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DRINGEND POLITIEHULP NODIG?  Bel 101!
De meeste politie-inspecteurs van 
onze politiezone maken deel uit van de 
interventiedienst. Deze politiemensen 
gaan ter plaatse bij elke dringende 
oproep die binnenkomt via het 
noodnummer 101. 

Feiten waarvoor de interventiedienst wordt opgeroepen:

Er zijn tal van redenen waarom mensen 
politiehulp vragen. Dit kan gaan van een overval 
of een diefstal tot een burenruzie of een 
conflict tussen partners. Per jaar moeten onze 
interventieploegen gemiddeld 30.000 keer 
uitrukken.

Afhankelijk van de dag en het tijdstip zijn er 24 
op 24 uur 5 tot 8 interventieploegen op de baan. 
Tussen hun oproepen door patrouilleren zij in een 
bepaald gebied dat aan hen werd toegewezen. 
De politiezone is opgedeeld in 4 gebieden 
waarin er steeds één of meerdere politieploegen 
rondrijden.

De politie-inspecteurs van de interventiedienst 
worden ook voor andere taken ingezet zoals 
toezicht houden bij voetbalwedstrijden of op-
tochten en de voorleiding en bewaking van 
gevangenen. 
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De inspecteurs van onze 
interventiedienst krijgen elke 
dag gemiddeld 90 oproepen 
waarbij zij ter plaatse moeten 
gaan.

Wist je 
dat...?

info@politielrh.be
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De interventie-inspecteur

Gemiddelde leeftijd: 38 jaar

83% is een man

64% woont in de politiezone

Beste inwoner 

De afgelopen jaren heeft onze politiezone heel wat 
veranderingen doorgemaakt. Hierbij denken we 
uiteraard vooral aan onze verhuis naar het nieuwe 
politiekantoor in de Zwarte-Brugstraat in Hasselt. 
Maar ook onze dienstverlening naar jullie toe is 
de afgelopen tijd sterk geëvolueerd. Zo gebeuren 
de domiciliecontroles door onze wijkinspecteurs 
tegenwoordig volledig digitaal en kan je online een 
afspraak maken om een aangifte te komen doen. 
Samen met het parket Limburg hebben we ook 
‘project M’ opgestart: een nieuwe manier van werken 
waarbij daders sneller en gepaster gestraft worden.

Om jullie nog beter van dienst te zijn, werden er ver-
schillende nieuwe afdelingen binnen ons politiekorps 
opgericht. Denk bijvoorbeeld maar aan onze dieren- 
en milieupolitie. En sinds 1 januari 2019 hebben ook 
het politiecollege en de politieraad van de zone een 
nieuwe samenstelling.

Het leek ons dus de hoogste tijd om de politie Limburg 
Regio Hoofdstad nog eens aan jullie voor te stellen. In dit 
Politie-zine vind je een overzicht van al onze diensten die 
elke dag opnieuw voor jullie in de weer zijn. 

Maar uiteraard is dit geen eindstation. De politie 
Limburg Regio Hoofdstad blijft groeien en evolueren. 
Samen met de politieraad, die we hieronder ook graag 
even aan je voorstellen, stippelen wij een beleid uit dat 
de veiligheid en de leefbaarheid in onze politiezone 
nog verder zal verhogen. Dit is immers voor al onze 
steden en gemeenten prioritair!

VOORWOORD
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Op de foto v.l.n.r.: Philip Pirard, korpschef; Stefaan Brillouet, 
secretaris; Steven Vandeput, burgemeester Hasselt - voorzitter 
politiecollege; Johny De Raeve, burgemeester Zonhoven; Erik Van 
Roelen, burgemeester Halen; Luc Wouters, burgemeester Lummen; 
Rik Kriekels, burgemeester Diepenbeek; Bert Moyaers, 
burgemeester Herk-de-Stad.

Boven v.l.n.r.: Jan Bynens, Sofie 
Vanoppen, Stefaan Brillouet 
(secretaris) , Kris Knuts, Kevin 
Schouterden, Michel Froidmont, 
Patrick Hermans, Veerle Beckers, 
Bart Moors, Lieve Vandeput, Koen 
Claes, Guido Fissette, Gerald 
Corthouts, Wim Hayen, Pieter 
Cuppens, Jimmy Graulus, Laurens 
Meeus, Koen Ooms, Steven 
Vanmechelen, Peter Liefsoens. 
Onder v.l.n.r.: Bert Moyaers, Erik 
Vanroelen, Johny De Raeve, Philip 
Pirard (korpschef), Luc Wouters, 
Anne Caelen, Steven Vandeput, 
Dymfna Meynen,  Lut Creemers, Rik 
Kriekels, Nancy Kwanten.
Ontbreken op de foto: Nele 
Kelchtermans en Raf Martens. 

Onze politieraad
De politieraad van onze zone bestaat uit de 6 burgemeesters en 25 leden 
verkozen uit de 6 gemeenteraden. Ze vergaderen een viertal keer per jaar. 
Het grootste deel van deze vergaderingen is openbaar: ook jij bent dus 
van harte welkom! Op onze website www.politielrh.be vind je de agenda 
en besluiten van elke politieraad.



Team horeca en middenstand

Projectteams

SAU-TIG
SAU-TIG staat voor ‘Special Assistance Unit - Tactische 
InterventieGroep’. De leden van het SAU-TIG voeren opdrachten 
uit waarvan we weten dat er een bepaald risico aan verbonden 
is, zoals bijvoorbeeld de arrestatie van een gevaarlijk persoon. 
Politiemensen die tot dit team behoren, hebben zware 
toelatingsproeven afgelegd en kregen een gespecialiseerde 
opleiding. Zij zijn altijd onherkenbaar wanneer ze tussenkomen. De 
politiezones Limburg Regio Hoofdstad, Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken, Kanton Borgloon, Heusden-Zolder en Tongeren/
Herstappe hebben samen één SAU-TIG team dat actief is in al 
deze politiezones.

Mountainbiketeam
Het woord zegt het zelf: de leden van ons 
mountainbiketeam voeren hun opdrachten 
uit met de fiets. Je hebt ze ongetwijfeld 
al wel eens zien rijden in de Hasseltse 
binnenstad of op een groot evenement. 
De fietsers patrouilleren vooral in het 
centrum van Hasselt en in alle wijken 
binnen de grote ring. Ze treden op bij 
verkeersovertredingen en controleren 
verdachte personen en voertuigen. 
Daarnaast gaan ze ook ter plaatse bij 
dringende oproepen vanuit de binnenstad: 
ze zijn vaak immers sneller ter plaatse dan 
de collega’s met een combi.

Hondenbrigade
Onze hondenbrigade kom je vooral tegen 
op evenementen, in uitgaansbuurten of 
op andere plaatsen waar veel mensen 
samenkomen. Hier zijn ze vooral aanwezig 
om een oogje in het zeil te houden. Maar 
ook bij interventies waarbij er geweld 
gebruikt wordt of wanneer de openbare 
orde verstoord wordt, komen zij ter plaatse 
om de nodige bijstand te leveren. De 
honden zijn ook getraind om in gebouwen 
of binnen een afgebakend gebied personen 
op te sporen. 

info@politielrh.be

Team Oliver
Ons gauw- en winkeldiefstallenteam, Team 
Oliver, bestaat uit politiemensen die 
gespecialiseerd zijn in het herkennen van 
zakkenrollers en winkeldieven. Daarnaast 
werken zij ook op bedelarij en overlast. De 
leden van Team Oliver dragen nooit een 
uniform. Hun belangrijkste werkterrein is 
de binnenstad van Hasselt maar ook op 
belangrijke evenementen zorgen zij ervoor 
dat mensen met minder goede bedoeling- 
en uit de menigte geplukt worden.

PIT-team
Ons Project- en InterventieTeam werkt rond verschillende vormen 
van overlast en fenomenen in onze politiezone. Dit betekent dat 
zij op gekende overlastplaatsen en hotspots zoals de stations- 
omgeving in Hasselt, speelpleintjes en kraakpanden regelmatig 
controles uitvoeren. Ook de overlast in het uitgaansleven be- 
strijden, is één van de prioriteiten van dit team.

Team horeca en middenstand 
Het team horeca en middenstand is het 
aanspreekpunt voor alles wat te maken 
heeft met handel en horeca in onze politie- 
zone. Wanneer een bepaalde zaak voor 
overlast zorgt, komt het team onmiddellijk 
in actie. Vaak wordt de overlast veroorzaakt 
door te luide muziek of drugs. Het team 
horeca en middenstand probeert altijd 
eerst te bemiddelen maar zal indien nodig 
samen met de stad of gemeente gepaste 
maatregelen nemen. Daarnaast geven 
hoofdinspecteurs Tomsin en Vanstraelen 
ook advies aan steden en gemeenten, bij- 
voorbeeld over evenementen waarbij er 
muziek gespeeld wordt. Ondernemingen 
die een bijzonder risico lopen zoals banken, 
juweliers en apothekers kunnen bij het 
team terecht voor beveiligingsadvies.

info@politielrh.be

Milieupolitie 
Bij een milieumisdrijf worden de eerste vaststellingen gedaan 
door de milieudienst van de stad of gemeente of door onze 
interventiedienst. Sinds september 2018 voert onze milieupolitie 
het verder onderzoek naar deze feiten. Meestal gaat het dan over 
het vervoeren of opslaan van afvalstoffen, bodemverontreiniging 
of grotere gevallen van sluikstorten. Naast het onderzoeken van 
milieumisdrijven werkt de milieupolitie ook mee aan acties samen 
met onder andere de Sociale Inspectie en de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid.

milieu@politielrh.be

Binnen onze politiezone bestaan er verschillende teams die een bepaalde 
specialiteit hebben of rond een bepaalde problematiek werken. 
We stellen ze kort aan je voor.
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Onze verkeersdienst heeft als belangrijkste doelstelling 
het aantal verkeersongevallen in onze politiezone te laten 
dalen. In eerste instantie proberen we dit te doen door 
pro-actief te werken. Dat betekent dat we onder andere 
controleren op het correct gebruik van fietsverlichting, 
onze inwoners op allerlei manieren informeren over de 
verkeersregels en een groot verkeersexamen afnemen van 
jonge voetgangers en fietsers.

Waarschuwen volstaat helaas echter niet. Het is noodzakelijk om 
ook te controleren. Onze verkeerscontroles zijn vooral gericht op 
snelheid, alcohol en drugs, het dragen van de veiligheidsgordel en 
het gebruik van de gsm achter het stuur. Ook het zwaar vervoer en 
de taxi’s die onze politiezone doorkruisen, worden regelmatig aan 
een controle onderworpen.

Kunnen jullie eens in mijn straat flitsen, a.u.b.?

De locaties waar wij flitsen worden bepaald door het aantal 
ongevallen dat er op die plaats gebeurt en waarbij overdreven 
snelheid een rol speelt. De lijst met deze locaties wordt elke zes 
maanden geëvalueerd en aangepast. 

Regelmatig stellen jullie aan ons de vraag of wij eens kunnen 
flitsen in een bepaalde straat. Jammer genoeg kunnen wij 
niet op alle aanvragen ingaan. Wanneer wij een melding van 
overdreven snelheid ontvangen, plaatsen wij gedurende twee 
weken een verkeersteller op die locatie. Bij de analyse van de 
resultaten houden wij rekening  met de volgende zaken: 
•  Het aantal bestuurders dat de maximum toegelaten snelheid 
 overschrijdt 
• Het aantal voertuigen dat er passeert
• Het aantal verkeersongevallen

Indien blijkt dat er inderdaad te snel 
gereden wordt, gaan we in samenspraak 
met de gemeente eerst sensibiliseren 
door middel van smileyborden. Vanuit 
de politie geven wij ook aanbevelingen 
om de infrastructuur in een straat in die 
mate in te richten zodat er niet meer te 
snel gereden kan worden. 

Welkom 
bij de politie
LIMBURG REGIO HOOFDSTAD

info@politielrh.be
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Verkeer

verkeer@politielrh.be

Ons politiehuis
Het hoofdkantoor van onze politiezone ligt sinds 2018 in de 
Zwarte-Brugstraat in Hasselt. Op deze centrale locatie zijn 
dan ook de meeste van onze diensten gevestigd. Elke week 
ontvangen wij gemiddeld 400 bezoekers in ons politiehuis.

Aangifte doen? 
Afspraak maken!
Voor niet-dringende klachten wer-
ken wij enkel nog op afspraak. Een 
afspraak maken kan op verschil-
lende manieren: via onze website 
www.politielrh.be, telefonisch op 
het nummer 011 938 008 of via 
onze gratis app ‘Politie LRH’. Alle 
afspraken gaan door in ons politie- 
huis in de Zwarte-Brugstraat in 
Hasselt. Voor dringende aangiftes 
of klachten kan je 24 op 24 uur  
terecht in ons politiehuis.

Het politiekantoor in je buurt
In elke gemeente van onze politiezone ligt een politiekantoor 
waar je tijdens de openingsuren ook terecht kan met vragen 
of kleine aangiftes. Een afspraak maken is in deze kantoren 
nog niet mogelijk. Ook in het nieuwe stadhuis van Hasselt, 
’t Scheep, hebben wij sinds kort een eigen infopunt waar je 
terecht kan voor eenvoudige aangiftes zoals verlies of kleine 
diefstallen.  
Op onze website www.politielrh.be vind je een overzicht van 
onze kantoren en hun openingsuren.

De meldkamer
Wanneer je naar ons algemeen telefoonnummer belt, kom 
je bij onze meldkamer terecht. Hier zitten 24 op 24 uur één 
of twee politie-inspecteurs die telefoons beantwoorden en 
camerabeelden  bekijken. Op de videowall van 12 vierkante 
meter kunnen zij de beelden van 300 verschillende camera’s 
bekijken. Het gaat zowel over de bewakingsbeelden van in en 
rond ons politiehuis als de camerabeelden van op centrale 
plaatsen in onze politiezone.

FOUTIEF PARKEREN

RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL OF DRUGS

GEBRUIK VAN GSM ACHTER HET STUUR

HET NIET-DRAGEN VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL

TOP 5 VAN VERKEERSINBREUKEN IN 2018

SNELHEIDSOVERTREDINGEN 57.550

9.711

1.443

1.397

906

              Het afgelopen jaar 
controleerden wij de snelheid van 

meer dan 18.000.000 voertuigen.

Wist je 
dat...?
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De wijk-
inspecteur 

De wijkinspecteur is je eerste aanspreekpunt binnen onze 
politiezone. Elke wijkinspecteur heeft een persoonlijk gsm-
nummer zodat je hem of haar makkelijk kan bereiken. Op de vol-
gende pagina’s vind je een overzicht van al onze wijkinspecteurs 
met hun persoonlijk telefoonnummer. Weet je niet in welke 
wijk je woont? Geen probleem. Surf dan naar onze website  
www.politielrh.be en geef je adres in. Dan krijg je onmiddellijk je 
wijkinspecteur met zijn of haar contactgegevens te zien. 

Nieuwe Hasseltse wijken vanaf 1 september

Onze wijkwerking in Hasselt werd de afgelopen 
maanden stevig onder handen genomen. We hebben de 
wijken opnieuw ingedeeld en er komen enkele nieuwe 
wijkinspecteurs bij. Op pagina 9 vind je een overzicht 
van de nieuwe indeling die ingaat op 1 september. In 
tussentijd kan je jouw wijkinspecteur nog heel eenvoudig 
terugvinden via onze website www.politielrh.be.

Ben je onlangs verhuisd? Dan heb je hem zeker 
al ontmoet: jouw wijkinspecteur. Ook aan de 
schoolpoort bij jou in de buurt heb je hem of haar 
ongetwijfeld al wel eens gezien.

www.politielrh.be  |  info@politielrh.be 

Onze wijkinspecteurs

Heilig-Hartwijk
Wijkinspecteur 
Ilka Asnong
0491 71 32 92

Stationswijk
Wijkinspecteur 
Lort Cleeren
0494 51 63 82

Centrum
Wijkinspecteur 
Stijn Menten
0494 51 63 80

Sint-Katharinawijk
Wijkinspecteur 
Philippe Ceulen
0491 71 32 93

Hollandsveld
Wijkinspecteur 
Emile Ceux
0471 88 91 19

Sint-Jans
Wijkinspecteur 
Els Ceyssens
0494 51 63 87

Runkst
Wijkinspecteur 
Wouter Pauls
0494 51 63 92

Tommelen
Wijkinspecteur 
Katrien Pauls
0494 51 63 86

Tesch & Ter Hilst
Wijkinspecteur 
Sabrina Berno
0494 51 63 85

Banneuxwijk
Wijkinspecteur 
Roel Foesters
0494 51 63 91

Kiewit
Wijkinspecteur 
Jan Franssens
0494 51 63 90

Kempische wijk
Wijkinspecteur 
Jo Vanrintel
0494 51 63 83

Sint-Lambrechts-Herk & 
Wimmertingen
Wijkinspecteur 
Romain Raskin
0494 51 63 89

Stevoort
Wijkinspecteur 
Gilbert Venken
0496 57 46 38

Rapertingen & Godsheide
Wijkinspecteur 
Jochen Janssen
0494 51 63 88

Spalbeek & Stokrooie
Wijkinspecteur 
Erik Colemonts
0496 58 74 87

Kermt & Tuilt
Wijkinspecteur 
David Copermans
0499 59 57 27

Kuringen
Wijkinspecteur 
Stefan Coenen
0496 57 21 45
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Wanneer je verhuist, komt je wijkinspecteur 
langs voor een controle. Deze zogenaamde 
domiciliecontroles gebeuren in onze poli- 
tiezone sinds kort volledig digitaal. Een 
snellere dienstverlening en geen admini- 
stratieve rompslomp meer! 

Wist je 
dat...?

Hasselt vanaf 1 september 2019Alle wijkinspecteurs van Hasselt zijn te bereiken via hasselt@politielrh.be



Centrum & Donk
Wijkinspecteur 
Wendy Vangeel
0471 91 23 93

Schulen & Berbroek
Wijkinspecteur 
An Dumon
0471 91 23 82

Wijk tussen St.-
Truidersteenweg en 
Grote Baan
Wijkinspecteur 
Karel Lahon
0471 43 00 30

Termolen
Wijkinspecteur 
Geert Maes
0494 51 63 99

Centrum
Wijkinspecteur 
Joël Colson
0494 51 63 98

Centrum-Noord
Wijkinspecteur 
Karen Reemers
0497 70 99 88

Centrum-Zuid
Wijkinspecteur 
Sandy Pauwels
0497 70 99 58

Terdonk
Wijkinspecteur 
Natascha Janssens
0497 70 85 13

Termolen & De Teut
Wijkinspecteur 
Patricia Decroos
0497 70 93 11

Halveweg, Eikenen & 
Kolveren
Wijkinspecteur 
Peter Wirix 
0494 51 63 97

Alle wijkinspecteurs van Lummen zijn te bereiken via lummen@politielrh.be Alle wijkinspecteurs van Herk-de-Stad zijn te bereiken via herk-de-stad@politielrh.be

Alle wijkinspecteurs van Diepenbeek zijn te bereiken via diepenbeek@politielrh.be Alle wijkinspecteurs van Zonhoven zijn te bereiken via zonhoven@politielrh.be

Alle wijkinspecteurs van Halen zijn te bereiken via halen@politielrh.be
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Geneiken, Genenbos, 
Gestel & Broedersveld 
Wijkinspecteur 
Christofe Debevere
0471 91 24 16

Centrum, Thiewinkel, 
Rekhoven & Molem
Wijkinspecteur 
Ellen Konix
0471 91 24 20 

Meldert, Laren, Mellaer 
& Groenlaren
Wijkinspecteur 
Cindy Vrijens
0471 91 24 19 

Linkhout, Schalkbroek, 
Prelaat Knaepen & Goeslaer
Wijkinspecteur 
Willy Schepers 
0471 91 24 18

Diepenbeek Zuid
Wijkinspecteur 
Bart Wenmaekers
0497 70 90 42

Lutselus
Wijkinspecteur 
Christof Heusdens
0497 70 77 32

Diepenbeek Noord
Wijkinspecteur 
Gino Put
0494 51 63 96

Centrum
Wijkinspecteur 
Peter Luykx
0494 51 63 94 

Centrum Noord
Wijkinspecteur 
Gitte Oeyen
0471 91 24 00

Loksbergen
Wijkinspecteur 
Greet Lijnen
0471 91 24 07

Centrum Zuid
Wijkinspecteur 
Johan Buvens
0471 32 20 31

Zelem & Zelk
Wijkinspecteur 
Serge Roggeman
0471 91 24 03

Industrie
Wijkinspecteur 
Nancy Janssen 
0497 70 79 09

Rozendaal 
Wijkinspecteur 
Rik Pijkels
0494 51 63 95

Lummen Herk-de-Stad

ZonhovenDiepenbeek

Halen
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Studentenpolitie (Diepenbeek & Hasselt)
Studenteninspecteur Elfi Nijsen
0499 59 57 28
studenten@politielrh.be

Studentenpolitie
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dieren@politielrh.be Dierenpolitie LRH

burenbemiddeling@politielrh.be
www.fjclimburg.be

Dierenpolitie

Burenbemiddeling

Dringend politiehulp nodig? Bel 101!

Onze dierenpolitie probeert in eerste instantie 
om dierenleed te voorkomen. Wanneer we toch 
vaststellen dat er dieren verwaarloosd of mishan-
deld worden, stellen wij een proces-verbaal op. 

De dierenpolitie werkt samen met verschillende orga- 
nisaties rond dierenwelzijn zoals bijvoorbeeld de Inspec-
tie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid, honden-
vangers, dierenasielen, het Natuurhulpcentrum en het  
Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. Heb je een vraag 
rond dierenwelzijn of wil je een melding maken van  
dierenverwaarlozing of –mishandeling? Inspecteur Silvia 
Della Volpe helpt je graag verder. Je kan haar tijdens de 
kantooruren rechtstreeks contacteren via het nummer 
0494 51 63 93.

Een goede relatie met je buren is belangrijk. Als 
het toch niet wil lukken, kan je terecht bij onze 
dienst Burenbemiddeling. Onze burenbemid-
delaars zoeken graag samen met jou naar een 
oplossing. 

Wanneer wij een melding van een burenruzie binnen- 
krijgen, gaan wij eerst na of het conflict in aanmerking 
komt voor burenbemiddeling. Wanneer dit zo is, vindt 
er eerst een overleg plaats tussen de bemiddelaar en 
de buur die het probleem gemeld heeft. Daarna wordt 
er geprobeerd om een gesprek aan te knopen met de 
andere buur. Het uiteindelijke doel is om beide buren 
samen aan één tafel te krijgen en tot een oplossing te 
komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Wij 
kunnen echter niemand verplichten om deel te nemen 
aan de bemiddeling. 

Project M Op 1 oktober 2018 is onze politiezone samen met 
het parket Limburg en het Justitiehuis ingestapt 
in het zogenaamde ‘project M’. Dit project moet 
ervoor zorgen dat er, zowel voor de verdachte als 
voor het slachtoffer, een snellere reactie komt op 
strafbare feiten. Hierbij vinden we het belangrijk dat 
de schade van het slachtoffer vergoed wordt en dat 
er een krachtig signaal aan de maatschappij wordt 
gegeven.

In praktijk komt het erop neer dat een parketmagi-
straat twee dagen per week aanwezig is in het 
politiekantoor in Hasselt. De magistraat kan zijn of haar 
beslissing dan onmiddellijk meedelen aan de verdachte. 
Hierbij wordt er ook sterk ingezet op bemiddeling zodat 
we tot een beslissing komen waar zowel het slachtoffer 
als de verdachte zich in kunnen vinden.
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Wanneer onze dierenpolitie vaststelt dat een dier ver-
waarloosd of mishandeld wordt,  nemen wij het in beslag. 
Het dier wordt dan weggehaald bij de eigenaar en op-
gevangen door bijvoorbeeld een dierenasiel. Vorig jaar 
nam onze dierenpolitie meer dan 100 dieren in beslag.

AANTAL EN SOORTEN DIEREN IN BESLAG GENOMEN DOOR 
DE DIERENPOLITIE

Burenruzies kunnen tal van verschillende oorzaken heb-
ben. In onze politiezone zorgen deze zaken het vaakst 
voor frustraties tussen buren.

21 21 16 9 8

Overlast die veroorzaakt wordt 
door dieren, zoals bijvoorbeeld 
blaffende honden, meld je best aan 
je wijkinspecteur. Is het dringend? 
Contacteer ons dan via het noodnummer 101. 

Wist je 
dat...?

info@politielrh.be

Recherche
Onze politiezone telt enkele tientallen rechercheurs. 
Zij proberen dag in, dag uit misdrijven op te lossen door 
ze verder te onderzoeken. Dit gebeurt onder andere 
aan de hand van camerabeelden, telefonieonderzoek 
en DNA-sporen. Onze recherchedienst is opgedeeld 
in 6 verschillende units die allemaal gespecialiseerd 
zijn in een bepaalde problematiek: drugs, diefstallen, 
jeugd, sociale politie, data- en telefonieonderzoek en 
algemene criminaliteit.

Onze rechercheurs zal je nooit in 
een politie-uniform zien. Zij werken 
steeds in gewone kledij en rijden met 
anonieme voertuigen. Op die manier kunnen 
zij hun onderzoeken voeren zonder in de 
kijker te lopen.

Wist je 
dat...?

info@politielrh.be

Family Justice Center 
Om slachtoffers van huiselijk geweld beter en sneller te 
kunnen helpen, werd enkele jaren geleden het Family 
Justice Center opgericht. Hier zitten alle instanties die 
werken rond geweld binnen het gezin samen onder 
één dak. Op die manier moeten slachtoffers zich niet 
meer verplaatsen tussen de verschillende instanties en 
moeten ze bovendien niet telkens opnieuw hun verhaal 
doen. Op dit moment kan je enkel door de politie 
doorverwezen worden naar het Family Justice Center.

Op de foto v.l.n.r.: Katleen Vermaelen, directeur Justitiehuis Hasselt; Miet 
Knuts, substituut Procureur des Konings; Steven Vandeput, voorzitter 
politiecollege; Philip Pirard, korpschef; Guido Vermeiren, Procureur des 
Konings; Claudine Ceulemants, commissaris van politie. 

1. Geluidsoverlast
2. Beplanting
3. Erfafscheiding
4. Dieren



Dringend politiehulp nodig? Bel 101! 15

Feestje organiseren? 
WIJ HELPEN GRAAG!

Volg je ons al?

Daarnaast kunnen organisatoren steeds bij hen 
terecht voor advies en tips. Bij grote evenementen of 
activiteiten waar een risico aan verbonden is, zullen 
er politiemensen ingezet worden om alles in goede 
banen te leiden. 

Vindt je evenement plaats in de open lucht, op de 
openbare weg of is het toegankelijk voor het grote 
publiek? Vergeet dan niet dat je een vergunning 
moet aanvragen bij je stad of gemeente. Andere 
evenementen moeten enkel gemeld worden. Op 
de website van je stad of gemeente vind je meer 
informatie over het aanvragen of aanmelden van een 
evenement.

evenementen@politielrh.be

communicatie@politielrh.be

Je woning beter beveiligen? 
Binnen onze politiezone staan er verschillende diefstalpre-
ventieadviseurs klaar om je te helpen bij het beter beveiligen 
van je woning. Deze adviseurs komen na afspraak bij jouw thuis 
langs en maken je attent op de ‘zwakke plekken’ van je woning. 

Ze geven je advies over hoe je je nog beter kan wapenen tegen 
inbrekers. Het advies is volledig gratis, neutraal en op maat van 
jouw woning. 

Wanneer je gaat bouwen of verbouwen, kan je best al van in 
de beginfase rekening houden met inbraakbeveiliging. Onze 
diefstalpreventieadviseurs geven ook advies op bouwplannen. 

Via diefstalpreventie@politielrh.be kan je een afspraak maken 
met één van de diefstalpreventieadviseurs.

VRAAG HET AAN ONZE DIEFSTALPREVENTIEADVISEURS

diefstalpreventie@politielrh.be

Binnen onze politiezone hebben wij één 
dienst die zich bijna uitsluitend bezighoudt 
met de evenementen en activiteiten in onze 
politiezone. Van Pukkelpop en Rock Herk tot 
een straatbarbecue of een rommelmarkt, zij 
volgen het allemaal op. 

Wil je graag op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen in onze politiezone? 
Volg ons dan online! 

Op Facebook en Twitter posten we onder andere de 
resultaten van onze acties en controles, interessante 
preventietips en de vacatures van onze politiezone. 
Via onze foto’s op Instagram krijg je een blik achter de 
schermen van onze werking. 

Daarnaast kan je in je app store volledig gratis onze 
app ‘Politie LRH’ downloaden. Als je deze app hebt 
geïnstalleerd op je gsm kunnen wij je in geval van nood 
een bericht sturen. Zeker doen dus!
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Per jaar worden er een 6.000-tal 
evenementen aangemeld in 
onze politiezone. Wist je 

dat...?

Wil jij 
onze 
collega 
worden? 

Op www.jobpol.be vind je een overzicht van de verschillende 
functies bij de lokale en de federale politie. 

Als je politie-inspecteur wil worden, moet je eerst verschillende 
proeven afleggen voor je mag beginnen aan de politieopleiding. 
Kan je wel wat hulp gebruiken bij de voorbereiding voor deze 
selectieproeven? Maak dan een afspraak met één van de tien 
beroepenvoorlichters in onze politiezone. Zij geven je graag 
wat meer uitleg over de selectietesten en tips over hoe je 
jezelf hier op kan voorbereiden. Tot binnenkort?communicatie@politielrh.be

Politie LRH

@PolitieLRH

Politie_LRH

Politie LRH

www.politielrh.be

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe 
collega’s. Lijkt een job bij de politie 
jou wel wat? Neem dan eens een 
kijkje op de website www.jobpol.be. 



Hoofdkantoor Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
Tel. 011 938 938
info@politielrh.be

Wijkpolitie Diepenbeek
Kogelstraat 47
3590 Diepenbeek
Tel. 011 938 950
diepenbeek@politielrh.be

Wijkpolitie Halen
Sportlaan 2A
3545 Halen
Tel. 011 938 980
halen@politielrh.be

Wijkpolitie Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
Tel. 011 938 298
hasselt@politielrh.be

Wijkpolitie Herk-de-Stad
Guldensporenlaan 30
3540 Herk-de-Stad
Tel. 011 938 960
herk-de-stad@politielrh.be

Wijkpolitie Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel. 011 938 970
lummen@politielrh.be

Wijkpolitie Zonhoven
Kerkplein 62
3520 Zonhoven
Tel. 011 938 940
zonhoven@politielrh.be

Korpschef Philip Pirard
Tel. 011 938 800
korpschef@politielrh.be

Burenbemiddeling
Tel. 011 938 288
burenbemiddeling@politielrh.be

Communicatie
Tel. 011 938 820
communicatie@politielrh.be

Dierenpolitie
Tel. 0494 51 63 93
dieren@politielrh.be

Dienst evenementen
Tel. 011 938 708
evenementen@politielrh.be

Gevonden voorwerpen
Tel. 011 938 008
gevondenvoorwerpen@politielrh.be

Klachten op afspraak
Tel. 011 938 008
afspraak@politielrh.be

Milieupolitie
Tel. 011 938 560
milieu@politielrh.be

Secretariaat 
(opvragen pv-nummers)

Tel. 011 938 648
secretariaat@politielrh.be

Studentenpolitie
Tel. 0499 59 57 28
studenten@politielrh.be 

Verkeer
Tel. 011 938 438
verkeer@politielrh.be

KANTOREN

DIENSTEN

Colofon
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