Flik het maar!

Maak kennis met politie Leuven

Klasadoptie

			Samen werken aan jullie toekomst ...

Jullie, elf- en twaalfjarigen, bevinden zich op een sleutelleeftijd omdat de overstap van de lagere naar de middelbare school
gemaakt wordt. Van dit laatste schooljaar wil politie Leuven met het klasadoptieplan gebruik maken om jullie, samen met jullie
ouders en leerkrachten, beter te wapenen tegen een aantal verleidingen zoals onder meer spijbelen, druggebruik en vandalisme.
WAT IS KLASADOPTIE?
Samenwerken is de rode draad doorheen het
klasadoptieplan. De school en de klasagent
moeten elkaar goed leren kennen. Op die
manier kan er een prima contact tot stand
komen tussen jullie en de politie.

Het klasadoptieplan startte in 2003 en kreeg
in dat jaar ook een eigen logo: de politiehond
Combie. Dit logo werd getekend door een van
de eerste twaalfjarigen die in een adoptieklas
zat.

Het klasadoptieplan heeft ook een eigen
naam: ‘Flik het maar’. Aanvullen doe je zelf
met een positieve boodschap.
Eén voorbeeld: Flik het maar… om neen te
zeggen tegen vandalisme.

Het klasadoptieplan is geen zaak van de politie alleen,
maar ook van de leerkrachten en vooral van jullie zelf.

GESPREKSONDERWERPEN
Welke thema’s kunnen zoal aan bod komen tijdens het schooljaar? Het kan
gaan over pesten of in dit computertijdperk over cyberpesten. Of over drugs
en alcohol. Misschien wil je meer weten over wat er gebeurt als iemand betrapt wordt op een winkeldiefstal of vandalisme. Ook thema’s zoals sporenonderzoek en verkeer behoren tot de mogelijkheden.
Om jullie écht vertrouwd te maken met de politiewerking, wordt één keer per
schooljaar de deur van het politiehuis op de Philipssite speciaal voor jullie
wagenwijd opengezet. Jullie krijgen dan de kans om eens op een politiemotor
te zitten, een bezoekje te brengen aan de Wachtleiding of om zelf eens voor
even de cel in te gaan.

DREMPEL VERLAGEN
Een politieman of -vrouw is geen boeman maar iemand die openstaat voor
ideeën van anderen, die luistert en advies geeft. Met het klasadoptieplan wil
de politie de drempel naar de Leuvense politie zo laag mogelijk houden en
jullie laten zien dat de politiemensen gewone mensen zijn bij wie je terecht
kan met al jouw vragen.
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Politie Leuven Met oog voor iedereen
De lokale politie moet zo veel mogelijk problemen voorkomen - dat heet preventie - en waar nodig oplossen. Daarom
moet de politie dicht bij de bevolking staan. Een goed contact met de burgers is zeer belangrijk. De politie moet oog
hebben voor iedereen, voor jong en oud. De korpsslogan van
de Leuvense politie luidt dan ook ‘Met oog voor iedereen’. Bekijk eens de ‘woordenwolk’ hiernaast met de waarden die
we belangrijk vinden.

De wijkinspecteur

Hij is een politie-inspecteur die werkt in een
bepaald deel van de stad. Hij komt dus dagelijks
in dezelfde straten waardoor hij de bewoners
vrij goed kent. Hij verplaatst zich meestal met
de fiets of bromfiets of gaat te voet en kan
daardoor gemakkelijk worden aangesproken
door de mensen op straat. Hij bemiddelt o.a. bij
burenruzies, lost problemen op in de straat en
gaat kijken of nieuwe bewoners werkelijk op
hun adres wonen. Op die manier ziet of hoort
hij heel veel en is hij dus ook een goede recher-

cheur die veel informatie verzamelt en doorgeeft
aan andere diensten.

Een wijkinspecteur is altijd alleen op
stap, is dat niet gevaarlijk?

Thierry werkt als wijkinspecteur in de wijk Kessel-Lo

Een wijkinspecteur staat dicht bij de mensen, is
goed gekend en heeft vele vrienden in zijn straten. Zo hoeft hij nooit bang te zijn. Wel is hij altijd
op zijn hoede, omdat achter elke hoek gevaar kan
schuilen. Maar, wanneer je dicht bij de mensen
staat en er steeds bent om hen te helpen, loop je
niet veel gevaar.

Beter voorkomen
dan genezen
Spannend toch dat politiewerk! Achtervolgingen
met blauwe lamp en loeiende sirene, boeven pakken,
vechtersbazen in de cel steken, speurders op zoek naar
vingerafdrukken in een woning waar werd ingebroken,…
Alleen in politieseries op tv is politiewerk altijd volle actie.
In het echte politieleven wordt vooral tijd besteed aan
sensibilisering en preventie! Een woordje uitleg. Wie gaat
zonnen en niet wil verbranden, smeert zich goed in. Op
voorhand maatregelen nemen om niet te verbranden door
de felle zon, noemen we preventie. Dat geldt ook in geval
van veiligheid. Fietsers moeten met licht rijden zodat
automobilisten hen beter zouden zien en de kans op een
ongeval afneemt.
De politie is voortdurend bezig mensen te informeren en
te sensibiliseren, zeg maar te overtuigen, om een bepaald
gedrag niet te stellen (parkeer niet op fietspaden, werp
geen afval op straat, …) of iets anders juist wèl te doen
(stop voor het rode licht, geef voorrang aan voetgangers
op het zebrapad, ...). Door ons aan regels en afspraken te
houden, verkleinen we de kans om slachtoffer te worden
van een inbraak, een diefstal, een ongeval,… Wanneer
iedereen een kleine inspanning doet, kunnen heel wat
problemen voorkomen worden.

Hoe snel los jij deze politierebus op?
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Dringend hulp nodig?
Een interventiepatrouille is onderweg!

Filip is inspecteur bij de Interventiedienst. We leggen hem enkele vraagjes voor over zijn werk.

Mogen jullie de sirene en het zwaailicht gebruiken om frietjes te halen?
Neen, zeker niet. Het blauwe zwaailicht en de sirene mogen
alleen gebruikt worden in heel dringende gevallen. Dat is
bv. zo wanneer andere mensen in gevaar zijn, zoals bij een
overval of bij een brand, of bij een ernstig verkeersongeval
met gewonden.
Van de andere bestuurders op de weg verwachten wij op
dat moment dat ze zoveel mogelijk opzij gaan, zodat wij zo
snel mogelijk ter plaatse kunnen geraken.
Zelfs als we rijden met blauwe lamp en sirene zijn we erg
voorzichtig, zodat we noch onszelf noch andere weggebruikers in gevaar brengen

Wanneer mag je je vuurwapen gebruiken? Heb je al moeten
schieten?
Je mag je vuurwapen alleen maar gebruiken in écht gevaarlijke situaties, dat wil zeggen als je eigen leven of het leven
van iemand anders in gevaar is of bedreigd wordt. Ik heb
zelf nog nooit op iemand moeten schieten en ik hoop ook
dat ik het nooit zal moeten doen. Op schiettraining heb ik
wel al geschoten. Wij krijgen 6 keer per jaar speciale trainingen waarbij we leren hoe we veilig met ons wapen moeten omgaan en waarbij we oefenen op papieren schijven.
Deze trainingen zijn heel belangrijk voor onze veiligheid.

Wat zijn de taken van een interventieagent?

De Interventiedienst is 7 dagen op 7, 24 uur
op 24 uur, beschikbaar om mensen te helpen.
De meeste oproepen komen binnen via het
noodnummer 101. We proberen mensen die
ons nodig hebben zo snel en zo goed mogelijk
te helpen. Voor een verkeersongeval, een verdwijning, een inbraak, schade door een storm,
maar ook voor loslopende dieren komen wij
ter plaatse. Alles wordt netjes opgeschreven
en nadien op het politiecommissariaat verwerkt in een proces-verbaal, een soort verslag
van onze tussenkomst en vaststellingen.
Wanneer we niet van wacht zijn, doen we ons
typwerk, brengen we gevangenen over van de
gevangenis naar de rechtbank en weer terug of
doen we verkeerscontroles.
We kunnen ook worden ingezet voor een
ordedienst bij een betoging, een evenement of
sportwedstrijd.
Waaruit bestaat een interventiepatrouille?

Een interventiepatrouille bestaat uit twee politie-inspecteurs. Zij vormen samen een ploeg.
Ze rijden rond in een politievoertuig dat uitgerust is met een sirene en een blauw zwaailicht.
In het voertuig ligt heel wat materiaal dat
gebruikt kan worden tijdens de interventies. Ik
denk hierbij aan de rode verkeerskegels, een
fototoestel, politielint, een apparaat voor alcoholtesten en zelfs een borstel om de rijbaan
proper te maken na een ongeval.

HHOO

Net geen Robocop

Regelmatig zijn er voetbalwedstrijden, festivals, betogingen of andere gebeurtenissen waarbij veel mensen
samenkomen. Dan is het belangrijk dat de politie een oogje in het zeil houdt. Dit noemen ze HHOO, handhaving
van de openbare orde.
De politie draagt dan speciale beschermende kledij, waardoor ze er helemaal anders uit zien, nóg stoerder.
Het is heel moeilijk om te praten met een politieagent wanneer hij een helm op heeft. Het is belangrijk om te
luisteren naar de instructies die de politie dan geeft, want vaak is er geen tijd voor discussie.

Belangrijkste beschermstukken:
• beenbeschermingsstukken
• armbeschermingsstukken
• veiligheidshelm
• brandwerende vest en broek
• veiligheidsschoenen met ijzeren tip

De recherche
Wie zoekt die vindt!
Wat gebeurt er als de politie een inbraak
heeft vastgesteld?

Er wordt een verklaring afgenomen en er
wordt gekeken of er sporen aanwezig zijn
zodat we de inbrekers kunnen opsporen.
De politie maakt foto’s en meet de beschadigingen op. Hiervan wordt dan een procesverbaal gemaakt.

Hierna wordt het pas echt interessant, want
misschien is er een voertuig in de omgeving
opgemerkt en kunnen we onderzoeken wie
er met het voertuig reed. Of misschien heeft
de inbreker gebeld en is dat signaal opgevangen door de zendmast. Dan kan er telefonie-onderzoek gebeuren! Misschien was de
inbreker niet alleen, en had hij kompanen
mee. Misschien was het zelfs een bende ...
Dit is het onderzoek dat de recherche zal
uitvoeren. En niet alleen wat inbraken
betreft, maar ook wanneer er drugs in het
spel is, of wanneer er bijvoorbeeld geweld
gebruikt geweest is. Vaak lossen deze
speurneuzen de zaak op dankzij hun verder
onderzoek.

Veilig online!
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De Jeugd- en Sociale dienst is er voor jou!
De Jeugd- en Sociale dienst is gespecialiseerd in het helpen van jongeren en mensen met sociale problemen. Naast
politie-inspecteurs werken er ook sociaal consulenten, die allemaal een speciale opleiding gekregen hebben.

Je hebt problemen thuis,
waar kan je dan terecht?
Wanneer je thuis, bij familie, bij
vrienden je verhaal niet kan of
wil doen, dan zijn er nog heel
wat diensten waar je terecht
kan.

Bij de politie staat de deur altijd open. Het politiehuis op de
Philipssite is 24u/24u geopend.
Voel je je niet goed in je vel op
school, ligt je studierichting je
niet of word je gepest, dan kan
je terecht bij je leerkracht en
CLB-medewerker.

Je kan ook gratis terecht bij volgende diensten, zonder je naam of adres te moeten zeggen:
Awel
Soms is er niemand om mee te praten, durf je het niet of is er niemand die tijd
voor je maakt.
(www.awel.be of 102)

Het Jongeren Adviescentrum (JAC)
Bij het JAC kan je terecht met alle vragen die een jongere bezighoudt (vrije tijd,
vakantie, seksualiteit, relaties, problemen thuis of met je vriend(-in)). Ze zullen
naar je luisteren, samen met jou op zoek gaan naar een antwoord of een oplossing zoeken.
(www.jac.be of 016 24 10 24)
De kinderrechtswinkel
Heb je problemen met de wet? Voel je je oneerlijk behandeld? Zij zoeken uit wat
de wet hierover zegt en zoeken ze samen met jou naar een oplossing.
(www.kinderrechtswinkel.be of 070 21 00 71)
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
Geweld tussen ouders en kinderen kan vele vormen aannemen. Als dingen grondig verkeerd zitten is professionele hulp nodig om daar iets aan te veranderen.
(www.kindermishandeling.be of 016 30 17 30)

Slachtofferbejegening
Aandacht voor het slachtoffer

Jammer genoeg is het niet altijd goed nieuws,
dat we te horen krijgen bij de politie. Soms
overlijdt er iemand en komt de politie ter
plaatse.

Wanneer de familie nog niet op de hoogte is
van het overlijden, is het aan de politie om
het slechte nieuws te gaan brengen. Dit is niet
gemakkelijk.

Soms hoeft er geen overlijden te zijn, maar zijn
de slachtoffers toch erg onder de indruk van
wat ze hebben meegemaakt: bijvoorbeeld bij
een woningbrand of bij een overval waarvan
ze getuige waren. Ook dan is het belangrijk dat
deze slachtoffers worden opgevangen. De mensen die dit doen worden slachtofferbejegenaars
genoemd en worden vaak opgebeld om ter
plaatse te komen. Maar eigenlijk kunnen alle
politieagenten slachtoffers opvangen.

Motorrijder
meer dan alleen maar boetes schrijven

Marco is motorrijder bij de Dienst Verkeer van politie Leuven. Wie zijn wagen op een fietspad parkeert, krijgt van hem zonder pardon een
boete. Maar hij doet heel wat meer dan overtreders op de bon gooien.
Moet je om motorrijder bij de politie te worden, een speciale opleiding volgen?
Wie motorrijder wil worden, moet een zware opleiding volgen. Deze duurt een half jaar. Het eerste deel is theoretisch. Dan moeten we heel wat verkeerswetgeving,
onder meer over vrachtautovervoer, uit het hoofd leren. Daarna is er een praktisch gedeelte Tijdens deze praktische proef moeten we zowel op de weg als op speciale parcours onze moto onder controle leren houden. Hindernissen nemen, bochtenwerk, snelle ritten, het hoort er allemaal bij. Wie te veel valt, vliegt er uit.
Wat zijn de belangrijkste taken van een motorrijder?
Controleren of iedereen het verkeersreglement naleeft, is onze belangrijkste taak. Daarvoor doen we snelheidscontroles, controles op het dragen van de veiligheidsgordel en alcoholcontroles. We houden in de gaten dat automobilisten niet op voet- en fietspaden parkeren, dat parkeerplaatsen voor mindervaliden niet zomaar
door iedereen worden gebruikt, dat mensen niet op bushaltes parkeren. Bij druk verkeer of bij verkeersopstoppingen doen wij verkeersregeling. Bij wielerwedstrijden of tijdens het bezoek van bijvoorbeeld de koning, zorgen wij voor de escorte. Dit betekent dat wij deze mensen veilig door het verkeer begeleiden. Hiervoor
gebruiken wij meestal onze sirene en blauwe lamp.
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Is elke hond geschikt om politiehond te worden?
Een politiehond moet een zware selectie doorlopen. Enkel de dieren met het beste reukvermogen en een grote werk- en apporteerdrift worden toegelaten. Een dierenarts onderwerpt de
honden ook aan een streng medisch onderzoek.
Voorts moet een politiehond gehoorzaam, sociaal, moedig en atletisch zijn. Ze moeten in alle
omstandigheden kunnen werken zonder schrik.
Daarom krijgt de hond ook een stevige opleiding.
Patrouillehonden zijn meestal van het ras Duitse
Van links naar rechts: Beer, Joy, Kas en Thor
of Mechelse herder. Onze Joy is een labrador.

Welke honden heeft de politie van Leuven?
De Leuvense politie heeft patrouillehonden en een drughond. De patrouillehonden worden
onder meer ingezet om toezicht te houden tijdens drukke koopjesperiodes, om personen die
vechten uit mekaar te halen, om een gebouw waar het inbraakalarm afgaat te doorzoeken,
om dieven of inbrekers die zich hebben verstopt, te zoeken,… De drughond gaat samen met
zijn baas op zoek naar drugs. In ons land zijn nog andere soorten politiehonden. Er bestaan
honden om explosieven en bommen te zoeken, honden die zoeken naar mensen die onder
het puin bedolven liggen, honden die ruiken of er bij een brand bijvoorbeeld benzine werd
gebruikt om het vuur aan te steken, aanvalshonden, enz.

Waarom mag je een politiehond nooit zomaar strelen?
Je mag geen enkele hond zo maar aaien. Jij hebt niet graag dat iedereen eventjes over je hoofd
streelt, honden ook niet. Een hond kan daarvan schrikken en als reactie daarop bijten. Als je
een hond wil strelen, moet je dat eerst aan zijn baas vragen. En ook aan de hond. Dat doe je
door naar de hond te kijken en te zien of hij naar je toekomt. Een politiehond heeft geleerd
om tussen veel mensen te lopen en nooit zomaar te bijten. Maar omdat zij dikwijls bij interventies te maken krijgen met personen die gewelddadig zijn, worden ze niet graag onverwachts door vreemde mensen aangeraakt.

Het onthaal, daar
kan je altijd terecht!
In het politiehuis op de Philipssite kan je vierentwintig
uur per dag terecht voor klachten, aangiftes en met je
vragen. Jullie mogen op eender welk moment bij de politie binnenstappen.
Waarvoor kan men bij de politie terecht?
Je fiets werd gestolen, je hebt je portefeuille verloren, je werd
slachtoffer van een diefstal, je wordt gepest of kreeg klappen …
het zijn allemaal zaken waarvoor je bij de politie een klacht kan
indienen. Er wordt dan een proces-verbaal opgesteld waarin je
verhoor wordt opgenomen. Daarna start er eventueel een onderzoek. Het proces-verbaal wordt opgestuurd naar het parket. Het
parket, waar de procureur de baas is, beslist o.a. of er een boete
wordt opgelegd of dat de zaak voor de rechter komt.
Natuurlijk moet je niet altijd een probleem hebben om bij de
politie binnen te springen. Gewoon een vraag stellen mag ook
altijd. Of om iets te komen melden, bijvoorbeeld een fiets die al
enkele dagen in een graskant ligt.

Moeten je ouders meekomen naar het politiecommissariaat?
• Als je een verhoor moet afleggen (bv. bij een diefstal) moeten
je ouders meekomen.
• Kom je een inlichting vragen, dan mag je gerust alleen binnenspringen.
• Als je iets
dringend moet
komen melden,
hoeven je ouders natuurlijk
ook niet mee te
komen.

Veilig fietsen met de tips van de PREVENTIEDIENST
De Preventiedienst werkt rond thema’s als gauwdiefstallen, inbraakpreventie en veilig fietsen. Leuven is dé fietsstad bij uitstek. Fietsers zijn maar al te vaak betrokken bij een ongeval. Het aantal ongevallen met kwetsbare
weggebruikers moet omlaag. Daar kan je als fietser zelf ook iets aan doen. Ook het voorkomen van fietsdiefstallen heb je voor een groot stuk zelf in de hand.

Wat kan ik als fietser doen om mijn eigen veiligheid te verhogen?

Mag ik overal fietsen?

Eerst en vooral moet je
ervoor zorgen dat je opvalt.
Dat wil zeggen dat je fiets
bij duisternis voorzien is
van een goed werkend wit
of geel voor- en rood achterlicht. Dit mag ook op het
lichaam gedragen worden.
Verder moet je fiets zijn
uitgerust met een witte reflector vooraan en een rode
achteraan, gele of oranje pedaalreflectoren en een reflecterende witte strook
langs beide kanten van de banden of twee gele of oranje reflectoren per wiel.
Een reflecterend vestje over je kledij aantrekken om extra op te vallen is
zeker een pluspunt.

Als er een fietspad is, moet je daarop rijden. Zoniet, dan ga je rechts van de
rijbaan rijden. Op het voetpad fietsen is, behalve voor kinderen jonger dan
9 jaar, niet toegelaten.

Wat je ook zeker altijd best draagt is een helm. Een helm vermindert de kans
op zware letsels wanneer je een ongeval zou hebben.
Fiets of sta nooit stil rechts naast of net achter een vrachtwagen. Vrachtwagenbestuurders zien niet alles vanuit hun cabine. Denk maar aan de zogenaamde dode hoek rechts van hun vrachtwagen. Ook achter de vrachtauto
bevindt zich zo’n zone.

Hoe kan ik fietsdiefstal voorkomen? En wat moet ik doen als
mijn fiets toch gestolen werd?

Om te voorkomen dat je fiets gestolen wordt, heb je in de eerste plaats
een stevig slot nodig. Een beugelslot of een kettingslot is de beste keuze.
Je moet je fiets altijd slotvast achterlaten, zelfs voor korte tijd! Maak hem
liefst vast aan een vast voorwerp zoals een fietsenrek. Anders kan een
fietsendief je fiets
nog altijd meenemen
en bij hem thuis het
slot openbreken. Je
kan je fiets ook best
laten graveren. Je kan
daarvoor terecht op
de fietsendienst van
de Leuvense politie.
Werd je fiets toch
gestolen, dan doe
je daarvan zo snel
mogelijk aangifte.

Opgelet: op bepaalde plaatsen of bij bepaalde evenementen in Leuven mag je nooit je fiets stallen (zie www.politieleuven.be).
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Contact
De politie van Leuven is 24 uur op 24 uur bereikbaar. Het politiehuis is altijd
geopend, dag en nacht. Daarnaast zijn er nog vier wijkcommissariaten (Leuven
centrum, Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele-Wijgmaal) die verspreid liggen over
het grondgebied van Leuven, met elk hun specifieke openingsuren.

PolitieLeuven

www.politieleuven.be

PolitieLeuven

politieleuven
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