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Weekend en feestdagen: gesloten

W e z e m b e e k - O p p e m  &  K r a a i n e m

De politiezone WOKRA voert momenteel een 
studie uit om een netwerk van camerabewaking 
te implementeren op het grondgebied van de 
gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem. Deze 
studie komt er onder invloed van de stijgende vraag 
vanwege de lokale bevolking om dergelijk systeem 
in te stellen en tevens ook onder impuls van beide 
burgemeesters.

Er werd in de eerste plaats een studie gemaakt 
vanwege de politiezone om na te gaan waar de 
meeste criminele feiten plaatsvinden en dat per wijk. 
We baseerden ons voornamelijk op 2 significante 
misdrijven zijnde de inbraken in woningen en alles 
wat te maken heeft met autocriminaliteit. Vaak 
lopen beide misdrijven samen en komen ze dus voor 
op dezelfde locaties binnen elke wijk.

De interne studie kwam tot de bevinding dat met 16 
camerasites, (1 site bevat 2 ANPR camera’s alsook een 
omgevingscamera), we afdoende middelen hebben 
om in de eerste plaats ontradend en preventief te 
zijn maar ook om te proberen daders van gepleegde 
feiten te identificeren en voor de rechter te brengen.

Er worden op die manier 8 locaties voor Kraainem 
en 8 locaties voor Wezembeek-Oppem voorzien in 
het plan. 

We hopen dat dergelijk initiatief op termijn 
zijn vruchten zal afwerpen in de strijd tegen de 
criminaliteit.
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PreventietipsPreventietips

FAQ  - verkeerFAQ  - verkeer

ANPR

Automatische kentekenplaatherkenning is 
een techniek die gebruikmaakt van optische 
tekenherkenning om kentekenplaten te 
kunnen lezen op voertuigen. Een term voor 
deze techniek is de Engelse afkorting ANPR: 
Automatic Number Plate Recognition.
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Nog heel wat mensen aarzelen om de noodnummers 
112 of 101 te bellen en dat is bijzonder jammer.

Wat is 112 ?

"112" is het Europese noodnummer waarnaar mensen 
in nood in alle 27 lidstaten van de Europese Unie 24 uur 
op 24 en 7 dagen op 7 kunnen bellen om onmiddellijke 
hulp te krijgen van de brandweer, een medisch team 
of de politie. Je kan het nummer 112 bellen met een 
vaste of mobiele telefoon. Het Europese noodnummer 
is overal gratis.

Wanneer het nummer 112 bellen?

Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de 
brandweer, een ziekenwagen of de politie nodig 
hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale 
brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst 
van huisartsen) of de lokale politie.

Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke 
problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.

Enkele voorbeelden van wanneer je een nummer MOET 
bellen: 

• Als een gebouw, bos of auto in brand staat of 
wanneer er rook uit een gebouw komt.

• Mensen die vast of gekneld zitten en uit een 
vervallen gebouw of een auto geëvacueerd moeten 
worden.

• In geval van een ernstig ongeval met gewonden.
• Wanneer iemand een auto probeert te stelen of 

beschadigen.
• Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een 

agressie of gevecht.
• Als je iemand ziet inbreken in een huis of merkt 

dat er iemand in jouw woning probeert in te 
breken of het feit dat je een verdacht persoon ziet 
die mogelijks een inbraak zal plegen dan bel je 
eveneens het noodnummer 112. De centrale zal 
dan onze ploeg op het terrein oriënteren naar het 
door jou opgegeven adres.

• Wanneer je getuige bent van een zelfmoordpoging.
• Als jij of iemand in jouw omgeving bewusteloos is, 

niet stopt met bloeden of aan het stikken is.

Wat als het noodnummer niet werkt? 

Wel dan zijn er 3 nummers die je kan bellen om alsnog 
in verbinding te komen met de noodlijn. Voor Vlaams 
Brabant zijn dat:

0471 51 28 04  -  0471 51 28 65  -  0471 51 28 77 

Voor meer info surf naar de site 112.be.

Noodnummer 112

www.112.be

101
Download ook de app “112 BE” 
om meteen de hulpdienst te 
bereiken die je nodig hebt.

In alle gevallen word je geholpen, ook als 
je geen of  de verkeerde keuze zou maken.

1 KEUZEMENU VOOR DE 
2 NOODNUMMERS 

    Blijf aan de lijn
Een operator stuurt de hulp die je nodig hebt.
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“  Noodcentrale.

Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1.

Voor politie druk 2.  ”

Bel en luister 
naar de boodschap     
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Maak je keuze
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Het aantal feiten van oplichting 
via internet, informaticafraude, en 
aanverwante misdrijven stijgt de laatste 
jaren zienderogen. Desondanks het feit 
dat er regelmatig tips gegeven worden 
om dergelijke misdrijven tegen te gaan en 
dus te voorkomen, blijft het aantal feiten 
stijgen. Informatieverstrekking is en blijft 
dus de boodschap.

Indien u slachtoffer bent van dergelijk 
misdrijf of u wil voorkomen om ooit 
slachtoffer te worden, raden wij u aan om 
de website “safeonweb.be” te raadplegen. 
Het betreft een viertalige site waar u de 
verschillende vormen van deze misdrijven 
kan inkijken en de nuttige tips zullen u 
ongetwijfeld beter wapenen in de strijd 
tegen dat soort criminaliteit. 

Safeonweb heeft nu ook een app waarmee 
je op een snelle en eenvoudige manier op de 
hoogte blijft. Deze applicatie waarschuwt je 
voor cyberdreigingen en online oplichting.

Hoe installeert u de Safeonweb app?
De Safeonweb app wordt gratis ter 
beschikking gesteld voor iOS in de App 
Store en Android in de Google Play Store.

Wanneer u echter reeds het slachtoffer 
bent geworden kan u best deze feiten 
aangeven via de site “Meldpunt België”. Het 
betreft eveneens een viertalig webplatform 
waar u de feiten kan aangeven.

Meldpunt oplichting
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Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, 
fraude, oplichting? Of werden uw rechten als 
consument of onderneming niet gerespecteerd?
Kies dan op de site https://meldpunt.belgie.be 
het scenario dat op uw probleem van toepassing 
is en doorloop de verschillende stappen om uw 
probleem te melden aan de bevoegde diensten.

Wees slimmer 
dan een phisher

DEEL NOOIT JE PERSOONLIJKE GEGEVENS OF CODES. 
STUUR VERDACHTE BERICHTEN DOOR NAAR  
VERDACHT@SAFEONWEB.BE

MEER INFO OP WWW.SAFEONWEB.BE

  Altijd actuele info op zak: 
  download de Safeonweb app 

Win 1

Cadeau

U krijgt steeds een advies waarbij wordt getracht om zoveel 
mogelijk op uw vragen te antwoorden.

De bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen 
mogelijk een onderzoek in. Dit kan leiden tot het doorgeven van 
uw gegevens aan andere bevoegde autoriteiten. Zij komen niet 
tussen in uw individueel probleem en verstrekken in principe 
geen informatie over het onderzoek. Voor uw individueel 
probleem verwijst het Meldpunt uitsluitend naar het advies 
dat u zal toegestuurd worden.



Preventietips

Beste lezer, 

De periode van oktober tot februari, ook wel de 
donkere periode genoemd, is traditioneel zeer 
vatbaar voor diefstallen van en in voertuigen en 
woninginbraken. Ook op het grondgebied van 
de politiezone WOKRA is dat een traditioneel 
wederkerende vaststelling. Onze patrouilles 
worden wel intensief uitgezonden om proactief in 
het straatbeeld aanwezig te zijn maar dat is niet 
altijd voldoende. Veiligheid is niet langer een zaak 
van politie alleen maar ook van de bevolking met 
wie wij een duidelijke samenwerking wensen te 
onderhouden. 

Preventietips inzake woninginbraak zijn 
beschikbaar op de website BESAFE waar u tal van 
nuttige informatie kan inkijken en die we in het 
verleden reeds hebben aangegeven. We herhalen 
de belangrijkste:

• Sluit ALLE vensters en deuren bij afwezigheid. 
De voordeur gewoon dichttrekken is niet 
voldoende, u moet ze slotvast maken!

• Laat geen ladders of voorwerpen in de tuin 
slingeren die potentiële daders kunnen 
gebruiken om in te breken via de verdieping 
waar het alarm meestal niet voorzien is.

• Laat een lichtbron aan tijdens uw afwezigheid. 
Indien u voor langere periode afwezig bent 
kan u een tijdschakelaar kopen in de handel 
en deze op de lichtbron plaatsen.

• Installeer een alarm en als u er één hebt 
gebruik het dan ook!

• Onderhoud goede contacten met uw naaste 
buren om de sociale controle te handhaven of 
maak u lid van het buurtinformatienetwerk 
(BIN) van uw wijk.

• Zet geen verpakkingen buiten die aangeven dat 
u een waardevol apparaat hebt aangekocht, 
ga er mee naar het containerpark.

• Vraag een rondgang via afspraak aan bij uw 
wijkinspecteur die samen met u zal nagaan 
waar u best uw woning kan beveiligen. Dat is 
trouwens een gratis service!

We geven u alvast opnieuw enkele tips mee inzake 
diefstal van en in voertuigen. 

Top 5 buit 
1. GPS en airbag 
2. persoonlijke bezittingen zoals identiteitskaart, 

bankkaart, rijbewijs, portefeuille
3. laptop 
4. GSM 
5. stereo-installatie

Ook boorddocumenten zijn een zeer gegeerd 
doelwit, meer bepaald het inschrijvingsbewijs. 
Omdat het essentieel is voor de identificatie 
van een voertuig, kan het inschrijvingsbewijs 
gebruikt worden om een andere, gestolen 
wagen te verhandelen of ook bij het plegen van 
verzekeringsfraude. 

Preventietips 

• Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage 
of op een andere veilige plaats. Kies in ieder 
geval voor een niet afgelegen en goed verlichte 
parkeerplaats. 

• Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af : vergeet 
naast de portieren ook niet de ramen, het open 
dak en het kofferdeksel goed te sluiten. Dit is 
belangrijk want als u uw wagen openlaat en er 
wordt iets gestolen zonder braak dan is dat in 
de ogen van de verzekering geen diefstal. Dit 
kan u tevens een fikse geldboete opleveren. 

• Als u de wagen verlaat, neem dan steeds uw 
boorddocumenten mee want deze zijn geld 
waard voor criminelen. 
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• Verwijder steeds uw mobiele GPS en 
GPS-houder uit de wagen. Veeg ook de 
zuignapafdruk uit op uw voorruit. Dieven 
breken in uw wagen in bij het zien van een GPS 
en/of de GPS-houder en/of de zuignapafdruk 
op uw raam, in de hoop zich een GPS toe te 
eigenen. 

• Schakel steeds de bluetooth- en wifi- functie 
uit (van uw gps, laptop, gsm..) opdat potentiële 
dieven dit signaal niet zouden kunnen 
opvangen en zo weet krijgen van aanwezigheid 
van uw waardevolle voorwerpen. 

•  Indien niets waardevols aanwezig in het 
voertuig, toon dit: laat uw handschoenkastje 
en/of kofferzeil open. 

• Voorwerpen die (per uitzondering) toch in de 
auto blijven liggen, kunnen bij voorkeur in de 
afgesloten koffer opgeborgen worden. Leg het 
voorwerp bij vertrek in uw koffer en niet op de 
plaats van bestemming, zodat een potentiële 
dief deze handeling niet ziet. 

• Hou een inventaris bij van de serienummers, 
merk en type van al uw waardevolle 
voorwerpen. Doe dit ook voor uw GPS, laptop, 
imei-nr van je GSM,… Het serienummer en 

imei-nr zijn unieke nummers waardoor de 
politie de teruggevonden gestolen goederen 
vlugger kan toewijzen en terugbezorgen aan 
de rechtmatige eigenaar. 

• Gebruik de PIN-code op uw gps, deze 
optie is vaak voorzien maar niet standaard 
geïnstalleerd. Stel deze functie in zodat na 
diefstal uw gps niet meer gebruikt kan worden 
zonder juiste PIN-code.

• Bewaar uw autosleutels (ook de reservesleutel) 
in uw woning in een metalen doosje of in een 
hoesje dat verkrijgbaar is in de handel. De 
bedoeling is dat de signalen van uw autosleutel 
niet kunnen opgevangen worden en gebruikt 
worden om uw voertuig geruisloos te stelen.

Info BIN

We ondervinden veel misnoegdheid 
vanwege een deel van de bevolking in 
verband met de meldingen die naar de 
verschillende BIN’s (buurt informatie 
netwerken) verzonden worden en die 
enkel in het Nederlands  zijn.

Dat is geen initiatief van de politiezone 
WOKRA maar wel een normale procedure 
van de centrale dispatching te Leuven die 
instaat voor deze meldingen. 

Werk aan morgen.  
Word inspecteur.
Solliciteer op jobpol.be

VANDAAG
een straf team MORGEN 

knappe resultaten
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Verkeer - veel gestelde vragen

Bewoners van de zone hebben vaak vragen aangaande verkeer meer bepaald m.b.t. : snelheid/spiegels/
oversteekplaats/…

Wat is het verschil tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook?
"Fietspad": het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A 
is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74.
Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan.

  D7           D9

Een “fietssuggestiestrook” duidt de positie van de fietser aan op de rijbaan. Deze stroken hebben een andere 
kleur of wegbedekking dan de rest van de rijbaan. Dit is geen fietspad, er zijn immers geen twee evenwijdige 
onderbroken strepen of verkeersborden die een fietspad aangeven. Zo'n strook is niets anders dan een geverfde 
strook op de rijbaan waarop je ook met een auto mag rijden, stilstaan of parkeren.

Oversteekplaatsen in zone 30?
In een zone 30 is de zwakke weggebruiker “Koning ter Rijk”. Tenzij het om een geografische reden effectief 
gevaarlijk wordt voor de voetgangers/fietsers, wordt er wel overwogen om een oversteekplaats te voorzien, 
maar in eerste instantie hoort er in een Zone 30 geen oversteekplaats meer te worden voorzien.

Plaatsen van spiegels
De vraag wordt vaak gesteld om een spiegel te plaatsen ter hoogte van een bepaald kruispunt/inrij/…
Spiegels behoren niet meer tot het landschap in verkeer. Het is zo dat spiegels vaak een vertekend beeld 
weergeven van de situatie en hierdoor ook een vals gevoel van veiligheid geven. Afstanden zijn niet realistisch, 
snelheid wordt verkeerd ingeschat. 

Bord E9b
Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en 
minibussen.
Dit verkeersbord geeft aan dat er op de parkeerplaats enkel auto's mogen parkeren, dus geen 
lichte vrachtwagens, bussen die meer dan 8 personen kunnen vervoeren, vrachtauto's.

Steps (Wat wel en niet mag)
 
• Steps die stapvoets rijden (6 km/h) worden gelijkgesteld 

aan voetgangers.
• Steps die snelheden van max. 25 km/h halen worden 

gelijkgesteld met fietsers.
• Steps die sneller rijden dan 25 km/h, zijn niet 

gehomologeerd en mogen niet op de openbare weg rijden, 
ongeacht de leeftijd!!!

• Er is geen plaats voorzien om passagiers te vervoeren!


