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Beste inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele

Het einde van het jaar 2021 is in zicht. Tijd dus voor een nieuwe politiekrant. Het is een editie 
geworden waarin we verkeer in de kijker zetten. Maar ook de feestdagen en diefstalpreventie 
komen aan bod. 

Bij het onderdeel ‘verkeer’ hoort natuurlijk een voorstelling van onze Dienst “Verkeer – HIT”. 
We zetten eveneens graag onze actie ‘Lichten aan, veilig op de baan’ en de regelgeving rond 
schoolstraten, speed pedelecs en e-steps in de verf. 

Nu de feestdagen in aantocht zijn, is dit uiteraard ook een feestelijke editie. Als alles goed 
gaat, betekent dit dat we Kerstmis en Oudjaar samen met familie en vrienden kunnen vieren. 
Hoe je het op een veilige manier kan doen, vind je op pagina 4. Gezien de reeks inbraken van 
de afgelopen maanden, willen we jullie ook graag kennis laten maken met de dienst van onze 
diefstalpreventieadviseur. Meer info hieromtrent vind je eveneens op pagina 4. 

Het is geen gemakkelijk jaar geweest. Dat beseffen wij als burgemeesters en medewerkers van de 
politiezone maar al te goed. We willen jullie daarom van harte bedanken voor het volgehouden 
respecteren van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Helaas is het einde nog niet 
in zicht. Nieuwe varianten van het virus doken recentelijk op en nopen ons opnieuw tot het nemen 
van strengere maatregelen. 

Dit zal een ernstige inspanning vergen van ons allemaal. Alleen samen kunnen we dit aan. 

Draag daarom goed zorg voor elkaar en koester ingetogen de eindejaarsmomenten. 

Het Politiecollege en de medewerkers van de politiezone Regio Rhode & Schelde. 

Voorwoord van de 
voorzitter

OPENINGSUREN ONTHAAL
Bij onze onthaaldiensten kan je terecht om klacht neer te leggen, aangifte te doen of informatie te vragen. Ook kan deze dienst de nodige attesten bezorgen 
in geval van verlies of vernietiging van officiële documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs. 

Hoe maak je een afspraak? • surf naar onze website www.politie5418.be
 • scan de QR-code
 • telefonisch contact opnemen met het centraal onthaal via 09 363 71 71. 

Je kan ook steeds spontaan langskomen in het commissariaat. Afhankelijk van de ernst en dringendheid, krijgen de mensen met een afspraak voorrang. 
Daarnaast willen we benadrukken dat onze interventieploegen nog steeds 24/24 en 7/7 klaarstaan. Heb je dringend hulp nodig of zie je een verdachte situatie, 
aarzel niet en bel 112!

Algemeen e-mailadres: pz.rhodeschelde@police.belgium.eu
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Centraal onthaal MERELBEKE – Driekoningenplein 20 – 09 363 71 71
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 09:00-13:00 -

Onthaal DESTELBERGEN – Kerkham 3E – 09 363 72 72
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 09:00-12:00 13:30-18:30 13:00-17:00 - 09:00-12:00 - -

    Lokale Post HEUSDEN – Heusdendorp 2 – 09 363 72 72 (enkel op afspraak!)

Onthaal MELLE – Brusselsesteenweg 150 – 09 363 74 74
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 - 14:00-18:45 13:30-16:45 - 08:00-12:45 - -

Onthaal OOSTERZELE – Windekekouter 54 – 09 363 73 73
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag
 14:00-20:00 - 14:00-16:00 - 09:00-12:00 - -



De Dienst Verkeer – HIT is in juli 2019 ontstaan na de samensmelting van de Dienst Verkeer en 
het HIT-team.  Dankzij de samensmelting kan er met meer mensen samengewerkt worden en 
kunnen er grotere acties op touw gezet worden. Sinds juli 2021 bestaat de dienst uit een luik 
Verkeer en een luik HIT, elk met hun eigen specialisatie.

Verkeer maakt deel uit van een van de zeven basisfunctionaliteiten van de lokale politie. Het 
takenpakket van Dienst Verkeer bestaat uit een deel ‘handhaving’ en een deel ‘advies en beleid’. 
Onder ‘handhaving’ vallen de gekende verkeersacties zoals controle op het gebruik van de 
gordel, gsm gebruik achter het stuur.  In oktober ging de actie “Lichten aan veilig op de baan” 
van start, waarbij extra fietscontroles worden georganiseerd. Ook grote nationale acties, al dan 
niet met partners, zoals de flitsmarathon, verkeersveilige nacht, enzoverder vallen onder het 
onderdeel ‘handhaving’. 

Onder ‘advies en beleid’ verstaan we onder meer het samenwerken met mobiliteitsambtenaren 
rond wegenwerken, weginrichting, … De Dienst Verkeer geeft ook opleidingen en infosessies; 
De opleiding ‘gemachtigd opzichter’ is daar een voorbeeld van. Daarnaast neemt de dienst deel 
aan overlegstructuren en beheert zij ook het Autonoom Politioneel Onderzoek (APO). Dat wil 
zeggen dat de Dienst Verkeer welomschreven politionele dossiers volledig afhandelt in eigen 
beheer.

De acties van het verkeersteam boeken mooie resultaten. Zo zijn er in 2020 467 snelheidscontroles 
gehouden, waarbij 96.208 wagens gecontroleerd werden. Daaruit volgden 4258 pv’s. Verder 
werden er in 2020 2355 pv’s uitgeschreven voor inbreuken op trajectcontroles/rood licht, en 900 
pv’s voor verkeersinbreuken.

VERKEER-HIT: MEER DAN VERKEERSVEILIGHEID

Binnen onze politiezone bevinden zich in totaal zes schoolstraten. Ze maken de 
schoolomgeving van de kinderen veiliger én gezonder. Ontdek hier wat een schoolstraat 
juist inhoudt.  

Een schoolstraat is een straat waarin zich een school bevindt. Bij het begin en het 
einde van een schooldag wordt die straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Enkel 
voetgangers, fietsers en speed pedelecs hebben op dat moment toegang tot de straat. 
Bewoners van een schoolstraat mogen de straat tijdens die uren uitrijden, maar mogen 
ze niet inrijden. Enkel de hulpdiensten hebben op dat moment nog toegang tot de 
straat.  

HOE HERKENNEN ?
Schoolstraten kan je herkennen aan de verkeersborden en een nadar die aan het begin 
van de straat staan. De hele breedte van de straat is op dat moment voorbehouden voor 
fietsers en voetgangers. Breng je kinderen dus te voet of met de fiets naar school. Wil je 
je kinderen met de auto brengen, parkeer dan iets verder en ga te voet verder.

SCHOOLSTRATEN

HIT
Het HIT-Team, of Heterdaad Inbrakenteam, is in mei 2015 
ontstaan. Dit team is opgericht met als doel de vele inbraken 
binnen de politiezone aan te pakken. De vier inspecteurs van het 
HIT-team maken gebruik van een anoniem voertuig voorzien 
van het automatisch nummerplaat-herkenningssysteem 
(ANPR). Door de ervaring die het team doorheen de jaren 
heeft opgebouwd, werd het takenpakket van het HIT-team 
steeds meer uitgebreid. Zo gaan zij nu ook op zoek naar 
inbreuken op de drugswetgeving, allerlei vormen van overlast, 
jeugd gerelateerde problemen, ... 

Het HIT-team werkt vandaag rond vijf pijlers:

Dankzij de ANPR-camera’s schrijft het HIT- team jaarlijks 
meer dan 200 pv’s uit. Dit gaat dan onder meer over het niet 
bezitten van een geldige keuring of verzekering, inbreuken 
op de voorwaarden van het rijbewijs, enzoverder. Naast pv’s 
uitschrijven kan het HIT-team ook voertuigen in beslag nemen 
en arrestaties uitvoeren.

IN ONZE POLITIEZONE
Deze straten binnen onze politiezone zijn schoolstraten: 
• Bredenakkerstraat in Destelbergen; 
• Kerkham in Destelbergen; 
• Postlaan in Destelbergen; 
• Wezenstraat in Melle; 
• Bergstraat in Merelbeke;  
• Munteplein in Munte (Merelbeke).



Tijdens de wintermaanden zet onze politiezone opnieuw extra in op fietscontroles en meer 
specifiek op de controle van fietsverlichting. Onze actie ‘Lichten aan, veilig op de baan!’ loopt 
nog tot eind februari 2022. Zichtbaarheid is voor fietsers uiterst belangrijk tijdens de donkere 
maanden. Want in het donker heb je een groter risico op een ongeval. 
Onze medewerkers treden vooral preventief en informerend op, maar wanneer nodig wordt 
er ook geverbaliseerd. De politiezone houdt ook extra controles op plaatsen waar veel fietsers 
langskomen, zoals aanrijroutes naar scholen, stationsbuurten en sporthallen.  

SCHEMERING 
VIAS Institute merkt op dat de 
omschakeling van zomer- naar wintertijd 
de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt. 
Er gebeuren zes keer meer ongevallen bij 
zonsopgang en valavond in oktober dan in 
juni. Volgens de meest recente cijfers waren er 
in 2017 1504 fietsongevallen bij schemering 
en gedurende de nacht. Goed voor 16,4% 
van alle fietsongevallen (9192). Een goede 
fietsverlichting en een fluohesje zijn dus geen 
overbodige luxe. 

Binnen onze politiezone gebeurden in de eerste 
6 maanden van 2021 102 verkeersongevallen 
met lichamelijke letsels. Daarbij raakten 
49 fietsers gewond. Gemiddeld gebeurt 
17,64% van de ongevallen tussen 6 en 9 
uur ’s morgens, en 31,37% tussen 15 en 19 
uur ’s avonds. Bijna 50% van de ongevallen 
binnen onze politiezone gebeuren dus tijdens 
schemering. Je doet er dan ook goed aan op 
te vallen in het verkeer! 

WAARSCHUWING OF BOETE
Als je beide lichten niet werken, dan mag je 
je verwachten aan een onmiddellijke inning 
van 58 euro. Heb je een technisch defect, dan 

krijg je een waarschuwing. In dat geval krijg je tijd om je verlichting te herstellen. Je moet je 
daarna met je herstelde fiets aanbieden voor controle.

Het afgelopen jaar werden 
zo’n negen honden, twee 
kittens, drie vogels en 
een schildpad gevonden 
binnen onze politiezone. 
De meeste dieren werden 
gelukkig weer herenigd 
met hun baasje, anderen 
vonden een nieuwe thuis 
of werden aan het asiel 
toevertrouwd. Door je 
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 
te koppelen aan het 
identificatienummer van de 
chip kan je zelf helpen om 
je huisdier sneller terug te vinden als deze op avontuur vertrekt.
In België is het verplicht om honden en katten te laten chippen. De dierenarts 
koppelt het identificatienummer van de chip aan de gegevens van de eigenaar. 
Deze gegevens worden verzameld op de officiële platformen DogID en CatID.   
Sinds 1 mei 2021 moet je als eigenaar toestemming geven om je gegevens 
zichtbaar te maken op de website. Omwille van de privacywetgeving zijn 
deze gegevens niet meer standaard toegankelijk, ook niet voor de politie. Dit 
maakt het moeilijker om eigenaars van loslopende dieren snel te contacteren.  

HOE REGISTREREN? 
Je kan je hond registeren via www.dogid.be. Daar koppel je jouw 
rijksregisternummer aan de chip van je hond. Daarna zet je deze gegevens 
publiek. Voor je kat moet je enkel het vakje ‘publiek blijven’ aanvinken op 
www.catid.be . 
Lukt het niet om je gegevens te koppelen aan het identificatienummer van je 
huisdier? Neem dan contact op met je dierenarts. Deze kan de registratie voor 
jou in orde brengen.

SPEED PEDELECS OP DE RIJWEG? 

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u het fietspad te 
gebruiken. Ligt die snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht.  

De situatie kan echter plaatselijk gewijzigd worden. Zo kan iedere wegbeheerder zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden. 
Het Vlaams Gewest mag dus beslissen voor gewestwegen, de Vlaamse Waterweg voor jaagpaden langs rivieren en kanalen en de 
gemeenten voor alle andere wegen. Deze uitzonderingen zijn herkenbaar aan een verkeersbord met het symbool van een bromfiets in 
combinatie met de letter ‘P’. Deze wegaanduidingen kunnen bijvoorbeeld aangeven dat men met een speed pedelec verplicht is om 
het fietspad te gebruiken of tegen de richting in mag fietsen bij een eenrichtingsstraat.

WAAR MOET IK RIJDEN MET DE E-STEP?
• Rijd je stapvoets met een elektrische step, dan word je aanzien als voetganger. Dat betekent dat je het voetpad moet gebruiken en 

moet oversteken aan een zebrapad.
• Rijd je sneller dan stapvoets, dan word je aanzien als een fietser. Je moet op het fietspad rijden, of wanneer er geen fietspad is, op 

de rijbaan. Ook dien je de wegsignalisatie voor fietsers te volgen.

De maximaal mogelijke snelheid van een elektrische step mag niet hoger zijn dan 25 km/uur. Steps die toch sneller kunnen rijden, 
zullen in beslag genomen worden.

GOEDE ZICHTBAARHEID, 
GEEN OVERBODIGE LUXE

Verlies je beste 
vriend niet uit het 

oog, koppel je
gegevens

SPEED PEDELECS: REGELS EN VERPLICHTINGEN

Wij zijn steeds op zoek 
naar enthousiaste 

collega’s?
Word jij onze nieuwe medewerker? Dat kan!  

Als politieman of –vrouw maar ook als burger.

Interesse? 

Maak een afspraak met één van onze beroepenvoorlichters via 
het nummer 09 363 71 71 of neem een kijkje op de 

rekruteringssite van de politie:  

www.jobpol.be
KOM JIJ ONS TEAM 

VERSTERKEN?



Geef inbrekers geen 
kans

VRAAG RAAD BIJ ONZE 
DIEFSTALPREVENTIEADVISEURS

De donkere maanden zijn de ideale periode voor inbrekers om toe te slaan. In 2020 
werden zo’n 182 inwoners het slachtoffer van een woninginbraak. Dat zijn 23,5% 
minder inbraken dan het jaar ervoor. Zorgen voor een inbraakveilige woning is 
essentieel. Weet je niet goed waar te beginnen? Onze diefstalpreventieadviseurs 
(DPA) helpen je gratis op weg.
 

Vraag een vrijblijvend advies aan en onze specialist komt langs bij jou thuis. Hij 
gaat rond in je huis en controleert het bestaande hang- en sluitwerk op de ramen, 
deuren, poorten, enzoverder.  

De DPA geeft je vervolgens tips over hoe je met eenvoudige en goedkope ingrepen 
jouw huis beter kan beveiligen. Voor duurdere maatregelen, zoals de installatie 
van elektrische rolluiken met optilbeveiliging, bestaan er overheidspremies. Het 
advies van onze diefstalpreventieadviseurs is onafhankelijk, objectief en verplicht 
je tot niets. Jij beslist achteraf zelf hoe en in welke mate je jouw woning beveiligt 
tegen inbraken.  

VEILIG THUIS - KWARTET
Inwoners die een diefstalpreventieadvies 
aanvragen krijgen achteraf ook een ‘Veilig 
Thuis – kwartetspel’. Het kaartspel, dat 
ontworpen is door eerste inspecteur Luc 
Clerbout, staat vol nuttige tips over hoe je je 
woning inbraakveilig houdt. Ook de stappen 
die moeten ondernomen worden na een 
woningbraak zijn opgenomen in het kwartet. 

Eerste inspecteur Clerbout had het idee 
om mensen al spelenderwijs tips rond 
inbraakpreventie mee te geven: “Er zijn al veel 
middeltjes rond inbraakpreventie uitgevonden, maar het is en blijft moeilijk om de 
dief voor te zijn. Een spel was de ideale oplossing, ook omdat ik de mensen de 
kans wilde geven om met hun kinderen over inbraakpreventie te kunnen spreken. 
Eerst dacht ik aan een versie van Stratego, waarbij een dief ergens moest zien 
binnen te geraken. Maar al snel kwam het idee van een kwartetspel. Dat is klein, 
leuk en je kan er veel informatie in verwerken. En zo geschiedde.”

HOE AANVRAGEN?
Je kan het gratis diefstalpreventieadvies online aanvragen via onze website
of via mail: pz.rhodeschelde.slb@police.belgium.eu.
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“Er zijn al veel
middeltjes rond
inbraakpreventie
uitgevonden, maar
het is en blijft
moeilijk om de dief
voor te zijn”
EERSTE INSPECTEUR LUC CLERBOUT


