-Truiden

Start 19u30 - Gratis toegang

Ou nd

ndProgramma (start 19u30)

Welke risico’s zijn verbonden aan het gebruik van sociale media? 
Wat als je slachtoffer bent van misbruik?

Door Politie

Waar zijn kinderen en jongeren vooral mee bezig en wat is populair op sociale media?
Hoe ga je daar als ouder mee om?

Door Link in de Kabel vzw

Vragenronde

  Dinsdag 8 februari 

pz.poltrudo@police.belgium.be

Gazo, Gazometerstraat 3, 3800 Sint-Truiden

Start 19u30 - Gratis toegang
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  Dinsdag 8 februari 

pz.poltrudo@police.belgium.be

Gazo, Gazometerstraat 3, 3800 Sint-Truiden

Start 19u30 - Gratis toegang
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  Dinsdag 8 februari 

pz.poltrudo@police.belgium.be

Gazo, Gazometerstraat 3, 3800 Sint-Truiden

Start 19u30 - Gratis toegang
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Nog te veel mensen worden het 
slachtoffer van diefstal met list. 
Soms laat je mensen binnen 
omdat ze er betrouwbaar 
uitzien, toch heeft niet iedereen 
even goede bedoelingen. Een 
aantal eenvoudige, preventieve 
maatregelen kunnen het risico 
op diefstal met list aanzienlijk 
verminderen. 

Diefstalpreventieadviseur Kristien 
Vanderhoeven geeft meer uitleg 
over dit fenomeen. 

➔ Wat is diefstal met list? 
 Het is een vorm van diefstal 

waarbij een persoon zich 
voordoet als iemand anders, 
zoals bijvoorbeeld een 
politieagent, om een woning 
binnen te geraken. In de  
woning pleegt deze persoon 
dan een  diefstal of troggelt hij 
de bewoner een som geld af. 

 Het komt er vooral op aan 
dat je goed moet opletten 
wanneer een onbekende 
aanbelt.

➔ Wat kan je doen om 
diefstal met list te 
vermijden? 

 • Controleer altijd wie aanbelt vooraleer je de deur opent: gebruik een (video)parlofoon,  
 kijkgaatje, deurketting… 

 • Laat niet zomaar onbekenden binnen die vragen om eten of drinken of om je toilet te  
 gebruiken. 

 • Vraag de dienstkaart en let op het uniform: een politieagent of een werknemer die zich  
 bij je thuis aanmeldt, beschikt steeds over een dienstkaart. 

 • Een politieagent of een werknemer zal je nooit geld of een geheime code vragen. 
 • Bij twijfel of verdachte handelingen: laat niemand binnen en bel naar de politie.
 • Hou nuttige nummers zoals van de politie, de brandweer, een vertrouwenspersoon… bij  

 de hand. 

➔ Wat moet je doen als je toch slachtoffer wordt? 
 Doe onmiddellijk aangifte van diefstal bij de politie. Er wordt een proces-verbaal opgesteld 

en de beschrijving van de dader(s) en hun werkwijze worden verspreid naar andere 
politiediensten.

LAAT JE NIET BEDUVELEN
Tips van diefstalpreventieadviseur Kristien Vanderhoeven
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De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – 
Nieuwerkerken krijgt regelmatig aangiftes binnen 
van diefstal van werfmateriaal uit voertuigen. 
We kunnen wel een dalende trend vaststellen: 81 
diefstallen in 2019 en 69 in 2020. Tot en met 24 
september van dit jaar werden er 25 diefstallen 
vastgesteld. Deze daling moet genuanceerd 
worden, gezien er opvallend minder diefstallen 
zijn sinds de coronacrisis. 

8 tips om diefstal uit je bestelwagen  
te voorkomen

Binnen de categorie diefstal uit voertuigen, 
vormt diefstal uit bestelwagens een 
belangrijke subcategorie. Bestelwagens en het 
bijhorende werkmateriaal zijn een interessant 
doelwit voor criminelen. 

Wij sommen graag een aantal eenvoudige 
maatregelen op waarmee je je kan beschermen 
tegen diefstal uit bestelwagens:

1.  Parkeer je  bestelwagen op 
   een veilige plaats   

Parkeer je bestelwagen   
in de garage of op een   
andere veilige en goed   
verlichte plaats. Indien   
dit niet mogelijk is,   
plaats dan je bestel-
wagen met de laad- 
deuren zo dicht mogelijk  
tegen een muur. 

2. Sluit je bestelwagen af     
 Sluit je bestelwagen zorgvuldig af, zowel 

thuis als op de werf. Op de werf parkeer 
je best met de laaddeuren in de richting 
van de werf. Laat de laaddeuren nooit 
openstaan en laat kostbaar werkmateriaal 
niet (zichtbaar) in je bestelwagen liggen.

3. Minimaliseer het zicht naar binnen   
 Blindeer de laadruimte zodat het 

gereedschap niet zichtbaar is. Raamroosters 
zijn hier een goed middel voor. Deze 
zijn eenvoudig te monteren en werken 
afwerend tegen inbraak. 

4. Garandeer sleutelbeheer   
 Zorg voor een goed sleutelbeheer op de 

werf en laat de sleutels van je bestelwagen 
of loods nooit onbeheerd achter.

5. Zorg voor extra sloten   
 Plaats extra sloten op de schuifdeur en 

barricadeer de achterdeuren door een slot 
te plaatsen op de trekhaak.

6. Merk je materiaal   
 Breng een specifiek kenteken of persoonlijk 

kenmerk aan met onuitwisbare inkt of verf. 
Het maakt je materiaal uniek waardoor 
het moeilijker is om door te verkopen. 
Indien het materiaal na diefstal wordt 
teruggevonden, kan het sneller worden 
terugbezorgd.

7. Registreer je materiaal   
 Noteer steeds het serienummer en de 

specifieke kenmerken van je kostbaar 
materiaal. Neem foto’s, noteer merk en 
type en hou zo een inventaris bij. Zo kan 
je in geval van diefstal, correct en volledig 
aangifte doen bij de lokale politie. 

8. Verzeker je materiaal   
 Zorg ervoor dat je gereedschap 

goed verzekerd is. Informeer bij je 
verzekeringsmaatschappij welke 
verzekeringen je nodig hebt.

Toch in je bestelwagen ingebroken?   
Doe aangifte bij de lokale politie.
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Vraag het gerust!
Hoe kan ik op dat kruispunt nu veilig oversteken met de fiets? 
Wie heeft hier nu eigenlijk voorrang?
Kloppen deze borden wel?
Mag ik hier wel komen met mijn voertuig?

Als deelnemer aan het verkeer – te voet, met de fiets, met de wagen, … -, kom je soms 
situaties tegen die voor jou en misschien ook voor anderen onduidelijk zijn. Dat kan tot 
gevaarlijke verkeerssituaties leiden.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken lanceert daarom een oproep: 
meld ons de onduidelijke verkeerssituaties op het grondgebied van onze politiezone. 
We onderzoeken de ingediende situaties samen met onze diensten en proberen een zo 
nauwkeurig mogelijk antwoord te formuleren.

Iedereen kan onduidelijke verkeerssituaties binnen de politiezone tot en met 31 januari 
2022 melden via:
  
  https://www.politie.be/5376/contact/contactformulier

  e-mail: pz.poltrudo@police.belgium.eu
 
  lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Geef in je bericht duidelijk aan waar de situatie zich voordoet en waarom deze verwarrend 
is. Stuur ook een recente foto of een videofragment door zodat we een goed beeld krijgen 
van de situatie. 

De inzendingen worden individueel beantwoord, maar vanaf februari 2022 wordt een 
selectie van de ingediende verkeerssituaties ook via onze sociale media toegelicht.

“Wèè zit da èè?” “Wei zit da ei?” “Wei zit da?”

@
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Wees slimmer dan een phisher
Hoe werkt dit?
Het phishingbericht (via e-mail, sms, WhatsApp, …) kan een link bevatten naar een website. 
Vul je daar je persoonlijke bankcodes of wachtwoord in, dan geef je de oplichters vrije 
toegang tot je bankrekening of tot een andere account.

Sommige phishingberichten bevatten een bijlage die je moet openen of de vraag om een app 
te downloaden. Als je dat doet, dan kan de fraudeur een virus op je toestel installeren en nog 
meer schade aanrichten, bv. al je contactgegevens gebruiken, wachtwoorden lezen, gegevens 
stelen,…

Bescherm jezelf en anderen!
â Klik niet op linken of bijlages in het bericht.
â Deel nooit persoonlijke codes of wachtwoorden.
â Stuur het bericht door naar verdacht@safeonweb.be (van een verdachte sms volstaat een 

screenshot).
â Verwijder het bericht.

Safeonweb app 
De app verzamelt al het nieuws rond phishing en waarschuwt voor cyberdreigingen en 
nieuwe vormen van online oplichting. Zo blijf je op een snelle en eenvoudige manier op 
de hoogte. De informatie die de app verspreidt, is het resultaat van een nauwkeurige 
analyse van de duizenden berichten die Safeonweb dagelijks binnenkrijgt. De app stuurt 
ook een waarschuwing als er een infectie is gemeld aan Safeonweb op jouw geregistreerde 
wifinetwerk.
 
Wat te doen als je slachtoffer bent geworden van phishing?
â Bel onmiddellijk Card Stop op 070 344 344.
â Breng zo snel mogelijk je bank op de hoogte.
â Doe meteen aangifte bij de politie.
â Verander je paswoorden en doe eventueel een virusscan, wanneer je denkt malware te 

hebben geïnstalleerd.
â Stuur verdachte berichten altijd door naar verdacht@safeonweb.be.
 
Meer informatie: https://safeonweb.be
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Fietsdiefstal
Vast en zeker!
• Gebruik altijd 2 goede sloten. Maak je fiets zowel met het kader als het wiel vast aan een vast 

object. 
• Stal je fiets in een fietsparkeervoorziening of op een goed zichtbare plaats. 
• Laat niets achter in je fietstas. 
• Laat je fiets graveren of labelen, plaats een fietschip ... 
• Registreer je fietsgegevens gratis in de Bikebank (www.bikebank.be). 
• Doe altijd aangifte bij de politie als je fiets wordt gestolen.

Gevonden fietsen vind je op www.bikebank.be.

Fietsenstalling met toegangscontrole 
 aan het station 

Sinds kort vind je aan de linkerzijde van het station, 
tussen het Fietspunt en de parking een fietsenstalling 
met toegangscontrole (betalend). De stalling is 
bereikbaar via een lage trap met fietsgoot. 

Voor meer informatie, de tarieven of voor het 
reserveren van een plaats kan je terecht in 
het Fietspunt, Stationsstraat 65, 011-69 64 29, 
fietspuntsinttruiden@okazi.be.

Wist je dat?
Mag ik een zebrapad al fietsend oversteken?

Ja dat mag. Er wordt in het verkeersreglement nergens 
gesteld dat fietsers de oversteekplaatsen voor voetgangers 
niet zouden mogen gebruiken al rijdend met de fiets.

Let wel: Als je over een zebrapad fietst, weet dan dat andere bestuurders jou geen voorrang hoeven te 
verlenen. Dat verandert wanneer je afstapt en met je fiets aan de hand op het zebrapad oversteekt of 
wil oversteken. Want dan word je gelijkgesteld met een voetganger en moeten andere bestuurders je 
wel voorrang verlenen.

Als een bevoegd persoon je vraagt om af te stappen bij het oversteken, dan moet je gevolg geven aan 
dit bevel.

Meer informatie: 
Wegcode: De rechten en plichten van de fietser op een voetgangersoversteek (42.2.1., 42.2.2. 43.3.)
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Zien en gezien worden in het verkeer
â Slecht verlicht, gevaar voor jezelf en anderen
Bij slechte zichtbaarheid of in het donker bestaat het risico dat weggebruikers elkaar niet of te laat 
zien. Daarom is goede verlichting van levensbelang.
Zonder verlichting of met kapotte verlichting rijden is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen, je loopt
ook het risico om ervoor beboet te worden.

â Nut van fluorescerende en reflecterende kledij/accessoires
Fluorescerende en reflecterende kledij/accessoires maken je beter zichtbaar in het verkeer. Ben je te 
voet of met de fiets, met de brom- of motorfiets dan zien andere weggebruikers je veel sneller als je 
fluokledij of -accessoires draagt.

• Overdag vallen fluokleuren meer op dan andere kleuren.
• In het blauwe licht van het schermerdonker vallen fluohesjes extra goed op.
• In het donker zorgen de reflecterende gedeeltes ervoor dat je al zichtbaar bent vanop 150 m als 

er licht op weerkaatst.

Meer informatie: www.veiligverkeer.be

TIPS
• Zet je verlichting altijd tijdig aan, ook als het nog niet helemaal donker of licht is, zo merk 

je andere weggebruikers of obstakels beter op en zien anderen jou ook op tijd aankomen.
• Controleer regelmatig of je verlichting nog werkt. Van je achterverlichting heb je niet altijd 

meteen zelf door dat ze niet werkt of stuk is.
• Kwaliteitsvolle fietsverlichting is een must om zelf goed te zien in het donker, maar vooral 

van groot belang om goed gezien en opgemerkt te worden door andere weggebruikers. 
(www.veiligverkeer.be/inhoud/kwaliteit-fietsverlichting)
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Winterperiode
Strooiplan
Vriesweer, sneeuw en ijzel zijn in de winterperiode onvermijdelijk, de strooiwagens rijden 
daarom uit voor veilige wegen. 

Meer informatie rond het strooiplan en de rondes van de gemeenten kan je terugvinden via:
- Sint-Truiden â https://www.sint-truiden.be/hoe-werken-de-strooidiensten
- Gingelom â https://www.gingelom.be/winterdienst
- Nieuwerkerken â https://www.nieuwerkerken.be/strooiplan-bij-winterweer

Sneeuw en ijzel 
Onderhoud aangelegde bermen en voetpaden
Wist je dat je als bewoner zelf in moet staan voor de reinheid en het onderhoud van de 
aangelegde bermen en het voetpad voor je eigendom of woonst. Alles moet vrijgehouden 
worden van onkruid en vuil. Dit mag niet in de afvoerroosters geveegd of geworpen worden.

Dit geldt ook bij sneeuwval of ijzelvorming. De sneeuw of het ijs moet op de uiterste rand van 
het voetpad gelegd worden zodat er voor de voetgangers voldoende ruimte overblijft en dat 
gladheid vermeden wordt. Er moeten ook voldoende openingen zijn voor het afvloeien van het 
dooiwater. Tevens dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad 
moet de sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de stoeprand, 
maar op die wijze dat de greppels, riooldeksels, autobushaltes, rioolmonden en overig 
materiaal van openbaar nut vrij blijven.

Voor gebouwen verdeeld in verschillende wooneenheden, valt de verplichting ten laste van alle 
bewoners van het gebouw volgens de bepalingen opgenomen in de basisakte of het reglement 
van mede-eigendom.

Meer informatie: https://www.politie.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:  ...............................................................................................

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

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

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

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

Beschrijving van het probleem:  

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

Meldingskaart 
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Als je te snel rijdt, zie je minder
Onvoorziene wegenwerken, een koerier die een pakje moet leveren, een beginnende skater, 
een uitwijkende vuilniswagen of een bal waar zeker en vast nog een kind achteraan komt. De 
openbare weg ziet er elke dag, nee, zelfs elke seconde anders uit. 
Zelfs al ben je een natuurtalent of neem je dagelijks dezelfde weg, als je te snel rijdt, zie 
je minder. Dat ligt niet aan je rijkunsten, dat is gewoon een feit waar je zelf niets aan kan 
veranderen. Tenzij je je aan de toegelaten snelheid houdt.
De snelheidslimiet is gebaseerd op potentiële gevaren, mogelijke hindernissen en de kans 
op een ongeval. Wie zich aan de limiet houdt, heeft genoeg tijd om alles te zien én heeft 
nog de kans om tijdig en veilig te reageren in onvoorziene omstandigheden. Daarom is de 
snelheidslimiet ook de veiligheidslimiet. 

Meer informatie: www.beloofd.be/themas/snelheid



Vuilnisbakken, geen huisvuilbakken
Openbare vuilnisbakken zijn er alleen voor afval dat op het openbaar domein geproduceerd wordt, 
bijvoorbeeld flesjes, blikjes, papier, etensresten, … . Huisvuil hoort daar dus niet in en ook niet 
ernaast. Onze politiepatrouilles en de gemeenschapswachten merken echter regelmatig dat er toch 
huisvuil in en naast de openbare vuilnisbakken gedeponeerd wordt.

Dergelijke overtredingen worden beboet 
met een GAS-pv.

Artikel 91
Het is verboden in de openbare 
vuilnisbakken ander dan ter plaatse 
geproduceerd afval te deponeren.

Artikel 90
Het is verboden huishoudelijk afval 
te werpen in of achter te laten 
langs de openbare vuilnisbakken of 
afvalcontainers, kledingcontainers, 
glasbollen of glasbakken.

Frankeren 

als

brief

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