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Voor dringende hulp



Wij willen u graag de eerste uitgave van onze politie-
krant voorstellen: Poli-nieuws!
 
Als politiecollege hechten wij veel belang aan 
communicatie. Niet enkel naar onze collega’s toe 
maar ook naar u, inwoner van onze politiezone.
 
Via dit krantje proberen wij u dan ook geregeld op 
de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen 
in de zone, wetswijzigingen die u aanbelangen, 
openstaande vacatures en zoveel meer…
 
Wij wensen u alvast veel leesplezier!
 
Het politiecollege

De zone heeft  bijkomende ANPR-installaties (came-
ra’s met kentekenplaatherkenning) aangekocht. 
Meer info hierover kan u lezen op p.4.

Ook het voertuigenpark werd vernieuwd. 
Zo werd een nieuwe combi voor de dringende 
hulpverlening en de preventieve patrouilles aan-
gekocht. Ondertussen verplaatsen onze wijkagenten 
zich met 4 nieuwe compacte wagens die rijden op 
CNG (p. 5). 
 
Het commissariaat wordt hiervoor uitgerust met een 
‘slow filling station’ zodat de voertuigen volgetankt 
kunnen worden via onze aardgasaansluiting.

Verder werden ook de individuele vuurwapens ver-
vangen door moderne wapens speciaal gemaakt 
voor politiediensten. In 2016 werden reeds nieuwe 
machinepistolen aangekocht.
 
Ook de radio’s waren aan vervanging toe.
 
Op 20/01/2017 werd een AED (“automatische externe 
defibrillator”) geïnstalleerd aan de ingang van het 
hoofdcommissariaat in Bilzen. 

VOORWOORD

FORSE INVESTERINGEN 
IN LOGISTIEK & VEILIGHEID

Uw partner in veiligheid

Frieda Brepoels
Burgemeester Bilzen 
Voorzitter politiezone 
Bilzen-Hoeselt-Riemst

Marc Vos
Burgemeester Riemst

Werner Raskin
Burgemeester Hoeselt

Dirk Claes
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Hoofdcommissariaat Bilzen

Wijkkantoor Hoeselt 

Wijkkantoor Riemst

BEREIKBAARHEID

Schureveld 11
3740 Bilzen 

T 089 36 68 00
F 089 36 68 09
E politie@pzbhr.be

Dorpsstraat 3 bus 1
3730 Hoeselt 

T 089 51 03 00 
F 089 36 68 09
E politie@pzbhr.be

Maastrichtersteenweg 2a
3770 Riemst 
 
T 012 44 05 00
F 089 36 68 09
E politie@pzbhr.be

Openingstijden loket:
Van maandag t.e.m. vrijdag doorlopend open 
van 07.00u tot 21.00u
Zaterdag: 08.30u tot 12.30u - 13.00u tot 16.30u
Zondag en feestdagen gesloten

Openingstijden loket:
Maandag: 13.00u tot 19.00u
Dinsdag:  09.00u tot 12.00u
Woensdag: 13.00u tot 17.00u
Donderdag: 09.00u tot 12.00u
Vrijdag:  09.00u tot 12.00u

Openingstijden loket:
Maandag: 09.00u tot 12.30u
   13.30u tot 16.30u
Dinsdag:  09.00u tot 12.30u
Woensdag: 09.00u tot 12.30
   13.30u tot 16.30u
Donderdag: 09.00u tot 12.30
   13.30u tot 19.30u
Vrijdag:  09.00u tot 13.00u



Verantwoordelijke uitgever:
Frieda Brepoels, voorzitter politiecollege 
PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst

Samenstelling en redactie:
Wendy Schrijvers, consulent Beleidscel

Drukwerk:
Drukkerij Pietermans

Verspreiding: 
bpost

Voor kleine misdrijven kan steeds 
online een aangifte gebeuren op 
www.police-on-web.be. 
 
Deze misdrijven kunnen zijn:
• (Brom)fietsdiefstal
• Winkeldiefstal 
• Diverse beschadigingen
• Graffiti
 
Uw alarmsysteem registreren of uw 
vakantietoezicht aanvragen? 
Ook dit kan via bovenvermelde 
website! 
 
Let wel: 
voor dringende tussenkomsten 
steeds de 101 bellen!
 

Neem ook eens een kijkje op 
onze website:

www.lokalepolitie.be/5381

Inname openbaar domein 
bij bouwwerken, 
verbouwingswerken, 
onderhoudswerken, ea.

Vergunning aanvragen 
(minstens 3 weken vooraf)

Lokale polite t.a.v.
INP Johnny Greyn, INP Valentin 
Machiels en INP Alain Leesen

Aanvraagformulier op 
onderstaande website of via mail: 
verkeersdienst@pzbhr.be
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OPENING 
NIEUW POLITIEKANTOOR HOESELT
Sedert 9 januari 2017 verwelkomen de wijkagenten 
van Hoeselt u in een nieuw politiekantoor op de 
Dorpsstraat 3 bus 1 in Hoeselt.
 
Het onthaalpunt is gelegen op loopafstand van 
het gemeentehuis en hanteert eveneens dezelfde 
openingstijden.
Dit moet de dienstverlening voor inwoners, die op 
beide plaatsen moeten zijn, verbeteren.

 
Openingstijden
 
Maandag:  13.00u tot 19.00u
Dinsdag:   09.00u tot 12.00u
Woensdag:  13.00u tot 17.00u
Donderdag:  09.00u tot 12.00u
Vrijdag:  09.00u tot 12.00u

Op 1 maart 2017 werden de diensten ‘Wijk’ en 
‘Onthaal’ gereorganiseerd. Zo werden de wijkagenten 
herverdeeld en werd er sinds 9 januari een 
kantschriftendienst opgericht. De herstructurering 
moet de werking van beide diensten optimaliseren:
 
• Een degelijk onthaal in Bilzen, Hoeselt én Riemst;
• Een adequate afhandeling van de kantschriften;
• Meer ruimte voor de wijkagenten voor het uit-

voeren van de kerntaken van de wijkagent¹;
•   Meer ruimte voor de wijkagenten voor infogaring 

in het kader van de strijd tegen radicalisering en 
terrorisme.

Capaciteit

Onthaal: 8 inspecteurs voor de gehele zone 
Wijk Bilzen: 6 wijkagenten
Wijk Hoeselt: 2 wijkagenten
Wijk Riemst: 4 wijkagenten
Kantschriftendienst: 2 inspecteurs 

Wil u graag weten wie uw wijkagent is? 
Neem dan snel een kijkje op onze website 
www.lokalepolitie.be/5381
 

REORGANISATIE WIJK & ONTHAAL

¹  O.a. schooltoezicht, verzamelen van nuttige informatie over problemen en bijzonderheden eigen aan de wijk, bemiddeling bij conflicten, 
woonstcontroles, toezicht bij lokale evenementen,...
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De kantschriftendienst nodigt personen uit die ingevolge een vraag vanwege het parket van de procureur des 
Konings of vanwege een voortgezet politioneel onderzoek dienen te worden verhoord door de politie. 
Deze dienst wordt bemand door 2 personeelsleden van het operationeel kader, nl. INP Daisy Jorissen en INP 
Nadia Salemi. 

ANPR-camera’s kunnen kentekenplaten lezen en 
houden die bij in een systeem. Wanneer dan bv. een 
geseind voertuig voorbij komt gereden, slaan deze 
alarm.
Momenteel worden de camera’s al intensief gebruikt 
bij het opsporen van daders van bepaalde misdrijven 
zoals woninginbraken. 
In Riemst zijn al twee ANPR-installaties actief, op de 
Maastrichtersteenweg en op de Grenadiersweg. Deze 
werden door de gemeente Riemst overgedragen aan 
de politiezone. 
Bijkomend zullen volgende camera’s binnenkort in 
werking treden:
•  op de Bitsingerweg in Val-Meer;
•  op de Visésteenweg in Zichen-Zussen-Bolder 

(kruispunt met de Walenweg);
•  en op het op- en afrittencomplex Tongersesteen-

weg, Genoelselderen (afrit 32).

KANTSCHRIFTENDIENST

BIJKOMENDE 
ANPR-INSTALLATIES 
IN DE ZONE

 
De ANPR-camera’s die nog gepland staan:
•  op het op– en afrittencomplex ‘31’ te Bilzen/ 

Hoeselt: 
      - Bilzersteenweg (N730) t.h.v. de Q8
      - Tongersestraat t.h.v. de Brico
      - Alden Biesensingel t.h.v. de Spoorwegbrug
• en vanuit Munsterbilzen op de Zutendaalweg 

(N730) net voor de rotonde met de Taunusweg. 
De politieraad heeft ook groen licht gegeven 
voor de  aankoop van een mobiele camera met 
nummerplaatherkenning.  Deze is geplaatst in een 
anoniem voertuig en wordt gebruikt voor controles 
over heel het grondgebied van de zone.

Je kreeg van ons per brief een uitnodiging om je aan 
te melden op het politiekantoor bij de kantschriften-
dienst? 
Je kan telefonisch of via mail een afspraak maken. 

Contact
Schureveld 11 - 3740 Bilzen 
• Telefoon: 089 36 68 46 
• E-mail: kantschriftendienst@pzbhr.be
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Omwille van de aanhoudende klachten over onveilige 
schoolomgevingen werd, in samenspraak met school– 
en gemeentebesturen, overgegaan tot intensieve 
verkeersacties in de schoolomgevingen.

Zo werd er opgetreden tegen verdachte voertuigen, 
stoepparkeren, geen gebruik maken van kinderzitjes 
in het voertuig, niet-dragen van de veiligheidsgordel, 
enz.

De actie liep in Riemst en Hoeselt gedurende een 
volledige week. In Bilzen werd dit verspreid over twee 
weken. 

De acties wezen vooral uit dat: 
• in de namiddag schooltoezicht meer nodig is dan 

in de voormiddag. Dit omdat er dan een grotere 
toestroom is van voertuigen op hetzelfde tijdstip;

• er aan bijna alle scholen voldoende parkeer-
mogelijkheid is waardoor er zich nergens 
noemenswaardige problemen voordoen (behou-
dens evenementen).

De wijkagenten van onze zone verplaatsen zich met 
nieuwe compacte auto’s: Fiat Panda’s die rijden op 
CNG (compressed natural gas).  
Een CNG-voertuig zorgt voor minder vervuiling en rijdt 
met een stillere motor. Bovendien zijn de voertuigen 
zuiniger in gebruik en veroorzaakt aardgas minder 
slijtage. 
De zone zal op het hoofdcommissariaat een ‘slow filling 
station’ voorzien. De voertuigen kunnen zo te allen 
tijde volgetankt worden via onze aardgasaansluiting. 
Voor de investering is er een tussenkomst van Infrax. 
Deze premie bedraagt € 6.000.

CNG-WAGENS

SCHOOLTOEZICHT
Er werd voornamelijk gezondigd tegen:
 - stoepparkeren
 - gordeldracht
 - kinderveiligheidssystemen
 - parkeerverbod aan de bushalte
 - foutief parkeren op gelijkgrondse berm
 - verkeerd gebruik van ‘kiss & ride’-zone

De aanwezigheid van gemachtigde opzichters aan de 
scholen is een grote meerwaarde voor de veiligheid 
aan de schoolpoorten.  

Problemen qua weginrichting, signalisatie e.d. zijn 
intern doorgegeven om eventueel te behandelen op 
de gemeentelijke mobiliteitscommissies.

De wijkagenten blijven een oogje in het zeil houden 
en zij zullen bijsturen wanneer het nodig is.
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De norm op onze Vlaamse gewestwegen bedraagt sinds 1 januari 2017 nog maximum 70 km/u. Hiermee wijzigt 
het Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 artikel 11 van de Wegcode. 
De snelheidsbeperking binnen de bebouwde kom (50km/u) wijzigt niet. 
De juiste bepalingen én wijzigingen van het betreffende artikel kan u altijd terugvinden op www.wegcode.be. 
Wij maakten voor u alvast een kort overzicht van de snelheidsbeperkingen:

DE SNELHEID OP GEWESTWEGEN 
WERD NAAR BENEDEN GEHAALD: 
VAN 90 NAAR 70KM/U!

Vlaams Gewest

            Autosnelweg

2x2 rijstroken (rijrichtingen fysisch 
gescheiden)

2x2 rijstroken (rijrichtingen 
gescheiden door wegmarkeringen)

Met verkeersbord C43 (90)

2x2 rijstroken (rijrichtingen 
gescheiden door wegmarkeringen)

Zonder verkeersbord C43

Andere openbare wegen zonder 
verkeersbord C43

                                Bebouwde kom

Andere openbare wegen met 
verkeersbord C43 (90)

- 120 km/u
- 90 km/u voor voertuigen en slepen met MTM > 3,5 T voor 

autobussen en autocars
-  lagere snelheidsbeperking kan opgelegd worden door 

verkeersbord C43

- 120 km/u
- 90 km/u voor voertuigen en slepen met MTM > 3,5 T voor 

autobussen en autocars
-  lagere snelheidsbeperking kan opgelegd worden door 

verkeersbord C43

- 90 km/u

- 70 km/u
- 70 km/u voor autobussen en autocars
- 60 km/u voor voertuigen en slepen met MTM > 7,5 T
- hogere of lagere snelheidsbeperking kan opgelegd worden door 

verkeersbord C43

- 70 km/u
- 70 km/u voor autobussen en autocars
- 60 km/u voor voertuigen en slepen met MTM > 7,5 T
- lagere snelheidsbeperking kan opgelegd worden door 

verkeersbord C43

- 50 km/u
- hogere of lagere snelheidsbeperking kan opgelegd worden  

door verkeersbord C43

- 90 km/u
- 75 km/u voor autobussen en autocars
- 60 km/u voor voertuigen en slepen met MTM > 7,5 T
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Winkeldiefstal, fietsdiefstal, woninginbraken,… 
U bent er misschien zelf al slachtoffer van geworden.  
Vooral inbraak is een veelvoorkomend fenomeen. 
De voorbije jaren lag het aantal inbraken hoger dan 
voorheen.  
Enkele tips ter preventie:  
• leg geen waardevolle voorwerpen in het zicht;
• zorg dat alle toegangen tot je woning degelijk 

afgesloten zijn;
• geef je woning een bewoonde indruk bij lang-

durige afwezigheid;
• beveilig je woning door vb. het plaatsen van 

rolluiken, alarmsysteem,...;
•  …

De WhatsApp-groepen zijn een burgerinitiatief via de 
smartphone. Zo kunnen de burgers een oogje in het 
zeil houden met als bedoeling de woonbuurt veiliger 
te maken. Men kan via deze weg snel communiceren 
over verdachte situaties of handelingen.
 
In de 3 gemeenten werd reeds een WhatsApp-buurt-
preventienetwerk uitgebouwd.
 
 

WHATSAPP-GROEPEN

DIEFSTALPREVENTIE De inwoners van Bilzen en Riemst kunnen voor pre-
ventieadvies steeds terecht bij preventiecoördinator 
Kim Bellen en dit op het nummer 089 51 94 92.   
Ook wij als politie doen al het mogelijke om inbrekers 
op heterdaad te betrappen. Geregeld voeren wij 
controles uit en patrouilleren wij in uw straat. Maar ook 
u kan ons hierbij helpen! 
Ziet u verdachte voertuigen of personen die zich 
verdacht gedragen? Meld het ons en bel zo snel 
mogelijk de 101… 
Aanvraag vakantietoezicht: 
via www.police-on-web.be 
of download het aanvraagformulier op onze website 
www.lokalepolitie.be/5381.
 

Let wel op: het is niet de bedoeling dat burgers het 
werk van de politie gaan overnemen! Meld verdachte 
situaties steeds via de 101. Alle info en foto’s die in 
de WhatsApp-groepen verspreid worden, mogen ook 
steeds aan de politie overgemaakt worden.

“Extra ogen en oren op straat 
voor de lokale politie.”
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Bepaalde vormen van overlast zoals hondenpoep, 
loslopende honden, wildplassen, vuurwerk,… worden 
op gemeentelijk niveau gereglementeerd. 

Elke gemeente in de politiezone stelde een verorde-
ning op met als doel de openbare orde, zeden, rust, 
veiligheid, reinheid en gezondheid te regelen, alsook 
de hinderlijke gedragingen.

Hieronder een kort overzicht van deze reglementen:

OVERLAST TEGENGAAN 

BILZEN 

Reglement:
Vernieuwd GAS-reglement van-
af 01/01/2017: de stad heeft 
zelf de mogelijkheid om onaan-
gepast gedrag te vervolgen.

Indeling:
1. Algemene bepalingen
2. Bepalingen i.v.m. de open-

bare orde, zeden, veiligheid, 
gezondheid, reinheid en 
betreffende hinderlijke ge-
dragingen

3. Gemeentelijke eigendom-
men met publieke toegang

4. Openbare rust
5. Diverse vormen van overlast
6. Sancties
7. Slotbepalingen 

Sancties:
• Geldboete 
- Vanaf 16 jaar
- Minderjarige overtreder: 
 max. € 125
- Meerderjarige overtreders + 

rechtspersonen: max. € 250
• Plaatsverbod
• Schorsing van vergunning
• (Tijdelijke) sluiting gelegen-

heid

Retributie bij sluikstorten:
De milieudienst maakt per  
geval een onkostennota op 
a.d.h.v. reglementair vastgeleg-
de tarieven voor de inzet van 
personeel en logistiek, adminis-
tratie en afvalverwerking.

HOESELT
Reglement:
Politieverordening van 
18/12/2008 
(=hinderreglement)

Indeling:
1. Gemeenschappelijke bepa-

lingen
2. Bepalingen i.v.m. de open-

bare orde, zeden, veiligheid, 
gezondheid, reinheid en 
betreffende hinderlijke ge-
dragingen

3. Bepalingen i.v.m. openbare 
rust

4. Slotbepalingen 
 

Sancties:
• Politiestraffen
• Inbeslagname 
 bepaalde voorwerpen

Retributie bij sluikstorten:
• belasting van € 70 per 

vastgestelde overtreding, 
te verhogen met de oprui-
mingskosten 

• retributie voor prestaties uit-
gevoerd door de gemeente 
(personeel + logistiek)

RIEMST
Reglement:
Politieverordening van 
10/10/2011 
(=hinderreglement)

Indeling:
1. Gemeenschappelijke bepa-

lingen
2. Bepalingen i.v.m. de open-

bare orde, zeden, veiligheid, 
gezondheid, reinheid en 
betreffende hinderlijke ge-
dragingen

3. Bepalingen i.v.m. openbare 
rust

4. Slotbepalingen 
 

Sancties:
• Politiestraffen
• Inbeslagname 
 bepaalde voorwerpen

Retributie bij sluikstorten:
• € 500 voor een volume 
 kleiner dan 1 m³
• € 250 per bijkomende m³ 

(voor een volume boven 
 1 m³)
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… ons huidig zonaal veiligheidsplan (ZVP) verlengd werd met 2 jaar? 
 

Het ZVP is een beleidsdocument dat 4-jaarlijks opgesteld moet worden door de 
verschillende politiezones. Hierin worden de prioritaire doelstellingen van iedere 
zone vastgelegd. Bij de opstelling dient de politiezone rekening te houden met het 
nationaal veiligheidsplan (NVP).  
Het nieuwe NVP (2016-2019) werd op 07/06/2016 voorgesteld door de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Justitie. De afstemming hiervan op de lokale politie 
gebeurt via de zonale veiligheidsplannen die momenteel goedgekeurd zijn voor 
een periode van 4 jaar (2014-2017). 
Ondertussen is de duur van zonale veiligheidsplannen door een wetswijziging 
verlengd met 2 jaar, dus van 4 naar 6 jaar. Concreet betekent dit dat de huidige 
goedgekeurde ZVP’s lopen tot 2019.
 
De prioritaire doelstellingen voor onze politiezone: 
1.   Woninginbraken;
2.   Overlast door drugstrafiek indijken;
3.   Verkeersveiligheid in al zijn aspecten.

… de Salduz-wetgeving werd aangepast?
 
Vanaf 27/11/2016 is de nieuwe Salduz-wetgeving in werking getreden, de zogenaamde ‘Salduz-bis richtlijn’. Nu 
hebben alle verdachten van misdrijven waarop een vrijheidsstraf staat ook recht op bijstand tijdens alle verhoren. 
Voorheen was dit alleen tijdens het eerste verhoor. Advocaten krijgen bovendien een actievere rol tijdens het 
verhoor.

… onze zone structureel samenwerkt met PZ Voeren?
 
Sinds 1 januari 2017 is de samenwerking tussen beide politiezones een feit en dit op diverse operationele en 
ondersteunende vlakken. De samenwerking biedt een win-winsituatie voor beide politiezones: een uitwisseling 
van manschappen en knowhow! 
Er zullen o.a. samen snelheidscontroles gehouden worden op elkaars grondgebied, er zal indien nodig samen-
gewerkt worden bij bepaalde evenementen, enz. 
Een doorgedreven samenwerking als alternatief voor fusies en schaalvergrotingen.

WIST U DAT…?
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TEKENWEDSTRIJD
Eind 2016 is de politiezone 
gestart met een campagne rond 
verkeersveiligheid. Er werd een 
warme oproep gedaan aan de 
vijfdejaars van de scholen in 
Bilzen, Hoeselt en Riemst om 
tekeningen te maken rond het 
thema ‘snelheid als oorzaak 
van verkeersongevallen’.
 
De klassen van de winnaars 
wonnen een rondleiding in het 
commissariaat (zie foto). Voor 
de leerlingen een uitgesproken 
kans om op een toffe manier 
kennis te maken met de lokale 
politie van de politiezone 
Bilzen-Hoeselt-Riemst! 

De zes beste tekeningen stuurt de politie voortaan mee met de processen-verbaal voor snelheidsduivels in de 
hoop zo de overtreders te sensibiliseren.

’t Piepelke - Bilzen VBS Den Dries - Riemst



Sint-Mauritiusschool - Bilzen
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SBS De Moppies - Bilzen

VBS Vlijtingen - Riemst

’t Nederwijsje - Hoeselt
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Met één klik op het icoontje van brandweer, ambulance of politie is het 
mogelijk de noodcentrales in België te contacteren als je in nood bent en 
dringende hulp nodig hebt. Het belangrijkste voordeel van deze app is 
dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan 
vergeten als je in paniek bent.

Lokalisatiefunctie
Van zodra er verbinding wordt gemaakt met de noodcentrale, geeft de app 
de exacte gps-coördinaten door. Nadien stuurt de app om de 30 seconden 
een update van je positie door. Zelfs als je na een eerste contact met de 
noodcentrale niet meer reageert, kan die centrale  bovendien je smartphone 
laten rinkelen via de app. Zo kunnen de hulpdiensten je gemakkelijker 
terugvinden.

Chatfunctie 
In de app kan aangegeven worden of je doof, slechthorend of iemand 
met een spraakstoornis bent en je dus niet kan telefoneren. Je krijgt dan 
de mogelijkheid om te chatten met de noodcentrale. Dit is eventueel ook 
mogelijk als je geen Nederlands, Frans, Duits of Engels spreekt.

Installatie 
De app kan je eenvoudig downloaden en installeren op je smartphone via 
App Store (iOS) of Play Store (Android). Nadien worden enkele persoonlijke 
gegevens gevraagd zodat de alarmcentrale onmiddellijk weet wie je bent 
en waar je woont. Je kan bovendien medische gegevens ingeven. De 
operator van de alarmcentrale kan dat doorgeven aan de hulpdiensten die 
ter plaatse komen.

De noodcentrales (100/101) blijven ook bereikbaar via de vaste telefoon of 
per GSM. 

HULPDIENSTEN BEREIKBAAR VIA DE APP 112 BE

www.112.be

 
Dringend hulp nodig?  Bel de noodcentrales nu ook via app.  

App 112 BE

Download
Ga naar de App          of Play        Store, 
en zoek naar “112 BE”, 
download en installeer de app 
op je onthaalscherm.    

1

Gebruik de app als je 
dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel3

De app is gratis, net zoals 
de noodnummers.

Gratis 

Registreer
Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 

2

 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Telefoonnummer

 Adres

 Met wie kunnen wij contact 
opnemen bij een noodgeval? 

Ik ben doof, slechthorend 
of heb een spraakstoornis. 



Chat
Als je niet kan spreken of horen, 
activeren de noodcentrales 
de mogelijkheid om berichtjes te sturen. 

....

Ben je bewusteloos gevallen 
en vinden de hulpdiensten 
je niet, dan kunnen de 
noodcentrales je GSM laten 
rinkelen.

Alarm

De noodcentrales weten 
waar je woont.

Contactgegevens 

De noodcentrales weten 
meteen of je bijvoorbeeld 
doof bent, je een hartpatiënt 
bent of je allergisch bent 
aan bepaalde medicatie. 

Extra info
+

De noodcentrales kunnen 
zien waar je bent. 

Lokalisatie 
Je kan in de app makkelijk 
de hulpdienst kiezen 
die je nodig hebt. 

1 app, 3 hulpdiensten

METEEN VERWITTIGD BĲ  
EEN NOODSITUATIE? 

REGISTREER JE VIA 
WWW.BE-ALERT.BE
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BE-Alert is een alarmeringstool van de federale over-
heid en het Crisiscentrum waarmee je in noodsituaties 
in de buurt automatisch gewaarschuwd wordt via sms, 
mail en sociale media.

Je krijgt heel concrete instructies over de voorzorgs-
maatregelen die je moet nemen bij bijvoorbeeld een 
brand waarbij giftige rook vrijkomt. Dit systeem kan 
echt het verschil maken tussen leven en dood gezien 
je zo snel mogelijk weet wat te doen.

De burgemeester, gouverneur of minister activeert 
Be-Alert om een bericht uit te sturen naar iedereen op 
wie de noodsituatie impact heeft. 

Je kan je eenvoudig registreren via www.be-alert.be.


