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Hoe lang ben je al 
dronepiloot?
TOM: “In 2018 heb ik 
mij kandidaat gesteld 
om bij het provinciaal 
droneteam van Lim-
burg te gaan. Ik was 
geslaagd op het in-
gangsexamen en heb 
samen met een collega 
de opleiding tot drone-

piloot mogen volgen op de Limburgse politieschool. 
Ik combineerde de opleiding met mijn dagelijkse job 
binnen de politiezone.”

Je hebt dus ook nog een andere job 
naast dronepiloot?
TOM: “Klopt. Ik werk als hoofdinspecteur op de dienst 
Openbare Orde van de politiezone. Samen met 10 
andere collega’s managen wij alle evenementen die 
plaatsvinden in onze politiezone. Dit gaat van een 
straatbarbecue tot Pukkelpop. Deze job neemt nog 
steeds het grootste deel van mijn tijd in beslag. Ook 
de 5 andere piloten van onze politiezone hebben nog 
een job naast hun functie binnen het droneteam.”

Voor welke zaken wordt het droneteam zoal 
ingezet?
TOM: “Wij worden voor heel uiteenlopende zaken op-
geroepen. Wij maken bijvoorbeeld beelden van grote 
evenementen om te zien of alles vlot verloopt. Maar 
ook bij verkeersproblemen kunnen luchtbeelden erg 
nuttig zijn. Vanuit de lucht kan je vaak snel zien hoe 
fi les ontstaan en kunnen we die oorzaak onmiddellijk 
aanpakken. Maar soms worden we ook onverwacht 
opgeroepen. We gaan dan bijvoorbeeld samen met 
onze collega’s op zoek naar vermiste personen of we 
proberen inbrekers die gevlucht zijn te volgen vanuit 
de lucht. Sinds kort zetten we ook een drone in bij 
grote verkeersongevallen. Op deze manier kunnen 
de vaststellingen veel sneller en nauwkeuriger ge-
beuren.”

Welke interventie is jou het meest bijgebleven?
TOM: “Ik herinner me een situatie op Pukkelpop van 
enkele jaren geleden nog heel goed. In de omgeving 
van het festival lopen enkele treinsporen. Helaas 
zien we elk jaar dat festivalgangers over deze sporen 
gaan lopen. Om spoorlopers snel te kunnen onder-
scheppen, scannen we met onze drone regelmatig de 

omgeving van het festival. 
Zo ook die bewuste avond. 
Tijdens onze vlucht detec-
teerde de warmtecamera 
op onze drone plots een 
man die in de bedding van 
de spoorweg lag. Even later 
zagen we wat zijn bedoeling 
was: onder de omheining 
door kruipen om, zonder 
toegangsticket, te gaan 
feesten. Ik zie zijn verbaasde 
blik nog steeds voor me toen 
hij mijn collega’s opmerkte 
die hem aan de andere kant 
van de omheining stonden 
op te wachten (lacht). Die 
hadden we immers al naar 
daar gestuurd.”

Vanaf dit jaar zetten wij ook vrijwilligers in om inbraak-
preventieadvies aan huis te geven. Vorig jaar werden vijf vrij-
willigers opgeleid tot diefstalpreventieadviseur. Samen met 
drie politiemensen uit onze zone geven zij gratis en vrijblijvend 
inbraakpreventieadvies aan al onze inwoners. 

Wanneer je bij ons een aanvraag voor inbraakpreventieadvies indient, komt een politie-inspecteur of vrijwilliger bij 
jou thuis langs. Ze bekijken hoe goed jouw woning al beveiligd is en geven tips over hoe het nog beter kan. 

Inbraakpreventieadvies kan je snel en eenvoudig aanvragen via onze website www.politielrh.be. Na je aanvraag 
neemt één van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak voor een huisbezoek vast te leggen.
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Vrijwilligers ingezet voor 
inbraakpreventieadvies 

Interview met een dronepiloot 
Sinds 1 maart heeft onze politiezone haar eigen droneteam. Het team bestaat uit zes piloten en staat 
dag en nacht klaar om de collega’s op straat te ondersteunen. Wij spraken met dronepiloot Tom over 
zijn job en ervaringen.

Beste inwoner

Daar is de lente, daar is de zon! Na een lange winter kunnen we er eindelijk terug 
opuit trekken. Sinds de start van de coronapandemie hebben we vastgesteld 
dat jullie massaal de fi ets nemen. Hier kunnen we alleen maar blij om zijn! We 
besteden in dit Politie-zine dan ook extra aandacht aan onze fi etsers. Welke 
regels gelden er wanneer je in groep gaat fi etsen? En mag je eigenlijk je gsm 
gebruiken op de fi ets? Je leest het allemaal op pagina 4. Ook de caravan en 
mobilhome hebben in coronatijd aan populariteit gewonnen. We geven jullie 
enkele tips over hoe je hier veilig mee op reis kan vertrekken.

Voor het overige informeren we jullie graag over enkele nieuwigheden binnen 
onze politiezone. Sinds enkele weken heeft onze politiezone bijvoorbeeld haar 
eigen droneteam en zijn er op regelmatige tijdstippen Snelle Respons Teams op 
de baan. Allemaal voor jullie veiligheid!

Wij wensen jullie veel leesplezier en alvast een deugddoende zomer toe!

VOORWOORD VAN 
HET POLITIECOLLEGE

*De groepsfoto werd 
genomen voor de huidige 
coronamaatregelen

Op de foto v.l.n.r. Stefaan 
Brillouet (secretaris 
politiecollege), Erik Van 
Roelen (burgemeester Halen), 
Rik Kriekels (burgemeester 
Diepenbeek), Bert Moyaers 
(burgemeester Herk-de-Stad), 
Steven Vandeput (burgemeester 
Hasselt – voorzitter 
politiecollege), Johny De Raeve 
(burgemeester Zonhoven), 
Luc Wouters (burgemeester 
Lummen) en Philip Pirard 
(korpschef).
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Verantwoordelijke uitgever: 
Steven Vandeput –
voorzitter politiecollege - 
Politiehuis, Zwarte-Brugstraat 6, 
3500 Hasselt
Fotografi e: An Aerts, Jessica Dedroog
Druk: Drukkerij Baillien-Maris
Vormgeving en realisatie: IMAGICA
Verspreiding: bpost
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Elke zomer vertrekken duizenden gezinnen op vakantie met een caravan of mobilhome. We 
verwachten dat er dat dit jaar nog meer zullen zijn. Of je nu de uithoeken van België gaat verkennen 
of deze zomer een bezoekje aan een buurland brengt, doe het veilig! Om je op weg te helpen, geven 
wij je alvast enkele nuttige tips wanneer je met de caravan op reis gaat. 

Waar je op straat moet fi etsen, is afhankelijk van het aantal fi etsers waaruit je groep bestaat. 
Wij overlopen de belangrijkste regels met je.

Als fi etser neem je actief deel aan het verkeer en ben 
je dus verplicht om de verkeersregels te volgen. Eén 
van deze regels is dat je geen gsm mag gebruiken of 
zelfs vasthouden tijdens het fi etsen. Je gsm zorgt er 
immers voor dat je aandacht afgeleid wordt van het 
verkeer. Dit kan ervoor zorgen dat je in onverwachte 
situaties te laat reageert. Daarnaast heb je ook je 
voertuig, in dit geval je fi ets, niet volledig onder con-
trole waardoor het risico op een valpartij of een 

ongeval groter wordt. Veel verkeersongevallen met 
fi etsers worden immers veroorzaakt door het ge-
bruik van een gsm. 

Zorg voor je eigen veiligheid en die van andere weg-
gebruikers en laat je gsm in je tas zitten tijdens het 
fi etsen. Ook je portefeuille zal je dankbaar zijn: een 
boete voor het gebruik van een gsm op de fi ets kost 
je 116 euro.

Ga jij er binnenkort even tussenuit? Inbrekers niet! Ze 
profi teren maar al te graag van jouw afwezigheid 
om rustig hun slag te slaan. Daarom is het belangrijk 
dat je jouw woning veilig achterlaat wanneer je weg 
bent. Je weet intussen al wel dat je zorgvuldig alle 
ramen en deuren moet afsluiten en je de sleutel van 
de woning beter niet onder de mat of de bloempot 
legt. Maar het is zeker zo belangrijk dat je ervoor 
zorgt dat inbrekers van op straat niet kunnen zien 
dat je niet thuis bent. Zorg er dus voor dat je tuin 
onderhouden wordt, je brievenbus niet uitpuilt en 
je vuilnis regelmatig buiten staat. En wie kan dit nu 
beter doen dan je buur?

Een goede buur die tijdens je afwezigheid een oogje in 
het zeil houdt, is goud waard! Buren hebben immers 
nog meer ogen dan de politie! Ze zullen verdachte 
personen of voertuigen in de buurt van je woning 
immers snel opmerken en kunnen indien nodig de 
hulpdiensten verwittigen. Op die manier kan je een 
onaangename thuiskomst vermijden.

Voor het vertrek
•  Zorg ervoor dat je caravan niet te zwaar geladen 
 is. Let hierbij op de juiste verdeling van het 
 gewicht: het chassis moet horizontaal blijven na 
 het laden van je bagage. Zware bagage plaats je  
 best op de as van de caravan.
• Controleer de kogeldruk, lichten en banden-
 spanning. Vergeet ook het reservewiel niet!
• Kijk de koppeling en losbreekrem na en ontgren-
 del de handrem van de caravan.
• Zet de caravanspiegels op je auto in de juiste stand. 
• Vergrendel alle kastdeuren en -lades.  

Tijdens je reis
• Het is verboden om plaats te nemen in een cara- 
 van tijdens het rijden. 
• Let op voor het aanzuige� ect bij het inhalen van 
 een vrachtwagen of wanneer een vrachtwagen  
 jou inhaalt. 
• Op reis met de mobilhome? Vergeet dan niet dat 
 je ook achterin je veiligheidsgordel moet dragen 
 en je niet mag rondwandelen tijdens de rit.

Ken je plaats op de weg: fi etsen in groep 

Geen gsm op de fi ets! 

Op vakantie?
Verwittig je buur! 

Veilig op reis met de caravan 

Minder dan 15 fi etsers
•  Je bent verplicht om op  
 het fi etspad te rijden.
•  Indien er geen fi etspad is,  
 mag je met maximum 
 twee naast elkaar fi etsen 
 op de rijbaan.  

Van 15 tot 50 fi etsers
•  Je bent niet verplicht om 
 het fi etspad te gebruiken 
 maar we raden het wel  
 aan. 
•  Je mag met maximum  
 twee naast elkaar op de  
 rijbaan fi etsen. 
•  Het is toegestaan dat je 
 begeleid wordt door een 
 begeleidingsvoertuig of 
 een wegkapitein.

Meer dan 50 fi etsers
•  Je moet verplicht 
 begeleid worden door 
 een wegkapitein. 
•  Er moet zowel voor- als 
 achteraan een begelei-
 dend voertuig rijden. 

Wat is een wegkapitein?
Een wegkapitein zorgt voor 
een goed verloop van de 
fi etstocht. Aan kruispunten 
zonder verkeerslichten mag 
hij het verkeer stilleggen 
met een verkeersbordje en 
aanwijzingen geven terwijl 
de groep oversteekt.

TERUG DE 
FIETS OP !

Twijfel je of je caravan of camper te zwaar geladen is? 
Contacteer ons via pz.lrh.verkeer@police.belgium.eu 
om een afspraak te maken. Dan controleren wij samen 
met jou het gewicht.B
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Elektrische wagens voor 
onze wijkinspecteurs

Voorrang voor 
prioritaire voertuigen

Tijdens de maand februari konden onze inwo-
ners al hun vragen over onduidelijke verkeers-
situaties aan ons overmaken. Het viel ons op dat 
er veel vragen over prioritaire voertuigen bin-
nenkwamen. Wat moet ik doen wanneer er een 
prioritair voertuig nadert? En wat als ik dan een 
verkeersovertreding bega? We vatten de belang-
rijkste zaken even voor je samen.

Maak de doorgang vrij!
Wanneer wij prioritair rijden en andere voertuigen 
naderen, hebben wij altijd de sirene en het zwaailicht 
van ons voertuig opstaan. Wanneer je een prioritair 
voertuig ziet of hoort aankomen, ben je verplicht om 
de doorgang vrij te maken. Bij voorkeur doe je dit 
door uit te wijken naar links of naar rechts en dit ook 
aan te geven met je pinkers. Verleen je geen voor-
rang aan een prioritair voertuig? Dan riskeer je een 
boete van 174 euro. 

Verkeersovertreding begaan?
Probeer steeds de weg vrij te maken zonder een 
verkeersovertreding te begaan. Word je door de 
bestuurder van het prioritaire voertuig toch verplicht 
om bijvoorbeeld voorbij het rode licht te rijden? Dan 
blijft dit wel een verkeersovertreding maar zal je niet 
vervolgd worden.

De reddingsstrook
Rij je op een weg met twee of 
meer rijstroken per rijrichting? 
Dan ben je verplicht om tijdens 
een fi le een reddingsstrook te 
vormen. Dit betekent dat voer-
tuigen op de linkerrijstrook zoveel 
mogelijk naar links rijden, al de rest 
wijkt zoveel mogelijk uit naar de 
rechterkant. Dit doe je altijd, ook 
wanneer er geen hulpdiensten op 
komst zijn.

De impact van het coronajaar op onze veiligheid
Dat 2020 geen normaal jaar was, weet iedereen. Maar welke impact had het virus nu eigenlijk 
op de criminaliteit en de verkeersveiligheid in onze politiezone?

Onze politiezone investeert in een groen wagenpark! 
Over enkele weken worden er 9 elektrische auto’s 
geleverd voor onze wijkinspecteurs van Hasselt en 
Lummen. Tegen eind dit jaar rijden ook de inspec-
teurs van Diepenbeek en Halen volledig elektrisch. 
Meestal neemt een wijkinspecteur de fi ets maar voor 
lange afstanden of bij slecht weer wordt er toch ook 
al eens voor de auto gekozen.

De komende jaren blijven we investeren in milieu-
vriendelijkere wagens. Aan al onze kantoren worden 
ook laadpalen geplaatst.

Enkele GOUDEN TIPS bij het 
vrijmaken van de rijbaan:

1. Zet de muziek in je auto niet te luid zodat 
 je de sirene steeds opmerkt.
2. Ga niet plots of bruusk remmen.
3. Rij nooit een kruispunt op als je dit dreigt 
 te blokkeren.
4. Stoppen doe je enkel langs de zijkant van 
 de weg, zeker niet op straat of in een bocht.
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2.374 corona-pv’s
Niet minder dan 21% van alle processen-verbaal die 
we het afgelopen jaar opgemaakt hebben, waren 
voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. 
Er werden in onze politiezone 2.374 corona-pv’s uit-
geschreven. Er werden vooral overtredingen vast-
gesteld op het samenscholingsverbod, het verplaat-
singsverbod en het niet-dragen van het mondmasker.

Minder criminaliteit en ongevallen
Heel wat verschillende vormen van criminaliteit zijn 
in 2020 sterk gedaald. Aangezien de winkels een hele 
tijd dicht geweest zijn, werden er bijvoorbeeld veel 
minder gauwdiefstallen gepleegd. Omdat we vorig 
jaar met z’n allen veel vaker thuis waren, zijn ook de 
woninginbraken in onze politiezone gekelderd.
Het aantal verkeersongevallen nam het afgelopen jaar 
eveneens een opvallende duik. In 2020 noteerden we 
amper 381 verkeersongevallen in onze politiezone. De 
jaren voordien lag dit aantal steeds boven de 500.

Oplichting via internet
De belangrijkste verschuiving die corona teweeg 
bracht op het vlak van criminaliteit is zonder twijfel 
de enorme stijging van het aantal gevallen van oplich-
ting via het internet. In 2020 noteerden wij niet minder 
dan 917 aangiftes van online criminaliteit. Het jaar 
voordien waren er dit nog 258. Criminelen hebben 
dus duidelijk begrepen dat ons leven zich momenteel 
online afspeelt en hebben hier gretig op ingespeeld. 

Sinds enkele weken zijn er Snelle Respons Teams 
(SRT) op de baan in onze politiezone. Deze teams 
verlenen bijstand aan hun collega’s bij gevaarlijke 
situaties. Wij werken hiervoor samen met de poli-
tiezones Heusden-Zolder, Kanton Borgloon, Sint-
Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken en Tongeren-
Herstappe.

De Snelle Respons Teams worden gevormd door col-
lega’s uit de verschillende politiezones die speciaal 
opgeleid werden om risicovolle interventies uit te 
voeren. Zij beschikken hiervoor over de nodige mid-
delen en technieken.

Wanneer het SRT wordt ingezet, werd bepaald op 
basis van een analyse van onze politietussenkom-
sten. Op momenten waarop er volgens de studie 
meer agressie voorkomt, zijn de teams voortaan 
aanwezig. Op deze momenten doorkruisen twee 
ploegen van telkens drie politiemensen de vijf poli-
tiezones in een anoniem voertuig. Bij gevaarlijke in-
terventies, zoals bijvoorbeeld zware vechtpartijen of 
incidenten waarbij er sprake is van wapengebruik, 
schieten zij hun collega’s die als eerste ter plaatse zijn 
te hulp. Onze interventieploegen kunnen dus voor-
taan steeds rekenen op onmiddellijke back-up van 
hun gespecialiseerde politiecollega’s!

SNELLE RESPONS 
TEAMS ACTIEF 

IN ONZE 
POLITIEZONE
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Wat je moet weten voor je 
met je aanhangwagen vertrekt

Opgelet voor shouldersurfers
Lege winkelstraten, restaurants en cafés gesloten, alle evenementen afgelast, ... . 2020 was geen 
makkelijk jaar voor gauw- en winkeldieven! Wij zagen al snel dat winkeldieven hun actieterrein gingen
verleggen van niet-essentiële winkels naar grootwarenhuizen. Gauwdieven moesten echter op zoek 
naar nieuwe methodes om ons geld afhandig te maken. Ons gauwdiefstallenteam wil jullie graag 
waarschuwen voor één van de methodes die zij in coronatijd sterk zagen opkomen: ‘shouldersurfi ng’.

Gasgeur:
hoe herkennen 
en hoe melden?
In elk huis is er wel ergens gas aanwezig. We 
gebruiken het om onze woning te verwarmen, te 
koken of te barbecueën. Gas is doorgaans een 
erg veilige energiebron, maar soms kan het toch 
eens misgaan. Fluvius en de hulpverleningszone 
Zuid-West Limburg vertellen je wat je moet doen 
wanneer je een gaslek hebt.

Een gaslek kan je herkennen aan een sissend geluid, 
een erg doordringende geur of een uitgedroogde 
plek op je leiding of gasaansluiting. Een lek kan bij-
voorbeeld voorkomen aan een verwarmingsketel, 
gasfornuis, gaskachel of geiser.

Wanneer je ervan overtuigd bent dat het om een 
gaslek gaat, zet je best onmiddellijk ramen en 
deuren open en sluit je de toevoer van het gas af. 
Gebruik in huis zeker geen elektrische apparaten of 
gsm meer. Verlaat zo snel mogelijk de woning en bel 
vanop een veilige afstand naar het gratis nummer 
van Fluvius om gasgeur te melden. Er zal een tech-
nieker ter plaatse komen. In gevaarlijke omstan-
digheden kan je ook de brandweer contacteren via 
het noodnummer 112.

Gasgeur melden bij Fluvius: 0800 65 0 65
Meer info: www.zuidwestlimburg.be

Shouldersurfi ng
Shouldersurfi ng is een oplich-
tingstechniek waarbij de dader 
meekijkt over de schouder van het 
slachto� er tijdens het betalen met 
bancontact. Op die manier kan hij 
de pincode zien. Even later leidt 
hij het slachto� er af en steelt zijn 
of haar bankkaart. Daarna wordt 
de rekening geplunderd.

Online infosessie
Wanneer we terug zoals voor-
heen kunnen shoppen, zullen de 
klassieke manieren van winkel- 
en gauwdiefstallen ongetwijfeld 
terug aan populariteit winnen. 
Om je geheugen op te frissen voor 
de aankomende koopjesperi-
ode, houd je de komende weken 
best onze Facebookpagina in de 

gaten. Ons gauwdiefstallenteam 
plant binnenkort een online info-
sessie waarin ze je tips geven om 
een gauwdiefstal te vermijden.

TOP 3 VAN DE MEEST 
VOORKOMENDE GEBREKEN

•  Ontbreken of niet werken van lichten, 
 standlichten of refl ectoren
•  Ontbreken van chassisnummer of identifi catieplaatje 
•  Reproductiekentekenplaat niet in orde

•  Scherm met je hand je pincode af tijdens het intikken 
 op het klavier.
• Betaal contactloos met je bankkaart of smartphone.
• Laat je nooit afl eiden tijdens of na het betalen. 
 Zeker op de parking ben je best extra alert!
• Bel onmiddellijk naar Card Stop (070 344 344) 
 wanneer je bankkaart gestolen werd.

Aanhangwagens met een maximum toegelaten massa van 750 kilogram worden niet onderworpen 
aan een technische controle. Je bent dus niet verplicht om je ongeremde aanhangwagen te laten 
keuren. Je bent wel verplicht om ervoor te zorgen dat je aanhangwagen voldoet aan de wetgeving. 
Sinds enkele jaren controleren wij ook e� ectief of je aanhangwagen wel in orde is. Uit de resultaten 
van de afgelopen jaren blijkt dat er toch nog wel wat werk aan de winkel is!

Maar wat moet je nu eigenlijk allemaal controleren voor je met een aanhangwagen de baan op gaat?

✔  Check welk gewicht je voertuig mag slepen. Dit kan je terugvinden op het keuringsdocument 
 of gelijkvormigheidsattest van het trekkend voertuig onder de titel ‘MTSM’. 

✔  Controleer de lichten, refl ectoren en reproductiekentekenplaat van de aanhangwagen.  

✔  Kijk of je aanhangwagen nog in een goede staat verkeert om je veilig in het verkeer te begeven. 

✔  Maak je lading goed vast en dek deze af. Controleer ook of er niets uitsteekt. 

✔  Zorg dat de juiste reproductiekentekenplaat op je aanhangwagen hangt.

Ben je niet zeker of je aanhangwagen wel voldoet aan de wettelijke uitrusting? 
Op onze website www.politielrh.be vind je een nuttige brochure terug waarin alles wordt uitgelegd.

Tip! Je kan een reproductiekentekenplaat met magneten laten maken en in het trekkend voertuig 
leggen zodat je op een eenvoudige manier de juiste platen kan bevestigen op je aanhangwagen. 
Bespaar jezelf op deze manier een boete van 116 euro. 

Aantal gecontroleerd

Aantal niet in orde

1586 668

1188 292

2019 2020

plant binnenkort een online info-
sessie waarin ze je tips geven om 
een gauwdiefstal te vermijden.

OPGELET! 
DEZE MAAND 

OPNIEUW 
CONTROLES.

Politie LRH
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#politieLRH

Politie LRH

Politie LRH

@PolitieLRH

Politie_LRH

Volg je ons al?
Politie LRH is in Hasselt

Goede afspraken maken goede vrien-
den. Vandaag ondertekenden wij een af-
sprakenprotocol met de federale politie 
rond Buurtinformatienetwerken (BIN). 
Samen met jullie gaan we de strijd aan 
tegen inbraken! Zelf een BIN oprichten?
Contacteer ons via 
pz.lrh.bin@police.belgium.eu

260 24 opmerkingen  5 keer gedeeld

Politie LRH

Bijna 40% van onze collega's is een vrouw! Vandaag willen we al 
onze 163 supervrouwen, zowel met als zonder uniform, nog eens 
extra in de kijker zetten!
#internationalevrouwendag

101 26 opmerkingen  8 keer gedeeld
LENTE 
IN HET 
LAND

Enkele maanden geleden kreeg onze politiezone 
een nieuw politiereglement. Dit document, beter 
gekend als het GAS-reglement, moet overlast in 
onze politiezone aanpakken. Nu de lente in het 
land is, selecteerden wij enkele artikels uit het 

reglement die je de komende maanden best 
in je achterhoofd houdt. 

Overtredingen
 op het reglement 

worden bestraft met 
een gemeentelijke 

administratieve sanctie, 
vaak in de vorm van een 
geldboete. Het volledige 

GAS-reglement kan je 
nalezen op onze 

website.

Grasmaaien
enkel tussen 09.00 en 22.00 uur

Grasmaaien is toegelaten van maandag tot en 
met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur. Op zon- 
en feestdagen mag je enkel tussen 10.00 en 12.00 
uur je gras afrijden. Deze regels gelden 
ook voor het gebruik van andere 
werktuigen met elektrische 
– of ontplo�  ngsmotors 
zoals een kettingzaag 
en een elektrische 
heggenschaar.

Wildkamperen 
is verboden

Op recreatiedomeinen, in natuurgebieden en in 
parken mag je niet kamperen tenzij het uitdrukkelijk 
is toegelaten. Zowel tentjes als caravans en mobil-
homes zijn er niet welkom. Kamperen doe je steeds 
op een o�  ciële camping!

Niet vissen
in gemeentelijke vijvers

Het is verboden te vissen in de vijvers van de stede-
lijke – en gemeentelijke domeinen. Ook zwemmen 
in - of roeien op de vijvers is verboden.

Honden 
aan de leiband

Op het openbaar domein moeten honden steeds 
aan de leiband gehouden worden. Ook op recre-
atiedomeinen en in speeltuinen moet je hond steeds 
aangelijnd zijn en op het wandelpad blijven. Je 
moet je hond altijd onder controle kunnen houden. 
Honden waarvan geweten is dat ze andere perso-
nen of dieren kunnen bijten, moeten op het open-
baar domein een muilkorf dragen.
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Gisteren werden drie jongeren in de 
Hasseltse binnenstad bedreigd. 
Ze moesten hun geld afgeven aan een 
onbekende man. Eén slachto� er 
raakte hierbij gewond. Na intensief 
speurwerk hebben onze diensten 
intussen de verdachte opgepakt.

144 39 keer gedeeld
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We namen onze Publica Awards met 

veel trots in ontvangst. In de categorie 

Safety & Security wonnen we zowel de 

zilveren medaille als de publieksprijs! 

Met dank aan @TheSafeGroup.

Goede afspraken maken goede vrien-
den. Vandaag ondertekenden wij een af-
sprakenprotocol met de federale politie 
rond Buurtinformatienetwerken (BIN). 
Samen met jullie gaan we de strijd aan 

39 keer gedeeld39 keer gedeeld

Samen met jullie gaan we de strijd aan Samen met jullie gaan we de strijd aan 
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84 vind-ik-leuks
Een eigenaar van een elektrische fi ets werd 
slachto� er van een fi etsdiefstal.Omdat hij onmiddellijk aangifte deed, 

konden de beelden van de omgeving op-
gevraagd worden. De twee verdach-
ten werden herkend en even later kon de 
fi ets ongeschonden terug aan de eigenaar 
overhandigd worden.



Hoofdkantoor Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
Tel. 011 938 938
pz.lrh@police.belgium.eu

Wijkpolitie Diepenbeek
Kogelstraat 47
3590 Diepenbeek
Tel. 011 938 950
pz.lrh.wijk.diepenbeek@police.belgium.eu

Wijkpolitie Diepenbeek

Wijkpolitie Halen
Sportlaan 2A
3545 Halen
Tel. 011 938 980
pz.lrh.wijk.halen@police.belgium.eu

Wijkpolitie Halen

Wijkpolitie Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
Tel. 011 938 298
pz.lrh.wijk.hasselt@police.belgium.eu

Wijkpolitie Hasselt

Wijkpolitie Herk-de-Stad
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
Tel. 011 938 960
pz.lrh.wijk.herkdestad@police.belgium.eu

Wijkpolitie Herk-de-Stad

Wijkpolitie Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel. 011 938 970
pz.lrh.wijk.lummen@police.belgium.eu

Wijkpolitie Lummen

Wijkpolitie Zonhoven
Kerkplein 62
3520 Zonhoven
Tel. 011 938 940
pz.lrh.wijk.zonhoven@police.belgium.eu

Wijkpolitie Zonhoven

Korpschef Philip Pirard
Tel. 011 938 800
pz.lrh.korpschef@police.belgium.eu

Burenbemiddeling
Tel. 011 938 288
pz.lrh.burenbemiddeling@police.belgium.eu

Dierenpolitie
Tel. 0494 51 63 93
pz.lrh.dieren@police.belgium.eu

Dienst evenementen
Tel. 011 938 708
pz.lrh.evenementen@police.belgium.eu

Gevonden voorwerpen
Tel. 011 938 008
pz.lrh.gevondenvoorwerpen@police.belgium.eu

Milieupolitie
Tel. 011 938 560
pz.lrh.milieu@police.belgium.eu

Secretariaat (opvragen pv-nummers)
Tel. 011 938 648
pz.lrh.secretariaat@police.belgium.eu

Studentenpolitie
Tel. 0499 59 57 28
pz.lrh.studenten@police.belgium.eu 

Verkeer
Tel. 011 938 438
pz.lrh.verkeer@police.belgium.eu

KANTOREN DIENSTEN
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Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief 
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