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VOORWOORD

In het jaarverslag dat voor u ligt stellen wij u met trots de belangrijkste verwezenlijkingen van
het afgelopen jaar voor.
Ook 2017 ging de geschiedenisboeken in als een beladen jaar… de terreurdreiging blijft als een
schaduw hangen boven alles wat we doen. Het brengt veel druk en een verhoogde werklast
voor de politie met zich mee. Desondanks zetten onze mensen zich dagelijks in ten dienste van
de bevolking. Ook op hen mogen we met recht en reden trots zijn!
Zoals u verder kan lezen verwachtten we het afgelopen jaar veel van hen. Naast het gewone
politiewerk werden er onder meer tal van acties op poten gezet, zagen nieuwe
samenwerkingsverbanden het licht, werd er extra capaciteit besteed aan evenementen en werd
de interne werking verbeterd.
En toch: alweer is het resultaat van ons werk ronduit schitterend! Op het vlak van
verkeersveiligheid, halen wij opnieuw de beste resultaten van de provincie. Toch blijven we
inzetten op verkeerscontroles, want elk ongeval is er één te veel! Maar ook in de strijd tegen
woninginbraken loont onze inzet. Op dat vlak geen historisch laag cijfer, maar wel een daling
van bijna 24% ten opzichte van 2016.
Een terugblik op deze mooie resultaten en onze bezigheden van 2017, leest u verder in dit
jaarverslag.
Veel leesplezier!

Frieda Brepoels
Burgemeester Bilzen
Voorzitter politiezone
Bilzen-Hoeselt-Riemst
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Werner Raskin
Burgemeester Hoeselt

Mark Vos
Burgemeester Riemst

Dirk Claes
Korpschef

POLITIECOLLEGE EN - RAAD
De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de
politiezones zetelen in het politiecollege. Het beheer van het lokale
politiekorps is in handen van het politiecollege.

LEDEN POLITIERAAD

Het politiecollege is in 2017 18 keer samengekomen.
De leden zijn: Frieda Brepoels (burgemeester Bilzen), Werner Raskin
(burgemeester Hoeselt), Mark Vos (burgemeester Riemst), Dirk Claes
(korpschef) en Frieda Kempeners (secretaris).
In 2017 was burgemeester Frieda Brepoels voorzitter.

Ann Thijs
Annick Ponthier
Emile Degrève
Fons Caubergh

Gemeenteraadsleden van de drie gemeenten zetelen in de politieraad.
De voorzitter van het politiecollege is ook steeds de voorzitter van de
politieraad. De korpschef en secretaris wonen zittingen van de politieraad
bij, maar hebben net als in het politiecollege geen stemrecht. In 2017 is
de politieraad vier keer samengekomen.

OPDRACHTBRIEF
In de opdrachtbrief beschrijft de korpschef de bijdrage die hij zal
leveren aan de realisatie van het zonaal veiligheidsplan. Dit plan laat
toe om via doelstellingen en evaluaties een optimale kwaliteit van het
politiewerk te garanderen.
De korpschef, Dirk Claes, hecht veel belang aan de kwaliteit van het
werk dat wordt afgeleverd door zijn medewerkers. Belangrijk is te
weten wat onze opdrachten zijn en wat de maatschappij van ons
verwacht. Doelgericht werken en ons afvragen wat nodig is om
bepaalde opdrachten tot een goed einde te brengen. Dit alles gebeurt
in overleg en onderhandeling met onze overheden.

François Nelissen
Johan Sauwens
Nico Bijnens
Stefan Jans
Veerle Schabregs
Veronik Moesen
Willy Reynders

Johan Schoefs
Walter Callebaut
Wendy Bollen

Een greep uit de doelstellingen:







het bestendigen van de inspanningen voor het realiseren van de
doelstellingen uit onze actieplannen;
aandacht blijven besteden aan het gegeven ‘terreur’;
de beschikbare capaciteit optimaal inzetten om de doelstellingen
uit ons ZVP zo effectief en efficiënt mogelijk na te streven;
bijzondere aandacht schenken aan de werking van de wijkdienst
en het takenpakket van de wijkagenten;
de medewerkers voorzien van betrouwbare en veilige
arbeidsmiddelen;
e.a.

Anja Slangen
Davy Renkens
Jo Ruyters
Ludwig Stevens
Peter Neven

3

PRIORITEITEN

In de verschillende
politiezones werd
vierjaarlijks een
beleidsdocument
opgesteld, het
zogenaamde zonaal
veiligheidsplan (ZVP).
Hierin worden de
prioritaire doelstellingen
van iedere zone
vastgelegd. Iedere
politiezone dient bij de
opstelling ervan rekening
te houden met het
nationaal veiligheidsplan
(NVP).
Op 07/06/2016 werd het
nieuwe NVP (2016-2019)
door de ministers van
Binnenlandse Zaken en
Justitie voorgesteld. De
afstemming hiervan op de
lokale politie gebeurt via
de zonale
veiligheidsplannen die
goedgekeurd werden voor
een periode van vier jaar
(2014-2017).
Ondertussen is de duur van
de zonale
veiligheidsplannen door
een wetswijziging verlengd
met twee jaar, dus van vier
naar zes jaar. Concreet
betekent dit dat de huidige
goedgekeurde ZVP’s lopen
tot 2019.
De prioritaire
doelstellingen voor onze
politiezone zijn:


woninginbraken;



overlast door
drugstrafiek indijken;



verkeersveiligheid in al
zijn aspecten.
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VERKEERSVEILIGHEID
Ten opzichte van 2016 daalde het aantal ongevallen in onze
politiezone met maar liefst 23%. Daarmee bereiken we het historisch
lage aantal van 107 ongevallen met lichamelijk letsel.
De cijfers met betrekking tot het aantal gewonden zijn even
spectaculair. Ten opzichte van 2016 bedraagt de daling zo’n 24%.

“Op het vlak van verkeersveiligheid halen we al
jaren de beste resultaten van de hele provincie”

Ten opzichte van het referentiejaar 2003 daalde het aantal gewonden
zelfs met bijna 57%. In 15 jaar tijd haalden we het aantal slachtoffers
in het verkeer met meer dan de helft naar beneden.

RIJVAARDIGHEIDSCURSUSSEN

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat rijvaardigheid iedereen aanbelangt,
financierden wij naar jaarlijkse gewoonte de rijvaardigheidscursussen
in de drie gemeenten. De organisatie lag bij de gemeenten zelf.
Tijdens de cursus worden niet enkel tips aangereikt om veilig te rijden,
ook geven we duiding over het begrip ‘beginnend bestuurder’ en over
fenomenen als ‘snelheid’ en ‘rijden onder invloed van alcohol en/of
drugs’. Op een professioneel uitgerust parcours worden verschillende
weersomstandigheden gesimuleerd zodat men leert gepast te
reageren. De rijvaardigheidscursus is opgebouwd uit een theoretisch
en praktisch gedeelte. Kortom, een leerrijke afwisseling tussen
educatie, participatie en animatie.
In Bilzen vond de cursus plaats op 30 september en op 1 oktober. In
totaal namen er 90 personen deel.
In Riemst waren er in totaal 79 deelnemers op 7 en 8 oktober.
In Hoeselt vond in 2017 geen rijvaardigheidscursus plaats. Deze werd
verschoven naar 2018.

VERKEERSWERKING
IN DE BREDE ZIN

Naast de gewone
verkeersmeldingen
(parkeren, snelheid, …)
werden er in 2017 ruim
300 specifieke vragen
behandeld. Deze vragen
zijn afkomstig van zowel
gewestelijke als
gemeentelijke overheden,
burgers, politici,
studiebureaus, … Er werd
desgevallend een
onderzoek ingesteld (bv.
verkeerstelling,
parkeeronderzoek, …), een
ongevallenanalyse
uitgevoerd (bv.
cijfergegevens i.v.m.
nieuwe ontwikkelingen/
bouwprojecten) of een
specifiek advies gegeven
(bv. plaatsen van vaste
verkeerssignalisatie, uitleg
wetgeving, …).

VERKEERSVORMINGSKLASSEN: JONGEREN
VERANTWOORDELIJK MAKEN VOOR HUN EIGEN OVERTREDING

Voor jonge overtreders (-18) die een verkeersinbreuk begaan, wordt
een verkeersvormingsklas voorzien. Naast het educatieve aspect, is
het ook een strafmiddel. Met verkeersvormingsklassen wordt getracht
de overtreder meer bewust te maken van zijn onveilig gedrag. De
ouders, als burgerrechtelijke aansprakelijke, dienen in dit geval geen
geldboete te betalen.
In 2017 organiseerde de verkeersdienst twee verkeersvormingsklassen
(op 15 maart en 29 november), waaraan 16 jongeren deelnamen.
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VERKEERSEDUCATIE
OP DIVERSE NIVEAUS

Verkeersregels zijn vaak
ingewikkeld en veranderen
regelmatig. Daarom
hechten wij veel belang
aan het voorzien van
verkeersopleidingen voor
verschillende doelgroepen.
 Uiteenzettingen in
scholen;
 Opfrissingscursus van de
wegcode aan leden van
de fietsersbond van
Riemst;
 Opfrissingscursus ‘fietsen
in groep’ aan de leden
van de KWB Bilzen en
KWB Riemst;
 Voetgangers- en
fietsexamens, in
samenwerking met
scholen;
 Provinciaal
georganiseerde
opleidingen:
 Opleiding
‘groepsleider’;
 Opleiding ‘wegkapitein
fietsers’;
 Opleiding ‘gemachtigd
signaalgever’;
 Opleiding ‘opmaak
aanvullende
reglementen’ en
‘verkeerskundige
aspecten bij
verkeersmaatregelen
en beleidsbeslissingen’
voor personeel van de
gemeentelijke
mobiliteitsdiensten.
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ZICHTBAARHEID IN HET VERKEER

Tijdens de provinciaal gecoördineerde thema-actie ‘verlichting –
zwakke weggebruikers – bromfietsers’ van 27 november tot 1
december 2017 besteedden we extra aandacht aan de zichtbaarheid
van de zwakke weggebruiker.
Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien,
maar vooral opdat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers.
Fietsen zonder licht in het donker is dus levensgevaarlijk. En
fietsverlichting is dan nog maar een minimum: fluo-vestjes en andere
fluo-gadgets met verlichting combineren is nog beter!

In 2017 kochten we ruim 700 reflecterende hesjes en
3.000 reflecterende armbanden die verdeeld werden
onder scholen, jeugdverenigingen en sportclubs.

Daarnaast sensibiliseerden we de burger op onze facebookpagina.

TEKENWEDSTRIJD
VERKEERSCONTROLES

Eind 2016 startte de politiezone met een campagne rond
verkeersveiligheid. Er werd een 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 ons korps!

Omdat elk ongeval er één
te veel is en omdat we veel
belang hechten aan
verkeersveiligheid, blijven
we inzetten op
snelheidscontroles.
In 2017 controleerden wij
154.436 bestuurders:


De zes beste tekeningen stuurden wij in 2017 mee met de
onmiddellijke inningen voor snelheidsduivels in de hoop zo de
overtreders te sensibiliseren. De winnende tekeningen staan
afgebeeld op de volgende pagina.

15.014 bestuurders
ontvingen een
onmiddellijke inning;



1.240 bestuurders
ontvingen een procesverbaal;

SBS De Moppies—
Bilzen



en van 56 bestuurders
werd het rijbewijs
onmiddellijk voor
bepaalde duur

‘t Nederwijsje—
Hoeselt

ingetrokken.
Deze controles gebeurden
niet enkel op
gewestwegen. Wij voerden
ook snelheidscontroles uit
op gemeentewegen
waarvan geweten is dat er
een hogere snelheid wordt
gereden dan toegelaten.

VBS Den Dries—
Riemst
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‘t Piepelke—Bilzen

VBS Den Dries—Riemst

‘t Nederwijsje—Hoeselt

VBS Vijtingen—Riemst
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Sint-Mauritiusschool—Bilzen

SBS De Moppies—Bilzen

IMPRESSIE VAN DE ACTIES GEORGANISEERD IN HET KADER
VAN VERKEERSVEILIGHEID

In januari 2017 werd zowel in Bilzen, Hoeselt als Riemst overgegaan
tot intensieve verkeersacties in de omgeving van scholen. Patrouilles
in burger werden afgewisseld met schooltoezicht door wijkagenten en
controles door de dienst Noodhulp&Project. De algemene tendens die
werd waargenomen, is dat het schooltoezicht namiddag meer nodig is
dan het schooltoezicht voormiddag. Doordat de aankomst ’s ochtends
meer gespreid is, zijn er dan zelden problemen. Structurele problemen
worden aangepakt door de verkeersdienst en de gemeentelijke
verkeerscommissies. De wijkagenten zullen in de toekomst een goed
contact met de scholen in hun wijk blijven onderhouden.
In het kader van de thema-actie ‘veilig schoolverkeer’ werd bij de
start van het nieuwe schooljaar (september – oktober) opnieuw
toezicht uitgevoerd aan de schoolpoorten en op de schoolroutes.
Tijdens de sensibiliseringsfase werden de weggebruikers aangemaand
om alert te zijn: zo werden er op strategische plaatsen spandoeken
gehangen en werden de snelheidsinformatieborden dagelijks ingezet.
De 3 grote speerpunten bij het begin van het schooljaar zijn:




foutief, hinderlijk en gevaarlijk parkeren;
het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van aangepaste
bevestigingssystemen door kinderen;
onaangepaste snelheid op schoolroutes.

In een volgende fase werd de zwakke weggebruiker in het vizier
genomen door onder meer fietscontroles in de middelbare scholen.
Ook werd er aandacht besteed aan het negeren van de
voorrangsregels aan zebrapaden en aan het gebruik van
oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

Op 9 juni 2017 werd een
verkeersactie in het kader
van ‘een weekend zonder
alcohol aan het stuur’
georganiseerd. Bedoeling
van de aangekondigde
actie was weggebruikers
aan te moedigen zich
anders te gedragen en
oplossingen te vinden om
niet onder invloed van
alcohol of andere stoffen
achter het stuur plaats te
nemen.
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Op 11 oktober nam ook
onze politiezone deel aan
de nationale
flitsmarathon. In totaal
werd drie keer een
flitsploeg ingezet. Er
werden min. zes
controleplaatsen per
shift aangedaan. In de
mate van het mogelijke
werd er gewerkt met
interceptie van de
snelheidsovertreders.
Van de 2.533
gecontroleerde
voertuigen bleken er 216
in overtreding.

Daarnaast werden
uiteraard op regelmatige
basis klassieke
verkeersacties en acties
zwaar vervoer
georganiseerd.
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Op 4 september 2017 werd aan meer dan 400 startende leerlingen in
de middelbare school Sint-Lambertuscollege te Bilzen een toelichting
gegeven over de nieuwe schoolomgeving. Hierbij werden de volgende
thema’s aangekaart: bijzondere verkeerssituaties (éénrichtingsverkeer
met tegenrichting fietsverkeer, fietsstraten, voorrangsregelingen,…),
mogelijke gevaren (spoorweg, geparkeerde voertuigen,…) en
gedragsregels in het verkeer (voetgangers, fietsers, passagiers). De
uiteenzetting omvatte 3 sessies van 50 minuten. Na de uiteenzetting
maakten de leerlingen, samen met de leerkracht, een wandeling in de
nieuwe schoolomgeving om op die manier ook de aangehaalde
situatie in het echt te bekijken. Dit initiatief wordt al een 7-tal jaren
toegepast in de school en vindt altijd plaats in de eerste week van het
nieuwe schooljaar.
Hierna volgden fiets- en bromfietscontroles in de verschillende
scholen, waarbij werd nagegaan of de fietsen en bromfietsen
technisch in orde zijn. Deze controles, op de terreinen van de scholen
zelf, waren preventief (= zonder gerechtelijke gevolgen). Later werden
ook controles op de openbare weg voorzien. Hierbij werd er repressief
opgetreden.

DRUGS
De bestrijding van drugs is één van de prioriteiten in ons zonaal
veiligheidsplan. Door de ligging van onze politiezone aan de grens met
Nederland en de doorvoer van drugs vanuit Maastricht naar de rest
van het land, vormen de teelt van cannabis en de activiteiten van
drugsdealers in de grensstreek een aanhoudend probleem. Bovendien
blijkt uit de dagdagelijkse politiewerking dat het gebruik van drugs bij
veel interventies een bepalende rol speelt.
Om onze positie in de aanpak van drugsoverlast te versterken, werd
de samenwerking tussen de lokale recherche en de drugswerkgroep
geoptimaliseerd. Tussen beiden bestaan duidelijke werkafspraken. De
recherche staat in voor de gerechtelijke onderzoeken, de
drugswerkgroep speelt korter op de bal en neemt de
kortetermijnacties voor zijn rekening. Communicatie en coördinatie
zijn de sleutelbegrippen die tot successen leiden. De drugswerkgroep
focust onder meer op gekende hangplekken en op plaatsen waar
drugs gedeald worden, maar ook op fuiven, festivals en dancings.
De resultaten voor 2017:

AANPAK
DRUGSOVERLAST
STATION BILZEN

In de maand september
vernamen we uit
verschillende bronnen dat
er een stijgende overlast
was aan het station van
Bilzen. Deze overlast werd
vooral veroorzaakt worden
door druggebruikers die
van buiten de zone
toekwamen met trein en
bus, op zoek naar dealers.
Zij zouden hun werkterrein
verlegd hebben naar de
wijde omgeving van het
station.
Door kort op de bal te
spelen en onmiddellijk
enkele gerichte
controleacties uit te
voeren, reageerden wij op
deze meldingen. Ook was
er een verscherpt toezicht
in de omgeving door de
aanwezige interventie – en
wijkploegen.
Deze aanpak zorgde ervoor
dat de overlast op korte
tijd werd ingeperkt. De
meldingen van junks aan
het station daalden en ook
onze vaststellingen op het
terrein wezen in die
richting.

SAMENWERKING POLITIE MAASTRICHT

Ook in 2017 werd de samenwerking met de politie Maastricht verder
uitgebouwd. De grensoverschrijdende aanpak zorgt ervoor dat
criminelen zich niet meer straffeloos weten zodra zij de grens
oversteken. Ook op gebied van informatie-uitwisseling blijkt de
samenwerking een meerwaarde te zijn.
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DRUGSCONTROLES IN
SCHOLEN

In 2017 werden er op 3
momenten drugscontroles
in scholen gehouden.
Door verder onderzoek
werden in totaal 16
processen-verbaal
opgesteld lastens vier
verdachten.
Er werden ook
huiszoekingen uitgevoerd.
Deze resulteerden positief
bij twee minderjarigen. De
vier verdachten werden
voorgeleid bij de
jeugdrechter.

20 januari
TISJ
Bilzen

IMPRESSIE VAN DE ACTIES GEORGANISEERD IN DE STRIJD
TEGEN DRUGSOVERLAST

In 2017 werden er verschillende “Etoile”-acties uitgevoerd, in
samenwerking met onder meer de politiezone LanakenMaasmechelen, de politiezone Voeren, de politie van Maastricht, het
Interventiekorps van de federale politie, de douane, … Tijdens deze
acties gaat de aandacht uit naar de handel in verdovende middelen en
het drugstoerisme. Bijkomend wordt er gewerkt op het sturen onder
invloed van alcohol en drugs, rijden zonder verzekering en andere
verkeersinbreuken.
Op 2 juni 2017 organiseerde een aspirant-hoofdinspecteur een actie in
de Hospitaalstraat die kadert in het project ‘maatschappelijke overlast
veroorzaakt door hangjongeren’. Het betreft meer bepaald de overlast
die (schoolgaande) jongeren veroorzaken in de omgeving van de
Hospitaalstraat in Bilzen. Er bleek sprake van geluidsoverlast, afval dat
op de grond geworpen werd, het versperren van voetpaden en
toegangen en ook van druggebruik en drughandel.

9 februari
Heilig Graf
Bilzen

225 leerlingen
gecontroleerd

1 leerling positief
bevonden door de
drugshond.
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1 leerling positief
bevonden door
de drugshond

15 maart

St.Lambertuscollege
Bilzen

IKSO
Hoeselt

16 klassen
gecontroleerd (240
leerlingen)

14 klassen gecontroleerd (184
leerlingen)

Allen negatief

4 leerlingen werden ‘positief’
bevonden door de
drugshonden. Van deze
leerlingen waren er 3 ‘vals
positief’ en 1 leerling gaf toe
af en toe drugs te gebruiken
in het weekend.

M.E.G.A.: MIJN EIGEN GOED ANTWOORD

M.E.G.A. staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord en is een lessenreeks
voor leerlingen van het laatste jaar basisonderwijs, waarin ze sociale
vaardigheden worden aangeleerd op vlak van assertiviteit. Het
M.E.G.A.-lessenpakket is een geïntegreerd lessenpakket, uitgewerkt
door CLB, scholen en politie, bestaande uit 10 lessen die de nodige
vaardigheden moeten geven aan het kind om assertief te zijn wanneer
hem/haar in het middelbaar onderwijs alcohol, tabak of drugs worden
aangeboden.
Om de M.E.G.A.-lessen af te sluiten, gaan de jongeren naar een
toneelstuk waar de leerstof gerecapituleerd wordt en/of wordt er een
drugs- en alcoholvrije jongerenfuif georganiseerd.
In onze politiezone zijn zeven personen actief in het M.E.G.A.-project.
Eén van hen is een gepensioneerde collega die zich op vrijwillige basis
inzet. De geleverde inspanningen voor het schooljaar 2016-2017 zijn
hieronder weergegeven.

Aantal
klassen

Aantal
leerlingen

Aantal
uren

Afsluiter

Bilzen

15

270

165

Filmvoorstelling
met voor– en
nabespreking

Hoeselt

2

/

28

M.E.G.A.–
fruitsapfuif

Riemst

8

160

26

M.E.G.A.–
fruitsapfuif
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AANWEZIGHEID
BEWONER
Over alle jaren heen, kunnen
we concluderen dat bij 20%
van de woninginbraken (met
geregistreerde modus van
aan/afwezigheid) de bewoner
aanwezig was. Bij 80% was de
bewoner afwezig. We merken
op dat het aandeel aanwezige
bewoners sterk daalde in
2015.
In 2016 steeg dit aandeel
opnieuw licht, om 2017 weer
enkele procenten te dalen. We
kunnen dus concluderen dat
er vaker wordt ingebroken bij
afwezigheid van de bewoner
(s).
(bron: analyse
woninginbraken 2014-2017—
CSD Limburg, sectie
beleidsondersteuning)

AANVRAGEN
VAKANTIETOEZICHTEN


Bilzen: 105 aanvragen
waarvan 92 adressen 1 of
meer keren
gecontroleerd;



Hoeselt: 32 aanvragen
waarvan 27 adressen 1 of
meer keren
gecontroleerd;



Riemst: 96 aanvragen
waarvan 87 adressen 1 of
meer keren
gecontroleerd.

(mogelijk werden meer
controles uitgevoerd maar
deze werden niet
geregistreerd)
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WONINGINBRAKEN
In 2017 noteerden we in onze politiezone 208 woninginbraken. Geen
historisch laag cijfer, maar wel een daling van bijna 24 procent ten
opzichte van 2016. De arrestatie van enkele inbrekersbendes droeg
allicht bij tot dit mooie resultaat. Daarbij maakten we uiteraard
gebruik van ons ANPR-cameraschild maar konden we ook rekenen op
informatie die ons via de WhatsAppnetwerken werd aangereikt.
De ophelderingsgraad bedraagt 8,2%, zo
ophelderingsbarometer van de Federale Politie.

blijkt

uit

de

1 DAG NIET

Naar aanleiding van de nationale actie
tegen woninginbraken, werd er in onze
politiezone extra aandacht aan dit
fenomeen besteed op donderdag 26
oktober. Zo werden er statische
verkeerscontroles uitgevoerd en werden
er patrouilles met anonieme voertuigen
uitgevoerd. In totaal werden 347
voertuigen
aan
een
controle
onderworpen. Bovendien werd onze ANPR-wagen ingezet, die maar
liefst 2.815 voertuigen scande.

RISICOVOLLE
TIJDSTIPPEN

De meeste woninginbraken
gebeuren op vrijdag en
zaterdag tijdens de avond
(18-23 uur).
In de zone is de kans op
een woninginbraak op
vrijdagavond iets groter
dan op zaterdagavond.
Provinciaal is het risico
groter op zaterdagavond.
(bron: analyse
woninginbraken 20142017—CSD Limburg, sectie
beleidsondersteuning)

Gedurende de actie werden in onze politiezone
geen woninginbraken vastgesteld.

WHATSAPPGROEPEN

In de loop van de voorgaande jaren werden zowel in Bilzen, Hoeselt als
in Riemst WhatsAppgroepen opgericht. De arrestatie van drie
inbrekers afgelopen jaar bewijst het nut van een goed werkende
WhatsAppgroep. Alerte buurtbewoners tipten de politie bv.
meermaals over verdachte inzittenden van een voertuig met Poolse
nummerplaat.

Bron: www.tvl.be
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REORGANISATIE KORPS —
DE WIJKEN ZIJN
INGEDEELD ALS VOLGT:
BILZEN








Beverst, Eik, Schoonbeek;
Bilzen-centrum 1;
Bilzen-centrum 2,
Merem;
Eigenbilzen, Hoelbeek,
Martenslinde, Rijkhoven, Waltwilder;
Grote/Kleine Spouwen,
Mopertingen, Rosmeer;
Munsterbilzen.

VERBETERING INTERNE WERKING
Een weloverwogen inzet van personeel en middelen blijft belangrijk
om efficiënt te werken. Ook in 2017 verbeterden we de werking van
ons korps door bepaalde diensten te reorganiseren, nieuwe diensten
op te richten en werkprocessen te optimaliseren.
Een grondige analyse toonde bijvoorbeeld aan dat een herverdeling
van de wijken voor meer efficiëntie zou zorgen. Hierbij werd er
afgestapt van het principe ‘één wijkagent per 4.000 inwoners’ en werd
de werklast als bijkomend criterium voorzien. Er wordt hierdoor
gerichter aan wijkwerking gedaan.

HOESELT





Alt-Hoeselt, Romershoven, Schabos,
Schalkhoven, St.Huibrechts-Hern, Werm,
OLV Parochie;
Hoeselt-centrum, Oude
Nederbaan / Industrie.

RIEMST






Vroenhoven, Lafelt,
Heukelom, Kanne;
Millen, Herderen,
Genoelselderen, Membruggen;
Zichen-Zussen-Bolder,
Valmeer;
Vlijtingen.

KANTSCHRIFTEN zijn
opdrachten van de procureur
des Konings, jeugdrechter,
onderzoeksrechter en
andere gerechtelijke
diensten of politiediensten,
zoals bijvoorbeeld het
afnemen van verhoren,
betekeningen van
rijverboden, het
overhandigen van een
minnelijke schikking, afgifte
van bepaalde documenten of
voorwerpen, ...
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Bron: hbvl, 8-9 juli 2017

Binnen de dienst ‘wijk en onthaal’ richtten we bovendien een
kantschriftendienst op waardoor de wijkagenten meer ruimte krijgen
voor het uitvoeren van hun kerntaken. De afhandeling van
kantschriften wordt in se niet langer uitgevoerd door wijkinspecteurs
maar door deze gecentraliseerde dienst. De kantschriftendienst is
samengesteld uit 2 inspecteurs die instaan voor de volledige
administratieve afhandeling van alle kantschriften voor de wijkdienst.
Zij nodigen betrokken personen uit, maken de processen-verbaal op,
zorgen voor de nodige briefwisseling, staan in voor alle verhoren die
kunnen worden uitgevoerd op het hoofdkantoor in Bilzen en bereiden
schriftelijk alle andere verhoren voor die op locatie of in de
wijkkantoren worden uitgevoerd. Zij bespreken de relevante dossiers
met de betrokken wijkagent. De resultaten zijn positief: de
wijkagenten zijn meer aanwezig in hun wijken en er is dus “meer
blauw op straat”.

REORGANISATIE KORPS —

KERNTAKEN
WIJKAGENT:

VERBETERING INTERNE WERKING
Daarnaast breidden we de onthaalpoule voor het onthaal Bilzen uit
met de onthaalmedewerkers van Hoeselt en Riemst. Ook deze
onthaalposten worden sinds 2017 bemand door gespecialiseerde
inspecteurs. De wijkagenten worden niet langer ingepland met
onthaaldiensten en bijhorende administratieve taken en kunnen zich
zo meer focussen op hun kerntaken.
In juni 2017 startten we bovendien met de voorbereidingen voor de
oprichting van een lokaal informatiekruispunt, kortweg LIK. Het LIK
beheert binnen ons korps de operationele informatie op gerechtelijk
vlak en vormt de schakel in de verspreiding van deze informatie. De
medewerker van het LIK brengt alle informatie samen, verwerkt ze en
legt linken om bijvoorbeeld een onderzoek vooruit te helpen.

Ook op ondersteunend vlak komen er heel wat nieuwe uitdagingen op
ons af waar we ons in de loop van 2017 reeds op voorbereidden. Zo
werd tijdens het politiecollege van 24 november 2017 een consulent
informatieveiligheid aangesteld als gevolg van de Europese richtlijn
inzake privacy. Hij is het lokale aanspreekpunt en ziet toe op de
naleving van de privacyregelgeving in onze politiezone.



schooltoezicht;



verzamelen van
nuttige informatie over
problemen en
bijzonderheden eigen
aan de wijk;



verhogen van
zichtbaarheid en
aanspreekbaarheid
van politie in het
straatbeeld en zo het
heersende
veiligheidsgevoel
verhogen;



bemiddeling bij
conflicten;



detecteren van
bronnen van
onveiligheid, overlast
of criminaliteit;



hercontactnames met
slachtoffers;



intake en opvolging
van personen onder
toezicht;



woonstcontroles;



toezicht bij lokale
evenementen;



algemeen toezicht in
de wijk;



signaleren van
plaatselijke problemen
of mankementen;



…

De bedienden van de verkeersdienst legden de eed af om
vaststellingen te mogen doen, gesteund op de materiële
bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch
werkende toestellen worden geleverd.
Voor de dienst logistiek ontwikkelden we een digitale webwinkel,
waardoor personeelsleden op een eenvoudige en overzichtelijke
manier kledij en uniformstukken kunnen aankopen met hun
kledijpunten.
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AD HOC AFSPRAKEN
Met sommige diensten
worden ad hoc afspraken
voor samenwerking
gemaakt, zoals
bijvoorbeeld:




De lokale recherche
takelt samen met de
federale gerechtelijke
politie, het parket en
een duikteam van de
Civiele Bescherming
auto’s uit het
Albertkanaal;
Bijstand aan FAVV en
FOD Volksgezondheid
voor controles van
eethuizen en
nachtwinkels;



Bijstand RVA bij
controle fruitplukkers;



Bijstand aan FOD
Volksgezondheid en
Arbeidsinspectie bij
horecacontroles;



Bijstand FOD
Dierenwelzijn;



Verkeerscontroles in
samenwerking met de
Vlaamse
Belastingdienst;



…
LIVC

In de drie gemeenten is de
politie vertegenwoordigd
in de LIVC (lokale integrale
veiligheidscel), die alle
diensten verenigt die te
maken kunnen krijgen met
radicaliserende burgers.
Elke LIVC wordt geleid door
de burgemeester.
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Als politiezone werken wij samen met diverse partners, veiligheid is
immers een gedeelde zorg. Daarvoor slaan we niet enkel de handen in
mekaar met andere politiezones, maar ook met bestuurlijke en
gerechtelijke overheden, de burger, … Hieronder een impressie van de
nieuwe samenwerkingsverbanden in 2017.
Begin 2017 werd een structureel samenwerkingsverband met de
politiezone Voeren aangegaan. In de loop van 2017 werden volgende
protocolakkoorden tussen beide politiezones ondertekend:




opleidingen geweldsbeheersing (GPI48);
snelheidscontroles;
informantenwerking.

Maar ook met de andere politiezones uit het gerechtelijk
arrondissement Limburg werd een samenwerkingsakkoord
ondertekend, namelijk het protocol inzake het netwerk ‘verhoorders
van minderjarigen’.
Daarnaast werd een project tot samenwerking tussen de
vredegerechten en de politiezones van het arrondissement Limburg
uitgewerkt. Dit project regelt de inschakeling van de
verzoeningsfunctie van de vrederechter, als oplossing bij geschillen
tussen meerderjarigen wanneer deze geschillen aanleiding gaven of
het gevolg zijn van een misdrijf en calamiteit, en waarvoor de
tussenkomst van de politiediensten werd gevraagd.
Op 11 december 2017 organiseerde de stad Bilzen een tweede editie
van de wijkbabbel, in samenwerking met de politie. Bilzenaren uit alle
deelgemeenten konden zich inschrijven en debatteren over thema’s
als criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid, dit in aanwezigheid
van onder meer hun wijkagent. Het is voor ons immers belangrijk te
weten wat de bekommernissen
van de burger zijn, om vervolgens
onze acties toe te spitsen op wat
er leeft bij de bevolking. Ondanks
de reeds geleverde inspanningen,
blijken voornamelijk de aanpak
van drugsoverlast en overdreven
snelheid actuele thema’s.

EVENEMENTEN
In 2017 werden in de drie gemeenten samen 750 evenementen aangemeld.
Op 105 van deze evenementen voerden onze diensten toezicht en
handhaving uit, voornamelijk bij sportmanifestaties, fuiven en festivals,
rommelmarkten en lokale folklore. Enkele voorbeelden:


Eburonenbal in Mopertingen: wij voerden toezicht uit met een
anonieme ploeg en een bikersploeg.



Triatlon Ironman: onze diensten staan bij dit grootschalige evenement in
voor de verkeersafwikkeling, de controle van het fietsparcours
(parkeerverboden), de verkeersregeling op de kruispunten met
gewestwegen en het toezicht op de evenementensite in het kader van de
terreurdreiging. Wij werkten hierbij samen met de PZ Voeren, de PZ
Lanaken-Maasmechelen en de PZ Basse-Meuse. Wij stonden bovendien
in nauw contact met de politie Nederland-Zuid. De overkoepelende
meldkamer voor de grensoverschrijdende triatlon bevond zich in het
centrum van Maastricht. Daarnaast werd er een tijdelijke commandopost
opgericht in het hoofdcommissariaat van onze politiezone, waarbij alle
disciplines (medische
dienst, brandweer en
politie) vertegenwoordigd
waren. De federale politie
leverde steun in de vorm
van medewerkers van het
Interventiekorps, de
Scheepvaartpolitie en de
Dienst Luchtsteun.





Carnavalstoet Bilzen – extra beveiligingsmaatregelen. Onze
medewerkers stonden bij de carnavalstoet in voor de ordehandhaving,
beveiliging en verkeersafwikkeling. Naar aanleiding van de
terreurdreiging werd ook een anonieme overlastploeg voorzien (“snel
respons team”). In het oud stadhuis op de Markt werd een tijdelijke
veiligheidscel in het leven geroepen. Hierin worden alle disciplines
vertegenwoordigd. Op een aantal kruispunten in de omloop werden
versperringen d.m.v. zware voertuigen van de Technische Dienst in plaats
gesteld.
Openluchtfestival “Floorfiller” in Alden Biesen. De federale politie
leverde bijstand d.m.v. een explosievenhond, een stille drugshond en een
actieve drugshond. Hierbij werden 36 personen door de stille drugshond
“positief” bevonden: 25 personen werden betrapt op het bezit van
verdovende middelen. In totaal werd voor 4.125 euro aan onmiddellijke
minnelijke schikkingen geïnd. Met de actieve drugshond werden de
camping en de lockers gecontroleerd. Hierbij werd ook nog een
hoeveelheid drugs aangetroffen.

NICE TO KNOW
 Sinds de zomer van 2017
maken we voor de
communicatie rond
evenementen gebruik van
de facebookpagina van de
politiezone. Tijdens de
Ironman werd deze
bijvoorbeeld permanent
opgevolgd en kregen
burgers onmiddellijk een
antwoord op gestelde
vragen.
 Bij grootschalige
evenementen wordt na
overleg met de
brandweerzone OostLimburg een gemengd
commando opgericht. Dit
commando wordt
samengesteld uit een
brandweerofficier, een
vertegenwoordiger van de
politie, een coördinator
medische diensten en de
preventieadviseur van de
betrokken gemeente. In
geval van calamiteiten
worden de bestuurlijke
overheden toegevoegd aan
het commando voor een
crisisoverleg.
 Voor elk groot
evenement is er steeds een
evenementencommissie
waarbij alle betrokken
partners aanwezig zijn en
de nodige afspraken
gemaakt worden.
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NOODPLANNING 5 DISCIPLINES

Bij een noodsituatie komen
vijf disciplines in actie:
Discipline 1 ,
hulpverleningsoperaties,
beheert de noodsituatie en
brengt personen in
veiligheid.

Discipline 2 , medische en
psychologische
hulpverlening, dient
medische en psychosociale
zorg toe.

Discipline 3, politie,
herstelt de orde van de
plaats van de noodsituatie
en zorgt voor perimeters
zodat hulpdiensten
gemakkelijk kunnen af- en
aanrijden.

NOODPLANNING
Rampen en noodsituaties kan je niet plannen, je erop voorbereiden
wel! Samen met de gemeentelijke veiligheidscel analyseert en
evalueert iedere burgemeester de mogelijke risico’s in zijn gemeente.
Deze veiligheidscel wordt voorgezeten door de burgemeester en
bestaat verder uit een vertegenwoordiger van elke discipline en een
ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning in de gemeente.
Zowel in Bilzen, Hoeselt als Riemst is er een gemeentelijke
veiligheidscel (GVC).
Het provinciale en federale niveau hanteren dezelfde manier van
werken. Afhankelijk van de aard van het incident, wordt de
hulpverlening bij een noodsituatie gecoördineerd op gemeentelijk,
provinciaal of nationaal niveau. Op de verschillende overheidsniveaus
bestaan er dus verschillende noodplannen en veiligheidscellen.
De efficiëntie en effectiviteit van noodplannen, taken en
verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen disciplines kunnen
enkel bijgestuurd worden, als ze getest worden. Daarom organiseren
de gemeenten op regelmatige basis oefeningen noodplanning waarbij
een ramp wordt gesimuleerd.

In 2017 vonden in onze politiezone effectief
enkele noodsituaties plaats waarbij het
rampenplan werd afgekondigd (zie pg. 21).

Discipline 4, logistieke
steun, levert versterking in
personeel of materiaal.

Discipline 5, informatie,
zorgt voor de
communicatie naar de
bevolking.

Ook intern hechten wij veel belang aan preventie en noodplanning.
Daarom werd er door de interne preventieadviseur een
evacuatieoefening georganiseerd in het hoofdcommissariaat op 19
december 2017.
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In 2017 vonden in onze politiezone ook effectief enkele noodsituaties plaats waarbij het rampenplan werd
afgekondigd.
BRAND IN DE MERGELGROTTEN IN KANNE – 20 JULI 2017

Bron: www.nieuwsblad.be

Bron: www.radio2.be
BRAND ELKA BILZEN – 17 NOVEMBER 2017
Bilzen—Door een zware bedrijfsbrand bij het fotolaboratorium Elka
op de Zeepstraat in Bilzen is vrijdagavond de gemeentelijke fase van
het rampenplan afgekondigd. Het vuur brak rond 18 uur uit en ging
gepaard met een enorme rookontwikkeling. De bewoners kregen de
raad ramen en deuren gesloten te houden, automobilisten moesten
hun ventilatie uitschakelen en het rampenplan werd afgekondigd.

Bron: www.nieuwsblad.be

Bron: www.tvl.be
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INVESTERINGEN
OPLEIDINGSUREN

Wij hechten veel belang
aan de permanente
vorming van onze
medewerkers.
In 2017 volgden de
CaLog-personeelsleden in
totaal 138 uren
opleiding, de
operationele
personeelsleden 4.337
uren.

VERDELING GRAAD/NIVEAU
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Om de dienstverlening aan de inwoners van onze politiezone te
optimaliseren, werd het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in personeel
en middelen.
Zo breidden we ons korps in 2017 uit met maar liefst zes inspecteurs.
VERDELING MANNEN—VROUWEN

INVESTERINGEN
Wij vinden het ook belangrijk om te blijven investeren in degelijke en
innovatieve middelen.

Wij streven ernaar om de geboekte resultaten
in de toekomst te verzekeren. Daarom
voorzien wij onze medewerkers van de meest
geavanceerde apparatuur.
AANKOOP VAN TWEE LED SNELHEIDS- EN INFORMATIEBORDEN
OP AANHANGWAGEN

Ons aankoopbeleid is een weloverwogen denkoefening en wordt
bovendien afgestemd op de behoeften van de burger. Zo investeerden
we in 2017 in twee mobiele informatieborden die worden ingezet bij
lokale evenementen en gewijzigde verkeerssituaties. Deze zijn
voornamelijk bedoeld om bepaalde verkeerssituaties onder de
aandacht te brengen en om de verkeersstroom in goede banen te
leiden.

TRAININGSPISTOLEN
Om ervoor te zorgen dat de
operationele collega’s in
optimale omstandigheden
kunnen trainen,
investeerden wij in de
aankoop van zes
trainingspistolen. Het
trainingswapen is dezelfde
versie als het huidige
dienstwapen waardoor de
oefeningen realistischer zijn
en de manipulaties van het
wapen gelijk zijn aan die
met het dienstwapen. De
trainingssessies die
doorgingen met het
trainingswapen worden
zeer goed onthaald en
worden door de
deelnemers als leerrijker en
realistischer ervaren dan de
klassieke oefeningen in de
schietstand en de dojo.
HELMEN OPENBARE
ORDE

WIFI

Naar aanleiding van een bespreking op het Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk werd in het hoofdcommissariaat gratis wifi
geïnstalleerd voor het personeel en voor de bezoekers.

In 2017 verleende de
politieraad goedkeuring
voor de aankoop van 60
helmen openbare orde via
federaal raamcontract.
Voorheen beschikten enkel
de leden van de hycappoule over een dergelijke
helm. Op een
arrondissementeel overleg
in 2016 werd besloten om
een persoonlijke helm te
voorzien voor alle
operationele
personeelsleden. Deze
beslissing werd genomen
naar aanleiding van
verschillende incidenten
met (langdurige)
arbeidsongeschiktheid van
personeelsleden als gevolg
van opdrachten.
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AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION, KORTWEG ANPR

Deze slimme camera’s kunnen niet enkel nummerplaten lezen. Ze
nemen een foto van het hele voertuig waardoor de politie ook kan
zien wie in het voertuig zit. Deze camera’s worden intensief gebruikt
voor opzoekingen i.v.m. gestolen voertuigen, drugsrunners, inbraken,
enz. Het is bovendien ook een handig hulpmiddel voor opzoekingen
naar niet-verzekerde wagens of naar bestuurders die de
verkeersbelasting niet betaalden.
Bovenop de zes ANPR-installaties die in 2016 aangekocht werden
(waarvan twee reeds geplaatst werden door de gemeente Riemst),
ging de politiezone in 2017 opnieuw over tot de aankoop van drie
bijkomende camera’s.
Deze camera’s werden geplaatst op:


de Bilzersteenweg in Hoeselt (afrit 31);



de Aldenbiesensingel, tussen afrit Dats en karting, in Bilzen



en op de Zutendaalweg (rotonde Taunuslaan).

Dat brengt het totaal op 9 ANPR-installaties voor de politiezone BilzenHoeselt-Riemst.
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VERNIEUWING VOERTUIGENPARK

Het afgelopen jaar werd bovendien de helft van ons voertuigenpark
vernieuwd. De oudere voertuigen worden bij voorkeur vervangen
door milieuvriendelijkere alternatieven, uitgerust met de meest
moderne apparatuur.
De nieuwe motorfietsen zullen voor allerlei opdrachten ingezet
worden, maar in hoofdzaak voor verkeersacties en lokale
evenementen. Door hun wendbaarheid bieden ze het extra voordeel
dat we de strijd tegen roekeloos rijgedrag kunnen aangaan en
overtreders snel uit het verkeer kunnen halen.

HERINRICHTING
WAPENKAMER
In 2017 werd de beslissing
tot aanpassing van de
wapenkamer genomen. Er
wordt een nieuw systeem
met individuele
wapenlockers voor de
persoonlijke bewapening
voorzien, met daarnaast
ook wapenlockers voor de
collectieve bewapening,
munitie, trainingsmateriaal
en in beslag genomen
wapens. Er wordt een
systeem voorzien voor
gebruikersregistratie en
toegangscontrole,
compatibel met het
bestaande badgesysteem
voor tijdsregistratie en
toegangscontrole.
DISCRETE
KOGELWERENDE
VESTEN
In 2017 werden discrete
kogelwerende vesten
besteld voor de leden van
de recherche, de motards,
en het drugsteam. De leden
van de recherche en het
drugsteam dragen deze
discrete kogelwerende
vesten bij het uitvoeren van
opdrachten in burgerkledij.
De reguliere vesten zijn in
dat geval te dik en opzichtig
om de anonimiteit van de
collega’s te garanderen.
De aankoop van discrete
kogelwerende vesten voor
de motards is een
meerwaarde op vlak van
draagcomfort en
wendbaarheid.

25

COMMUNICATIE
FACEBOOK

Als politiezone is het belangrijk om te informeren en om de burger te
sensibiliseren. Denk maar aan info m.b.t. lokale ordediensten zoals de
carnavalstoeten, wijzigingen in bepaalde wetgevingen, enz. We
gebruikten onze website als tool om de burger te bereiken.
Maar toch wilden we nog dichter bij de burger staan, een nog groter
publiek bereiken. En hoe kan dit beter dan de stap te zetten in de
sociale mediawereld. Sociale media is in deze tijd dan ook dé manier
om te communiceren met elkaar. Bovendien hoopten we op die
manier jongeren makkelijker te bereiken.
Op 13 juli 2017 was het dan zover: de start van onze Facebookpagina.
Op 6 augustus 2017 ging een volgende editie van de Ironman door.

Eind 2017 telde onze
Facebookpagina zo’n 1.817
volgers.

Het was dan ook de bedoeling om via sociale media de burger in
kennis te stellen van het grote evenement en hem/haar de dag van
het evenement zelf op de hoogte te houden van o.a. de omleidingen
en onvoorziene omstandigheden.

HUISVESTING
Sedert 9 januari 2017 kan u
ons onthaalpunt in Hoeselt
terugvinden op een nieuw
adres, nl. Dorpsstraat 3 bus
1 in Hoeselt.
Dit zou de dienstverlening
voor de inwoners moeten
verbeteren gezien de goede
ligging: op loopafstand van
het gemeentehuis.
Bovendien worden dezelfde
openingstijden als in het
gemeentehuis gehanteerd:
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

POLI-NIEUWS

In juli 2017 verspreidde de politiezone haar eerste politiekrantje: Polinieuws. Elke inwoner van de politiezone krijgt dit informatieblad in
zijn/haar brievenbus en wordt zo op de hoogte gehouden van
nieuwigheden, enkele
leuke wist-je-datjes,
belangrijke gebeurtenissen en zoveel meer.
Het politiekrantje kan
ook op de website van
de
zone
digitaal
geraadpleegd worden.
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WELZIJN OP HET WERK
PSYCHOSOCIALE BEVRAGING

In 2016 zijn we in de politiezone, in samenwerking met IDEWE, gestart
met een bevraging ‘psychosociaal welzijn’. In de loop van 2016 werden
de resultaten besproken in een werkgroep van vrijwilligers. Ook in
2017 werden deze inspanningen verdergezet.
Uit de bevraging bleek o.a. dat de werking binnen een dienst niet altijd
even optimaal verloopt. De communicatie loopt stroef, er zijn
spanningen tussen collega’s, enz.
Zo is dan uiteindelijk het maandelijks overleg binnen iedere dienst
ontstaan. Ieder diensthoofd probeert zijn/haar dienst eenmaal per
maand bijeen te roepen om overleg te plegen: welke zaken zijn
hangende, zijn er bepaalde problemen, enz.

ONDERZOEKSPROJECT ‘INTEGRITEIT OP HET WERK’

In maart 2017 is het onderzoek naar ‘integriteit op het werk’ gestart.
Dit onderzoek werd gevoerd door KU Leuven en liep in een 60-tal
politiezones in Vlaanderen.
Het onderzoeksproject had 2 doelstellingen:


Er werd informatie verzameld ter ondersteuning van het
integriteitsbeleid. Het is belangrijk om de concrete situatie en
noden aangaande integriteit van de organisatie(onderdelen) te
kennen;



Er werden
doeleinden.

gegevens

verzameld

voor

wetenschappelijke

Onze resultaten werden vergeleken met die van 9 andere
deelnemende politiezones van de provincie Limburg. Gezien de
resultaten quasi volledig overeenstemden met die van de
psychosociale bevraging (zie hierboven), werd de aanpak van de
pijnpunten verdergezet in de bestaande werkgroep.

27

BEDANKINGEN

Een blijk van waardering is
ook voor onze mensen een
extra motivatie om zich
iedere dag weer in te zetten.
In 2017 registreerden we 22
bedankingen van burgers,
verenigingen,
gemeentebesturen,
hulpdiensten, … voor de
goede samenwerking,
dienstverlening en bijstand.

“Langs deze weg willen
we jullie van harte
bedanken voor het
toezicht op ons huis
gedurende onze lange
afwezigheid. Het geeft ons
een veilig en fijn gevoel
aan de andere kant van
de wereld! We hopen in
de toekomst nog op jullie
te kunnen rekenen”

“Bedankt voor de fijne
rondleiding die we hebben
gekregen. De kinderen
waren laaiend enthousiast
achteraf. Zelf heb ik het
ook als erg fijn ervaren.”

“Zaterdagavond raakten
wij met de wagen vast in
de modder. Wij willen
vooral de lokale politie
bedanken en in het
bijzonder de twee dames
die zijn langsgekomen en
hulp hebben geregeld en
die zijn blijven wachten
tot wij terug verder
konden rijden.”
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BELANGSTELLING VOOR ONZE POLITIEZONE
STAGES

De politie blijft voor velen een aantrekkelijke stageplaats. Jaarlijks
begeleiden we een aantal stagiair(e)s, enerzijds aspiranten uit de
politieschool, anderzijds studenten uit het reguliere onderwijs. In 2017
volbracht bovendien een magistraat in opleiding zijn gerechtelijke
stage in onze politiezone.
Vanuit het PLOT kwamen er twee aspirant-inspecteurs en één aspiranhoofdinspecteur ‘werkplekleren’. De
aandacht tijdens deze stage gaat vooral
naar het verwerven van competenties
en het ontwikkelen van vaardigheden.
Iedere aspirant krijgt een begeleider die
vertrouwd is met de inhoud van de
opdracht en hem bijstaat tijdens de
stageperiode.
Vanuit het secundair onderwijs werden we op administratief vlak
bijgestaan door twee leerlingen. Een derde leerling was een stagiaire
via Azertie (deze organisatie biedt creatieve oplossingen voor unieke
probleemstellingen bij de (her)inschakeling in een competitieve
professionele omgeving van personen met een functiebeperking). Zij
vervulden
opdrachten
als
het
telefonisch
onthaal,
verkeersadministratie, secretariaatswerk, opmaak van het dagverslag
aan de burgemeesters, …
Voor een periode van 2 maanden liep bovendien een
hogeschoolstudent rechtspraktijk stage op de beleidscel, waar hij kon
proeven van het beleidsmatige werk.

SFEERBEELDEN—VARIA

Opendeurdag
brandweerpost
Bilzen

Op 23 februari
baatte onze
politiezone een
infostand uit op de
jobinfodag van de
politieschool
(PLOT) in Genk.

In 2017 leidden we
16 klassen rond in
het commissariaat
en gingen we in 7
scholen op bezoek.
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GEWELD TEGEN POLITIE
Ook het afgelopen jaar werden helaas weer collega’s door geweld getroffen.
In 2017 ontving onze interne preventieadviseur 15 meldingen van extern geweld waarvan:


8 meldingen van fysiek en verbaal geweld;



3 meldingen van psychisch geweld;



2 meldingen waarbij een voertuig als wapen tegen de politie werd gebruikt;



2 meldingen van wapengebruik.

Dit resulteerde in 11 arbeidsongevallen ten gevolge van extern geweld, met een totale tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van 383 dagen.

VZW EDDY STRIJCKERS
Deze vzw werd opgericht door enkele collega’s die geruime tijd met Eddy Strijckers hebben
samengewerkt.
Eddy had de gewoonte om hulpbehoevenden een hand toe te steken en dit willen zij in zijn
nagedachtenis levend houden.
De giften die de vzw ontvangt, schenken zij op hun beurt aan hulpbehoevenden, gewonde collega’s of
andere goede doelen.
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BIJLAGE 1: ORGANOGRAM 01.12.2017
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BIJLAGE 2: PERSONEELSBEZETTING 31.12.2017
Graad

Man

Vrouw

Totaal

1

0

1

Inspecteur

46

24

70

Hoofdinspecteur

16

1

17

Hoofdinspecteur bijzondere

1

0

1

Commissaris

3

1

4

Hoofdcommissaris

1

0

1

68

26

94

Agent van politie

TOTAAL

Graad

< 31 jaar

31 - 40 jaar

41 - 50 jaar

51 - 55 jaar

> 55 jaar

Agent van politie

0

1

0

0

0

Inspecteur

6

27

23

6

8

Hoofdinspecteur

0

6

5

3

3

Hoofdinspecteur
bijzondere

0

0

0

0

1

Commissaris

1

1

0

2

0

Hoofdcommissaris

0

0

0

1

0

Graad

Man

Vrouw

Totaal

Contractueel

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

Statutair

Niveau A

0

0

0

1

0

1

Niveau B

0

3

0

5

0

8

Niveau C

0

0

7

4

7

4

Niveau D

2

0

5

2

7

2

Graad

< 31 jaar

31 - 40 jaar

41 - 50 jaar

51 - 55 jaar

> 55 jaar

Niveau A

0

1

0

0

0

Niveau B

0

6

1

0

1

Niveau C

0

2

3

4

2

Niveau D

0

2

1

3

3

33

BIJLAGE 3: PERSONEELSGEGEVENS—AFWEZIGHEDEN (UITGEDRUKT IN DAGEN)

34

BIJLAGE 4: AANWERVING, BEVORDERING, NAVAP, PENSIONERING, VRIJWILLIG
ONTSLAG, STATUTARISERING

2017

JANUARI

APRIL

INP Sofie Collen
(Noodhulp &
Project)

Aanwervingen

MEI
CNT Sofie
Veltjen
(Beleidscel)

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

INP Tine Fabry
(Onthaal)

ARB Steven
Schepers
(Logistiek)

INP Jurgen Ghijsen
(Noodhulp &
Project)

INP Sylvia
Nolmans (Onthaal)

INP Bert Theijbers
(Recherche)

ASS Alison
Reggers
(Noodhulp &
Project)

INP Heidi Vleugels
(Noodhulp &
Project)

INP Wendy Castro
(Wijkdienst/
Onthaal)

HINP Wouter
Rochus
(Recherche)

INP Robert Ovnicek
(Wijkdienst)

INP Dorien Beerts
(Noodhulp &
Project)
HINP Robin Smets
(Noodhulp &

CNT Wendy
Schrijvers
(Beleidscel)

Statutarisering

HINP J.P. Holtof
(Noodhulp &
Project)

INP Leon Peusens
(Wijkdienst)

HINP Michel
Hermans
(Recherche)
INP Jean Nivelle
(Wijkdienst)

NAVAP

Vrijwillig ontslag

JULI
INP Chris Thijssen
(Onthaal)

HINP Frank
Daems

Bevorderingen

Pensioneringen

MAART

ASS Caroline
Durlet
(Beleidscel)
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BIJLAGE 5: CIJFERGEGEVENS—ALCOHOL– EN DRUGSTESTEN
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BIJLAGE 6: CIJFERGEGEVENS—VERKEER
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BIJLAGE 6: CIJFERGEGEVENS—VERKEER—VERVOLG
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BIJLAGE 7: VOORLEIDINGEN ONDERZOEKSRECHTER/JEUGDRECHTER

39

BIJLAGE 8: DOSSIERGEGEVENS IN EEN NOTENDOP

Dossier

Aantal

Bestuurlijke afhandeling

2.309

Externe waarschuwingen

103

Gerechtelijk niet-verkeer

4.632

Mondelinge/gecontroleerde opmerkingen

607

Verkeersongevallen

735

Verkeer

21.651

Waarschuwingen verkeer

1.237

Binnenkomende brieven

5.757

Uitgaande brieven

1.217

APO

1.477
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BIJLAGE 9: CRIMINALITEITSCIJFERS—DIEFSTAL
Diefstal van
een
motorfiets

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

1

0

2

3

2015

1

0

3

4

16

2016

0

1

0

1

6

17

2017

1

1

0

2

Hoeselt

Riemst

Totaal

Diefstal van
een fiets

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

3

0

3

6

2014

41

9

8

58

2015

5

3

4

12

2015

32

7

14

53

2016

7

0

0

7

2016

45

1

8

54

2017

2

2

0

4

2017

33

2

9

44

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

1

0

0

1

Diefstal in
woning, met
verzw. omst.
2014

121

48

100

269

2015

1

0

0

1

2015

129

62

87

278

2016

0

0

0

0

2016

127

44

102

273

2017

2

0

0

2

2017

82

55

71

208

Diefstal uit
voertuig

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Afpersing

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

21

0

24

45

2014

5

1

4

10

2015

21

5

17

43

2015

10

1

3

14

2016

22

7

4

33

2016

4

2

1

7

2017

25

6

16

47

2017

4

0

0

4

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

6

1

1

8

Dfst. zonder
geweld of
bedreiging
2014

219

54

115

388

2015

8

0

1

9

2015

179

48

117

344

2016

7

1

1

9

2016

174

43

76

293

2017

4

1

2

7

2017

171

36

95

302

Winkeldiefstal

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

32

3

0

35

2015

29

0

1

30

2016

43

1

1

45

2017

35

6

1

42

Diefstal van
een auto

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

8

0

4

12

2015

7

2

6

15

2016

6

4

6

2017

8

3

Bilzen

Diefstal van
een
bromfiets
2014

Grijpdiefstal
van een
handtas
2014

Diefstal met
geweld of
bedreiging
2014
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BIJLAGE 10: CRIMINALITEITSCIJFERS—SLAGEN EN VERWONDINGEN
Opzettelijke
slagen en
verwondingen
aan ouders

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

5

1

4

10

Opzettelijke
slagen en
verwondingen
aan een kind
beneden de 16j.
2014

2015

1

1

3

5

2016

1

2

0

2017

3

3

Bilzen

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

0

0

0

0

2015

5

0

2

7

3

2016

4

1

1

6

1

7

2017

12

1

2

15

Hoeselt

Riemst

Totaal

(wederzijdse
opzettelijke slagen en
verwondingen)

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2

0

1

3

2014

23

7

10

40

2015

2

1

2

5

2015

38

6

9

53

2016

1

0

2

3

2016

39

8

15

62

2017

4

1

1

6

2017

40

3

8

51

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

43

3

9

55

Opzettelijke
slagen en
verwondingen
aan een agent
of OGP
2014

Vechtpartij

Opzettelijke
slagen en
verwondingen

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

45

9

12

66

Opzettelijke
slagen en
verwondingen
tussen (ex-)
partners
2014

2015

28

10

14

52

2015

31

13

19

63

2016

32

9

7

48

2016

36

5

12

53

2017

48

5

10

63

2017

36

6

15

57

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

4

1

15

20

2015

6

1

2

9

2016

8

4

7

19

2017

6

3

3

12

(niet nader
gespecifieerd)

Onopzettelijke
slagen en
verwondingen
2014
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BIJLAGE 11: CRIMINALITEITSCIJFERS—MISDRIJVEN TEGEN DE EIGENDOM
Misbruik van
vertrouwen en
aanverwante
misdrijven
2014

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Oplichting

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

15

2

5

22

2014

41

12

13

66

2015

9

6

1

16

2015

33

11

16

60

2016

12

1

1

14

2016

35

12

15

62

2017

11

4

3

18

2017

44

12

9

65

Informaticafraude

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Vernieling

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

16

0

5

21

2014

162

28

70

260

2015

25

3

8

36

2015

193

41

78

312

2016

15

1

2

18

2016

180

36

67

283

2017

20

6

5

31

2017

170

36

54

260

Bedriegerij

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Heling

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

11

0

2

13

2014

1

0

0

1

2015

7

0

4

11

2015

0

0

0

0

2016

13

0

0

13

2016

1

0

0

1

2017

2

0

1

3

2017

0

0

0

0

Flessentrekkerij

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

0

0

0

0

Opzettelijke
brandstichting
in een
bewoonde
plaats
2014

2015

0

0

0

0

2016

0

0

1

2017

0

0

Bilzen

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

3

0

0

3

2015

1

3

0

4

1

2016

0

1

0

1

0

0

2017

0

0

0

0

Hoeselt

Riemst

Totaal

Onopzettelijke
brandstichting

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

6

0

2

8

2014

9

1

9

19

2015

16

1

3

20

2015

10

4

11

25

2016

9

3

2

14

2016

13

1

4

18

2017

5

1

6

12

2017

7

1

3

11

Opzettelijke
brandstichting:
andere
2014
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BIJLAGE 12: CRIMINALITEITSCIJFERS—VERDOVENDE MIDDELEN
Wederrechtelijk
bezit

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

134

29

65

228

In- en uitvoer
zonder
machtiging
2014

2015

86

16

37

139

2016

90

33

23

2017

150

23

Wederrechtelijke
of onwettige
fabricatie

Bilzen

2014

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

31

1

26

58

2015

25

2

12

39

146

2016

6

1

8

15

38

211

2017

7

1

9

17

Hoeselt

Riemst

Totaal

Handel zonder
machtiging

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

0

0

1

1

2014

24

8

12

44

2015

2

0

0

2

2015

22

5

14

41

2016

0

0

1

1

2016

25

8

8

41

2017

0

0

0

0

2017

42

4

6

52

Plantages

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Voorbereidende
handelingen

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

5

0

7

12

2016

1

0

1

2

2015

8

3

10

21

2017

0

0

1

1

2016

17

1

9

27

2017

7

0

1

8
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BIJLAGE 13: CRIMINALITEITSCIJFERS—MILIEU

Afvalverbranding

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

6

4

8

18

2015

3

4

8

15

2016

6

7

5

18

2017

2

2

7

11

Sluikstorten

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

129

4

14

147

2015

148

1

48

197

2016

92

6

12

110

2017

21

4

23

48
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BIJLAGE 14: CRIMINALITEITSCIJFERS—ANDERE
Belaging
(stalking)

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Vreemdelingenwetgeving

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

34

4

18

56

2014

25

10

10

45

2015

32

12

15

59

2015

19

2

7

28

2016

41

17

11

69

2016

20

0

9

29

2017

36

5

13

54

2017

19

0

5

24

Vermiste
(verdwijning)

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

Nachtlawaai

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

2014

31

2

6

39

2014

4

0

2

6

2015

24

4

7

35

2015

1

0

2

3

2016

43

2

4

49

2016

9

0

1

10

2017

31

3

4

38

2017

0

1

1

2

Bilzen

Hoeselt

Riemst

Totaal

14

3

3

20

2015

12

2

4

18

2016

12

1

2

15

2017

8

6

1

15

Zelfmoord
(poging)
2014
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BIJLAGE 15: FINANCIËLE SITUATIE (BEGROTINGSCIJFERS OP 31.12.2017)

In 2017 ontving onze politiezone € 8.564.497,41. Deze inkomsten zijn grotendeels
samengesteld uit een federale toelage, aangevuld met gemeentelijke dotatie.

Het ontvangen budget werd gespendeerd aan volgende uitgaven:
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COLOFON
Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
Schureveld 11
3740 Bilzen
Tel 089 366 800
Fax 089 366 809
Pz.bhr.info@police.belgium.eu
http://www.lokalepolitie.be/5381
Verantwoordelijke uitgever: HCP Dirk Claes, politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

De artikels en foto’s mogen enkel gereproduceerd worden mits schriftelijke toestemming van de Korpschef, overeenkomstig de wet van
30/06/1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten. Alle verzoeken hieromtrent moeten gericht worden aan het redactieadres.
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