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Politiezone Sint-Truiden I Gingelom I Nieuwerkerken
jaargang 20

NR. 1  JUNI 2022

Het politiecollege, van links naar rechts: Dries Deferm, burgemeester Nieuwerkerken, Ingrid Kempeneers
wnd. burgemeester Sint-Truiden en voorzitter politiecollege en -raad, en Patrick Lismont, burgemeester Gingelom.

Lokale politie Sint-Truiden - 
Gingelom - Nieuwerkerken
Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-70 19 11
pz.poltrudo@police.belgium.eu

Team Preventie en Handhaving
Kazernestraat 13 
3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-70 19 85
info.preventie@sint-truiden.be
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Burgemeesters en korpschef 
aan het woord 
Beste,

Eindelijk: we mogen weer iets organiseren! Op zondag 26 juni 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 
even te laten proeven van deze mooie job. Ook tal van onze partners zullen aanwezig zijn. 
(pagina 3)

Op pagina 4 belichten we enkele resultaten van het afgelopen jaar. Net zoals in 2020 heeft 
Corona in 2021 een impact gehad op de traditionele criminaliteitsfenomenen en het aantal 
online misdrijven. 

We blijven als politiezone daarom extra aandacht schenken aan cybercriminaliteit 
en hoe je vermijdt om er slachtoffer van te worden.

Als politie mogen we niet achterop hinken en moeten we constant investeren in moderne 
middelen en technieken. Lees daarom zeker op pagina 8 het interview met de eerste 
dronepiloot van onze politiezone. 

In 2021 startte ons team dierenpolitie met het geven van 
dierenwelzijnsadvies (DWA) aan onze inwoners.

Bij DWA evalueert een gespecialiseerde medewerker van het team dierenpolitie op vraag 
van een eigenaar de leefomstandigheden van haar/zijn dieren. Hoe je zo’n evaluatie kan 
aanvragen, lees je op pagina 9. 

Bereid niet enkel je vakantie goed voor, maar ook je afwezigheid. Met een paar kleine 
ingrepen maak je het voor dieven minder interessant om net jouw woning uit te kiezen. 
Tips om je woning te beveiligen herhalen we op pagina 10.  Aarzel ook niet om je 
wijkinspecteur aan te spreken. Op pagina 6 en 7 geven we nog eens een overzicht van de 
verdeling van de wijken. 

Maak er alvast een fijne zomer van!

Steve Provost
hoofdcommissaris 
van politie
korpschef

Ingrid Kempeneers
wnd. burgemeester
Sint-Truiden
voorzitter politiecollege 
en -raad

Dries Deferm
burgemeester 
Nieuwerkerken

Patrick Lismont 
burgemeester 
Gingelom
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Om de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom 
- Nieuwerkerken en enkele van onze partners 
extra in de kijker te zetten, openen we op 
zondag 26 juni 2022 van 13.00 tot 18.00 uur de 
deuren 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.

De opendeurdag is ook voor de kinderen een leuke manier om op een 
speelse wijze kennis te maken met de werking van de politiezone. 
Met het speurspel kunnen de kinderen in de huid kruipen van een 
echte politievrouw/man en de misdaad oplossen. 

Onze partners zijn eveneens aanwezig: Federale Politie, Zorggroep 
Zin, Child Focus, Koninklijke School voor Onderofficieren - Campus 
Saffraanberg (KSOO SAFF), Dierenasiel, Fietspunt, Brandweer 
Zuid-West Limburg,  Team preventie en handhaving en de 
gemeenschapswachten.

Meer informatie: 
Tel.: 011-70 19 03
E-mail: pz.poltrudo.communicatie@police.belgium.eu

Zondag 26 juni 2022 opendeurdag 

➜ bezoekers kunnen een kijkje nemen in de politiecellen, een 
ademtest afleggen, hun vingerafdrukken laten nemen, 
sporen opnemen; 

➜ je kan je schietvaardigheid testen aan de virtuele schietstand; 
➜ de nieuwste politietechnieken worden getoond; 
➜ er zijn demonstraties met de patrouillehonden en de drone; 
➜ je kan de verschillende voertuigen van de politiediensten van 

dichtbij bekijken en zelf eens achter het stuur kruipen; 
➜ een carrière bij de politie? Onze beroepenvoorlichters staan je 

graag te woord; 
➜ je kan je fiets gratis laten nakijken en labelen; 
➜ de diefstalpreventieadviseur staat ter beschikking om vragen 

rond de beveiliging van je woning te beantwoorden; 
➜ wie een sterke maag heeft, kan zich wagen aan de 

tuimelwagen (Vlaamse Stichting Verkeerskunde);
➜ er vallen mooie prijzen te winnen; 
➜ elke bezoeker krijgt een drankje of een ijsje; 
➜ …
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➔	Net zoals in 2020 heeft Corona ook in 2021 een impact 
gehad op de traditionele criminaliteitsfenomenen. 

Jaarverslag 2021 
LOKALE POLITIE SINT-TRUIDEN - GINGELOM - NIEUWERKERKEN
Een politiezone in beweging

17 ➔	7 
(-59%)

autodiefstallen

69 ➔	56 (-19%)
diefstallen uit

of aan voertuigen

134 ➔	145 
(+8%)

fietsdiefstallen

6 ➔	13 (+216%)
motor- en 

bromfietsdiefstallen

44 ➔	45 (+2%)
winkeldiefstallen

9 ➔	13 (+44%)
werfdiefstallen

22 ➔	22 (=)
gauwdiefstallen

113➔	95 (-16%)
woninginbraken

	 Hoog aantal 
 online misdrijven 

294
2020: 379

E1.264.350
2020: E773.640

Uitlezen gegevens
gsm: 136
pc: 33

➔	Stijging aantal verkeersinbreuken 

Meer informatie: 
Het volledige jaarverslag van onze politiezone 
kan je nalezen op www.politie.be/5376 (over 
ons - jaarverslag). Een gedrukt exemplaar kan je 
aanvragen via pz.poltrudo@police.belgium.eu.

➔	

We blijven als politiezone 
extra aandacht schenken 
aan cybercriminaliteit 
en hoe je vermijdt om er 
slachtoffer van te worden. 
Om onze burgers nog beter 
te kunnen informeren, 
maakten we de brochure 
“Cybercriminaliteit 
dichterbij dan je denkt” 
(zie pagina 5). We 
organiseren dit jaar ook 
verschillende infosessies 
waarbij collega’s 
toelichting geven over 
veilig en verantwoord 
internetgebruik. 

We stellen vast dat 
veel chauffeurs erg 
hardleers zijn, ondanks 
de vele preventieve 
campagnes. Zo 
blijft het aantal 
verkeersinbreuken 
stijgen. Het aantal 
feiten van drugs- en 
alcohol in het verkeer 
kende in 2021 meer dan  
een verdubbeling. 
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Je woning beveiligen tegen inbrekers vindt iedereen 
vanzelfsprekend. Dit zou ook zo moeten zijn voor 
je digitale wereld. De manier waarop je op het 
internet surft, contacten onderhoudt met je bank, 
de overheid of een potentiële partner moet gepaard 
gaan met een zekere voorzichtigheid.

Cybercriminaliteit.  
Dichterbij dan je denkt!

Voor ons als politie is sensibiliseren van de burgers en het 
inzetten op preventie uitermate belangrijk. 
Om onze burgers nog beter te kunnen informeren, maakten 
we de brochure “Cybercriminaliteit dichterbij dan je denkt”. 
Er worden verschillende vormen van cybercriminaliteit 
kort beschreven, er staan preventietips in en ook wat te 
doen als het toch misgaat.

Tijd voor een mentaliteits-
SWITCH?

ZEKER EN VAST!

 CYBER-
CRIMINALITEIT

dichterbij dan je denkt! 

De brochure kan je 
� downloaden via https://www.politie.be/5376/vragen/cybercriminaliteit
�	afhalen aan het onthaal van het politiehuis (Sluisberg 1) of in de wijkposten van 
 Gingelom (Steenweg 111) en Nieuwerkerken (Nieuwesteenweg 3)
�	aanvragen via pz.poltrudo@police.belgium.eu

Safeonweb app 
Deze app verzamelt al het nieuws rond phishing* en waarschuwt voor cyberdreigingen en nieuwe 
vormen van online oplichting. Als er een phishingbericht of verdacht sms’je de ronde doet, 
waarschuwen ze onmiddellijk. De app deelt ook nuttige tips over veilig internetten. Zo blijf je op 
een snelle en eenvoudige manier op de hoogte. 

De app stuurt ook een waarschuwing als er een infectie is gemeld aan Safeonweb op jouw 
geregistreerde wifinetwerk.

De Safeonweb app is gratis te downloaden in de App Store en de Google Play Store.

Meer informatie: 
www.safeonweb.be

*Phishing is een techniek die door oplichters wordt gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen alvorens in te 
breken in onlinerekeningen/-profielen of zich voor te doen als hun slachtoffers.



Wie is je wijkinspecteur
nieuwe wijkindeling

ZONE CENTRUM - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

ZONE WEST - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

Centrum, station
Ferdi Vannitsen 
0498-93 16 47

Schurhoven, 
Sint-Gangulfus
William Vrielynck 
0498-93 16 52 

Tichelrij, Sint-Pieter
Sven Schruers 
0498-93 16 50 

Asster, Fedasil, 
Fruitwijk, 
Gazometersite, 
Tiensesteenweg 
(nr 8 – nr 121), 
Trudobron
Peter Vlekken 
0498-93 92 28

Nieuw Sint-Truiden
Bart Guilliams 
0498-93 16 62

Duras, Gorsem, 
Halmaal, Runkelen, 
Tiensesteenweg 
(vanaf kruispunt 
Fabrieksstraat), 
Wilderen
Joris Vos
0498- 93 16 46 

Aalst, Bevingen, 
Kerkom, Velm
Natascha Cloetens
0498-93 16 48 

NOORD

WEST

ZUID

CENTRUM
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ZONE NOORD - Politiepost Nieuwerkerken, Nieuwesteenweg 3

Binderveld, 
Nieuwerkerken
Geert 
Berden 
0498-93 16 59

Kozen, Wijer
Jo 
Schreurs 
0498-93 16 58

Kortenbos, 
Metsteren, 
Melveren, 
Nieuwerkerken
Wendy Fourier 
0498-93 16 60

ZONE OOST - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

Engelmanshoven, 
Gelinden, 
Groot-Gelmen, 
Industriezone 
Brustem, 
Luikersteenweg 
Elke Toelen 
0498-93 16 54 

Brustem, 
Ordingen, 
Zepperen
Véronique 
Vandersmissen 
0498-93 16 51 

Bautershoven, 
Schurhovenveld 
industrie, 
Terbiest
Jos Depae 
0498-93 16 49 

ZONE ZUID - Politiepost Gingelom, Steenweg 111

Gingelom, Niel
Mike Guilliams 
0498-93 16 55 

Borlo, Buvingen, 
Kortijs, Vorsen, 
Montenaken
Dirk Bonneux 
0498-93 16 61

Boekhout, Jeuk, 
Mielen-boven-
Aalst, Muizen
Leen Poncelet 
0498-93 16 56

NOORD

OOST

ZUID

CENTRUM
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Kozen, Wijer
Sacha Broos 
0498-93 16 58

Sacha Broos vervangt momenteel de 
wijkinspecteur voor Kozen en Wijer.
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Kan je zomaar dronepiloot worden? 
Er zijn jaarlijks een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om ‘state 
operator’ (dronepiloot voor overheidsdiensten) te worden. Hiervoor 
moet je toegangsproeven doen en wanneer je slaagt, kan je de 
opleiding starten. Die bestaat uit theorie- en praktijksessies. 

Het dronegebeuren combineer ik met mijn taken als teamchef 
interventie en binnen de politiezone ben ik ook bezig met andere 
nieuwe technologieën zoals de bodycams en Focus*. 

*De FOCUS-applicatie is een mobiele toepassing waarbij onze operationele personeelsleden, politionele informatie 
kunnen raadplegen. Hiermee kunnen we snel en makkelijk informatie in alle gekoppelde databanken opzoeken.

Dan ben je geslaagd voor de opleiding en wat dan?
Na uitgebreid intern overleg is er beslist om over te gaan tot de aankoop van een geschikt toestel 
en de implementatie van de drone in de dagelijkse politiewerking. Hierin volgen we het voorbeeld 
van andere politiezones.

Voor welke zaken wordt de drone ingezet?
De drone wordt in een zeer breed kader ingezet, zowel bij geplande, als niet-geplande 
tussenkomsten. Wat geplande tussenkomsten betreft, richten we ons voornamelijk op het 
toezicht houden bij ordediensten of het in beeld brengen van de verkeersstroom bij bepaalde 
evenementen. Voorbeelden van niet-geplande tussenkomsten zijn o.a. specifieke noodsituaties 
zoals verdwijningen of zware verkeersongevallen. Aan de hand van de dronebeelden kunnen we 
een goed overzicht verkrijgen van de situatie ter plaatse en bijstand verlenen aan de ploegen op 
het terrein. 

Wat brengt de toekomst?
Het betreft een nieuwe technologie, die constant in verandering is. Als politie mogen we niet 
achterop hinken. We moeten ons aanpassen aan de digitale veranderingen in de samenleving en 
verbeteren waar nodig, met oog op een nog betere dienstverlening naar collega’s en burgers toe. 
Binnenkort zal bovendien een tweede collega van onze politiezone zijn opleiding afronden en 
ingezet kunnen worden.

Wat indien een burger een drone wil gebruiken?
Daar is geen pasklaar antwoord op: er zijn vele factoren waar je rekening mee moet houden. De 
regelgeving hieromtrent is ook nog niet zo lang geleden op Europees niveau gewijzigd (vanaf 
01/01/2021).                 >>
<<

Interview met onze eerste dronepiloot 
Hoofdinspecteur Tim Rollé

We zetten als politiezone in op 
moderne middelen en technieken 
om de veiligheid in de politiezone te 
blijven verzekeren. Daarom werd ik 
opgeleid tot dronepiloot en werd er 
een drone aangekocht. Onbemande 
luchtvaartuigen bij de politie zijn dus 
niet langer science fiction.
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Het is vooral belangrijk dat iemand die een drone wil kopen, zich goed informeert (opleiding, 
registratie & verzekering) en nakijkt op welke locaties al dan niet gevlogen mag worden. 
Bovendien dien je ook steeds rekening te houden met de privacy van niet-betrokken personen en 
de weersomstandigheden. 

Meer informatie kan je terugvinden op https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones. 
Voor andere vragen kan je steeds bij mij terecht via pz.poltrudo@police.belgium.eu. 

DierenWelzijnsAdvies
Onze dierenpolitie helpt niet alleen om de rechten van de dieren beter te beschermen door kordaat  
op te treden in geval van dierenverwaarlozing. Op preventief vlak hebben ze eveneens een belangrijke 
rol te spelen. Zo geven ze advies en informatie aan de diereneigenaars.

In 2021 startte ons team dierenpolitie dan ook met het geven van dierenwelzijnsadvies (DWA) aan 
onze inwoners. Dit project vloeit voort uit het reeds bestaande diefstalpreventieadvies (DPA). Bij 
DPA gaat een specialist aan huis en controleert aan de hand van een checklist hoe goed een woning 
beveiligd is en geeft naderhand tips voor verbeterpunten. Bij DWA evalueert een gespecialiseerde 
medewerker van het team dierenpolitie op vraag van een eigenaar de leefomstandigheden van haar/
zijn dieren. Na een positief advies door onze dierenpolitie wordt een DWA-attest overhandigd dat de 
eigenaar aan de woning/weide kan bevestigen.

Zo is het ook duidelijk voor anderen dat onze dierenpolitie 
ter plaatse een evaluatie van de leefomstandigheden 
uitgevoerd heeft.

Het aanvraagformulier kan je downloaden via: 
https://www.politie.be/5376/vragen/dieren/
dierenwelzijnsadvies

Wie een mogelijk verwaarloosd of mishandeld dier 
opmerkt, kan dit melden via 
pz.poltrudo@police.belgium.eu, 011-70 19 11. 
Voor een dringende politietussenkomst bel steeds 101.

DierenWelzijnsAdvies

Dit dierenverblijf werd gecontroleerd* op

*Conform de wet van 14 augustus 1986. - Wet betre�ende de bescherming en het welzijn der dieren. V.
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Geef inbrekers geen kans!
Bereid niet enkel je vakantie goed voor, maar ook 
je afwezigheid. Met een paar kleine ingrepen maak 
je het voor dieven minder interessant om net jouw 
woning uit te kiezen.

WEES DISCREET
➜ Spreek op je voicemail nooit over de periode 

van afwezigheid.
➜ Wees uiterst voorzichtig met wat je op 

sociale netwerksites schrijft met betrekking 
tot je afwezigheid. Post je vakantiekiekjes 
pas na je terugkomst. 

➜ Zorg dat iemand, die je vertrouwt, je 
brievenbus regelmatig komt leegmaken, 
de rolluiken of gordijnen opent en sluit en 
indien nodig het gras maait.

➜ Laat de buren een oogje in het zeil houden.

BESCHERM JE GOEDEREN
➜ Sluit alle deuren, ramen (ook die van de 

kelder), koepels en dakvensters.
➜ Bewijs de inbreker geen dienst door allerlei 

voorwerpen (ladders, klein tuingereedschap, 
enz.) binnen handbereik achter te laten.

➜ Bewaar waardevolle voorwerpen in een 
kluis en wanneer dat niet kan, noteer dan de 
serienummers en verberg ze op een niet voor 
de hand liggende plaats.

➜ Zorg steeds voor evenveel verlichting, zoals 
wanneer je thuis bent. Een leeslampje is niet 
voldoende. Iedereen weet immers dat dat 
brandt om een bewoonde indruk te wekken. 
Plaats eventueel een tijdschakelaar.

SLEUTELS EN ALARM
➜ Laat je sleutels niet in het slot zitten: geef 

ze aan de persoon die je brievenbus komt 
leegmaken of neem ze mee.

➜ Activeer het alarm wanneer je vertrekt en 
breng de alarmcentrale op de hoogte van je 
afwezigheid.

WONINGTOEZICHT aanvragen via:
➜ https://www.politie.be/5376/vragen/

woninginbraak/woningtoezicht-aanvragen
➜ het onthaal in Sint-Truiden, Gingelom of 

Nieuwerkerken;
➜ je wijkinspecteur;
➜ https://www.politie.be/nl/police-on-web

Woningtoezicht is gratis, maar vraag het wel 
minimum 7 dagen voor vertrek aan. Ook bij 
andere periodes van afwezigheid (huwelijk, 
ziekenhuisopname, begrafenis, …) kan je 
woningtoezicht aanvragen.

DIEFSTALPREVENTIEADVIES
Voor diefstalpreventieadvies voor je woning, 
handelszaak of op bouwplan, voor voordrachten 
over diefstalpreventie en over senioren en 
veiligheid of voor de inbraakpremie kan 
je terecht bij de diefstalpreventieadviseur 
(afspraak maken via  
pz.poltrudo@police.belgium.eu).

VERDACHTE SITUATIES MELDEN
Het is zeer belangrijk om verdachte situaties 
steeds te melden via de juiste kanalen. Indien 
je een verdachte persoon of situatie ziet, bel 
onmiddellijk 101. Op deze manier kan een 
politieploeg onmiddellijk een kijkje komen 
nemen. De facebookpagina en mail van de 
lokale politie worden immers NIET 24/24 
gemonitord.

Enkele voorbeelden:
➜ een onbekend voertuig met een onbekende 

inzittende dat al enige tijd stilstaat in je 
straat;

➜ een bestelwagen bij de buren die op vakantie 
zijn.

Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk 
informatie geeft:
➜ de juiste plaats en de omstandigheden 

waarin de gedragingen zich voordoen;
➜ een beschrijving van de betrokken personen 

en/of voertuigen;
➜ de nummerplaat van een voertuig. Vaak 

kan het telefonisch doorgeven van de 
nummerplaat van het voertuig van 
een verdachte persoon al onmiddellijk 
bevestigen of uitsluiten dat het inderdaad 
om een verdachte situatie gaat. Indien nodig 
komt een interventieploeg ter plaatse.



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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‘Beter een goede buur, 
dan een verre vriend’
Kleine ergernissen, zoals een vuile stoep of 
een vuilniszak die te lang blijft staan, kunnen 
de relatie tussen jou en je buren al snel 
verzuren. Probeer zeker om het niet zover te 
laten komen, maar als je toch een probleem 
met je buur ondervindt, kun je altijd terecht 
bij de dienst burenbemiddeling om samen het 
geschil op een snelle en vriendelijke manier op 
te lossen. Want denk eraan: een goede buur is 
soms meer waard dan een verre vriend!

TIPS VOOR BUREN: 
 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. 

 Communiceer op een manier die je ligt. Als 
je je verbaal onzeker voelt, kan je ook een 
beleefd briefje schrijven. 

 Probeer concreet te blijven. Voorbeelden 
maken veel duidelijk. 

 Blijf altijd rustig. 
 Probeer zelf een oplossing 
 of alternatief te bedenken voor het 

storende gedrag en stap daarmee naar je 
buur. 

 Spreek in de ik-persoon i.p.v. in de jij-vorm 
Dus: “ik zit met 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 buren aan. Als mensen elkaar 
persoonlijk kennen zijn ze meer geneigd 
om rekening te houden met elkaar. 

Wil je een burenbemiddeling opstarten? 
Tel.: 011-48 05 69
E-mail: pz.poltrudo.burenbemiddeling@
police.belgium.eu

beste_buur_aparte_afbeeldingen.indd   1 31/03/2021   11:46

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.



Deze keer ben ik BOB
Drukbezette terrasjes, smeulende barbecues, knusse 
festivals en grootse openluchtevenementen… Het 
zijn de onmisbare ingrediënten voor een op en top 
Belgische zomer. Wordt er getoost en gefeest in goed 
gezelschap? Dan is BOB uiteraard ook van de partij!

Van 3 juni 2022 tot 29 augustus 2022 loopt de zomer 
BOB-campagne. Tijdens deze periode zal de lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken naast 
de reguliere verkeersacties nog bijkomende controles 
op alcohol en drugs in het verkeer organiseren op 
verschillende locaties en op alle tijdstippen van de dag.

Meer informatie: 
www.bob.be
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