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Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag: 7 - 19u
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

Ben je probleemoplossend ingesteld? Zoek je een 
afwisselende job, die jou elke dag opnieuw verrast? 
Sta je met beide voeten in de samenleving en wil 
je graag werken aan het versterken van een veilige 
en leefbare omgeving voor iedereen? Sla je graag de 
handen in elkaar, om samen met collega’s en andere 
organisaties vooruitgang te boeken? Hou je van 
een uitdaging? Is mensen helpen en/of situaties 
verbeteren wat jou drijft? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat hebben wij te bieden? 

• Een uitdagende, maatschappelijk geëngageerde 
en interessante job.

• Werkzekerheid dicht bij huis, in een aangename 
organisatie, goed omkaderd en met de nodige 
begeleiding en coaching.

• Opleiding (betaald), doorgroeimogelijkheden, 
kansen om volop je talenten te ontplooien.

• En nog zoveel meer… 

Momenteel zoeken wij voor de dienst:

Wijkwerking: 

• 2 hoofdinspecteurs coördinatoren

• 1 wijkinspecteur

Dienst interventie: 

• 3 hoofdinspecteurs coördinatoren-coach 

• 8 inspecteurs interventie

Dienst klacht en aangiften: 

• 2 inspecteurs

Functioneel beheer: 

• 1 inspecteur

Interesse? 

Neem dan zeker eens een kijkje op de website 
www.jobpol.be of neem contact op met de lokale 
politiezone Wokra via:

robbie.hoolants@police.belgium.eu

Recrutering



Beste inwoners van Kraainem en Wezembeek-Oppem,

Na een carrière bij de politie sinds december 1985 heb ik de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt op 1 oktober 2022.

Mijn laatste functie als korpschef van de lokale politie 
WOKRA heb ik sinds november 2016 aangenomen en werd 
ik op 9 februari 2017 officieel door de Konings benoemd.

Het werd een boeiende uitdaging om een vernieuwde visie 
binnen de politiezone WOKRA te implementeren en dat met 
maar 1 doel zijnde de leefbaarheid en de veiligheid van onze 
inwoners en meer algemeen, onze wijken, zo goed mogelijk 
te garanderen en daarbij rekening te houden met de meest 
aangename werksfeer op de werkvloer.

Veiligheid is niet louter en alleen een materie voor de 
politie maar berust op een positieve samenwerking met de 
bevolking en dat is tot op heden zeer goed gelukt. Veel zaken 
konden opgelost of voorkomen worden dankzij de alertheid 
van onze lokale bevolking. Het is dan ook uitermate 
belangrijk dat onze bevolking zo talrijk mogelijk aansluit bij 
een buurtinformatienetwerk (BIN).

Ik wens de uitstekende samenwerking met onze 
burgemeesters en onze politieraadsleden te benadrukken. 
Zonder hun inzet en hun motivatie om van onze gemeenten 
een veilige omgeving te maken was dat niet mogelijk 
geweest. Veiligheid kost heel veel geld en toch mocht ik 

altijd rekenen op hun bereidwilligheid om onze middelen te 
financieren.

Mijn medewerkers hebben zich zeer polyvalent opgesteld 
en waren eveneens, ondanks de moeilijke coronatijden, 
altijd aanspreekbaar en bereid om het beste van zichzelf te 
geven waarvoor eveneens mijn uitdrukkelijke dank.

Mijn taken zullen, in afwachting van een nieuwe korpschef 
rond maart 2023, overgenomen worden door Commissaris 
Steve Vanhelmont aan wie ik alle succes toewens om deze 
boeiende maar moeilijke opdracht te volbrengen.

Ik dank jullie allemaal van harte.

Luc Breydels, Korpschef PZ Wokra

Initieel werd de burenbemiddeling gecoördineerd door 
een ambtenaar van de gemeente Wezembeek-Oppem. De 
gemeente Kraainem beschikte niet over een toepassing 
van burenbemiddeling. In 2020 heeft de ambtenaar van 
Wezembeek-Oppem beslist om niet langer in te staan als 
coördinator en werd er gezocht naar een vervanger wat niet
gemakkelijk bleek te zijn. Het is uiteindelijk onze zonesecretaris 
die met akkoord van het politiecollege deze taak op zich heeft 
genomen tot grote tevredenheid van de burgemeesters van 
Kraainem en Wezembeek-Oppem. Er kon dus vanaf 2020 
opnieuw aan burenbemiddeling worden gedaan voor beide 
gemeenten.

Op 31 december 2021 waren er 16 bemiddelaars actief.

In 2021 werden er 30 dossiers 
geïnitieerd waarvan er 25 
werden afgesloten en 12 
geleid hebben tot een
 gezamenlijk gesprek 
tussen de buren.

Op pensioen

Burenbemiddeling

De reden van de burenbemiddeling

# %

Geluid 6 17

Dieren 1 3

Jongeren 2 6

Geur of rook 1 3

Gemeenschappelijke ruimtes 0 0

Pesten - roddelen - lastig vallen 5 14

Bomen en planten 15 42

Sluikstorten - Vuil 0 0

Parkeerproblemen 1 3

Erfafscheiding 2 6

Andere... 3 8



Beste inwoners,

Zoals jullie weten is veiligheid niet enkel 
een opdracht voor politie maar berust 
deze problematiek meer en meer op 
een goede samenwerking tussen de 
lokale bevolking en de politiediensten. 
We hebben het geluk dat de ganse 
oppervlakte van Wezembeek-Oppem 
en Kraainem werd ingedeeld in 
verschillende BIN’s, afhankelijk van 
waar je woont. Je kan terugvinden op 
onze website bij welke BIN je behoort 
alsook de contactgegevens van de 
BIN coördinator bij wie u zich kan 
inschrijven om deel uit te maken van 
de BIN. 

Wat houdt dat in:
Je wordt op de hoogte gehouden via 
sms van verdachte gedragingen in de 
buurt. Je kan ook zelf nuttige en of 
verdachte gedragingen melden. Het 
enige wat wij vragen, maar het is geen 
verplichting, is dat jullie attent zijn 
op bepaalde verdachte handelingen 

of personen die in jullie straat of 
wijk circuleren en deze onmiddellijk 
melden via 101/112. Je roept onze hulp 
beter te veel in dan te weinig. Nooit 
zal u daarover aangesproken worden, 
integendeel wij vinden dat een mooie 
vorm van burgerzin en helpt ons, 
zoals in het verleden reeds gebeurde, 
om verdachten aan te houden en de 
veiligheid in de wijk te garanderen.

Andere voordelen door je in te 
schrijven in een BIN zijn:

• verhoogt je veiligheidsgevoel
• versterkt de sociale cohesie in de 

wijk
• verhoogt ieders bewustzijn rond 

criminaliteitspreventie
• voorkomt criminaliteit of helpt om 

verdachten op te sporen
• maakt informatie-uitwisseling 

mogelijk tussen buurtbewoners 
en de politie

• Versterkt het partnerschap tussen 
politie en de burgers

Bedankt om zo talrijk mogelijk in te 
schrijven in een BIN en op die manier 
het partnerschap met de bevolking en 
je eigen buurtbewoners te verstevigen.

Het algemeen politiereglement dat van toepassing is op 
grondgebied Wokra werd onlangs gewijzigd.

Deze aanpassing werd eind april 2022 goedgekeurd door de 
gemeenteraden van Wezembeek-Oppem en Kraainem.

Zo werd o.a. – op vraag van PZ Wokra – een nieuw artikel 
nr. 117 dat handelt over het oneigenlijk gebruik van lachgas 
ingevoegd.

U vindt de laatste versie van het algemeen politiereglement 
terug op onze website :

www.wokra.be
startpagina > vragen > politiereglement

B.I.N.

Politiereglement
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Verkeer

Nieuwe wetgeving aangaande 
gebruik GSM aan het stuur.

Vanaf  3 maart gelden strengere regels voor 
wie zijn gsm, smartphone of andere mobiele 
apparatuur achter het stuur wil gebruiken. Als 
bestuurder handenvrij bellen met de gsm op de 
schoot wordt dus verboden.

De nieuwe regel bepaalt dat je, als bestuurder, 
geen mobiel elektronisch apparaat met een 
scherm mag gebruiken, vasthouden noch 
manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde 
houder aan het voertuig bevestigd is.  Concreet betekent het dat je als bestuurder niet meer mag 
bellen terwijl je smartphone los op je schoot, op de middenconsole of op de passagierszetel ligt. Ook 
het gebruik van je smartphone voor navigatie of als muziekspeler wordt verboden, tenzij het toestel 
vastgeklikt is in een houder. Hetzelfde geldt voor andere mobiele apparatuur met een scherm, zoals 
gps-toestellen of mediaspelers. 

Elektrische fiets vs. Speed pedelec

Waar mag ik rijden? 

• Voor de bestuurders van fietsen met een elektrische hulpmotor en 
gemotoriseerde fietsen zijn de regels voor de fiets van toepassing. Zij 
begeven zich dus steeds op het fietspad, aangeduid door het bord D7, 
D9, D10, of door wegmarkeringen.

• De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met 
een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u de fietspaden te 
gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in 
principe verplicht. De wegbeheerder kan via speciale onderborden 
de plaatselijke situatie wijzigen (zie onder).

Mogen speed pedelecs op andere plaatsen fietsen?

Speed pedelecs blijven volgens de wetgeving bromfietsen.
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Deze keer
    ben ík BOB

Iedere wegbeheerder – dwz. het Gewest op 
gewestwegen, de Vlaamse Waterweg voor 
jaagpaden langs rivieren en kanalen of de 
gemeente voor alle andere wegen – mag zelf 
bepalen waar een speed pedelec mag rijden. Iedere 
situatie wordt aan de hand van verkeersborden 
duidelijk gemaakt. De meest voorkomende 
gevallen, zetten wij voor jou op een rij:

• Wat het beperkt éénrichtingsverkeer (BEV) 
betreft, kan men via onderborden speed 
pedelecs toelaten. Hetzelfde geldt voor 
wegen waar enkel plaatselijk verkeer wordt 
toegelaten.

• Voor het gebruik van landelijke wegen die 
worden aangeduid met het bord F99 kan een 
pictogram worden toegevoegd dat speed 
pedelecs toelaat. Let wel hier is de snelheid 
beperkt tot 30km/u. 

• De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid 
met een blauw rond bord met fietsers en 
voetgangers (D9 en D10 borden), blijven 
verboden voor speed pedelecs.

Voor vele andere regels, zoals voor het naast 
elkaar rijden met twee speed pedelecs blijft 
de wetgeving voor bromfietsen klasse B van 
toepassing.

Voorrangsregel bij inhalen stilstaand of 
geparkeerd voertuig

Volgens art. 12.5 KB 1/12/1975: de bestuurder 
die voorrang moet verlenen, mag slechts verder 
rijden indien hij zulks kan doen zonder gevaar 
voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere 
weggebruikers, hun snelheid en de afstand 
waarop zij zich bevinden.

Concreet wil dit zeggen dat zelfs wanneer 
men een maneuver heeft ingezet (vb inhalen 
geparkeerd voertuig), het tegemoet komend 
verkeer nog steeds voorrang heeft.
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Aanvrager 
Naam en voornaam : …………………………………………………………………………… 
Adres : …………………………………………………………………………………………… 
Type woning : …………………………………………………………………………………… 

Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (winkel, loods, tuinhuisje, …) : 
(+ adres) : ……………………………………………………………………………………….. 

Periode van afwezigheid 
Datum en uur van vertrek : ……………………………………………………………………. 
Datum en uur van terugkomst : ………………………………………………………………. 

Contactmogelijkheden 
Uw verblijfadres en telefoonnummer : ……………………………………………………….. 

Contactpersoon : ……………………………………………………………………………….. 
Adres : …………………………………………………………………………………………… 
Telefoon : ................................................................ Beschikt over de sleutel : JA / NEEN 

Bijzonderheden 
Voertuig(en) in de woning : JA / NEEN Omschrijving : ……………….. 

Aanwezigheid van een alarmsysteem : JA / NEEN Type : ………………………… 

Installateur (naam + telefoonnummer) : ……………………………………………………… 

Tijdschakelaar binnen de woning : JA / NEEN Ingesteld op .................... uur 
Veiligheids- of schrikverlichting buiten : JA / NEEN 
Waakhond of andere dieren : JA / NEEN Kenmerken : ………………… 

Andere preventie- of beveiligingsmaatregelen (privé-bewaking, extra slot op …, 
brievenbus geledigd door …) 

   Ik ga ermee akkoord dat PZ Wokra mijn gegevens verwerkt conform de GDPR- 
   wetgeving* : JA / NEEN 

Datum en handtekening : 

AF TE GEVEN OF OP TE STUREN NAAR 
LOKALE POLITIE WOKRA, MOLENWEG 20 TE 1970 WEZEMBEEK-OPPEM ! 
TEL 02/766.18.18

* Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om vakantietoezicht uit te voeren en u hiervan op de hoogte

te brengen. Ze worden niet doorgegeven aan derden.

AANVRAAG VOOR AFWEZIGHEIDSTOEZICHT 

ONLINE AANVRAAG VIA:


