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Daarom organiseren wij volgende maand in elke 
gemeente van onze politiezone een gratis opleiding 
’55-plussers op de e-bike’. De opleiding duurt 
een halve dag. Tijdens het eerste uur worden de 
belangrijkste verkeersregels opgefrist, daarna ga je 
zelf aan de slag! Eerst oefen je enkele manoeuvres 
op een parcours, daarna maken we allemaal samen 

een fietstocht in de buurt. Opgelet: je moet wel je 
eigen elektrische fiets meebrengen.

Ben jij ouder dan 55 jaar, woon je in onze politiezone 
en wil je graag deelnemen aan één van deze 
opleidingen? Schrijf je dan snel in via de website 
www.politielrh.be want de plaatsen zijn beperkt!

Hasselt
Dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni
Politiehuis, Zwarte-Brugstraat 6

Lummen
Maandag 13 juni
OC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

Zonhoven
Dinsdag 14 juni
Evenementenhal, Rozenkransweg 4

Diepenbeek
Maandag 20 juni
OC Rooierheide, Rooierheidestraat 100

Halen
Dinsdag 21 juni
OC De Rietbron, Sportlaan 4

Herk-de-Stad
Donderdag 23 juni
De Markthallen, Markt 2
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Oplichting via het 
internet voorkomen

55-plussers op de e-bike
De elektrische fiets, of de e-bike, is vandaag de dag een erg populair vervoermiddel, zeker bij 
ouderen. Helaas stellen wij vast dat zij hun fiets niet altijd even goed onder controle hebben waardoor 
ze steeds vaker betrokken raken bij een verkeersongeval.

GRATIS INFORMATIESESSIE OP WOENSDAG 1 JUNI 

Vorig jaar werden bijna 900 inwoners van onze politiezone opgelicht 
via het internet. Om dit aantal terug te dringen, organiseren wij op 
woensdag 1 juni een gratis informatiesessie. 

Tijdens een uiteenzetting van een tweetal uur laten onze inspecteurs 
je kennismaken met de belangrijkste vormen van oplichting via 
het internet. Daarnaast geven ze heel wat praktische tips om te 
voorkomen dat je slachtoffer wordt van online oplichting.

In meer dan twee op de drie 

ongevallen met elektrische 

fietsen in onze politiezone is 

een 55-plusser betrokken.

Wist je dat?

Inschrijven verplicht

PRAKTISCH

• Woensdag 1 juni 2022 om 19.00 uur

• Bistro H (Zwarte-Brugstraat 1 in Hasselt)

• Inschrijven via www.politielrh.be of scan  

 de QR-code

• Meer informatie: 011 938 820

Opgelet: inschrijven voor 
de informatiesessie is verplicht!

DATA EN LOCATIES OPLEIDINGEN

Beste inwoner

Wat zijn we blij dat we jullie opnieuw kunnen ontmoeten! We hebben de komende 
weken dan ook al verschillende activiteiten voor jullie in petto. Op woensdag 1 
juni organiseren we een informatiesessie over oplichting via het internet. Een 
week eerder ontvangen we iedereen die met het idee speelt om als politie-
inspecteur aan de slag te gaan. 

Nu de zomer in aantocht is, organiseren we in elke gemeente opleidingen voor 
55-plussers die met een elektrische fiets rijden. Ook in dit Politie-zine staat de 
fiets centraal. Op pagina vier leggen we je het concept van de fietsstraat nog 
eens uit en vertellen we je meer over het Grote Fietsexamen in onze politiezone.
Achteraan dit magazine laten we enkele collega’s aan het woord die jullie 
uitleggen hoe hun carrière binnen de politie LRH verlopen is. Op deze manier 
willen we jullie warm maken voor een job bij de politie, want wie weet zijn jij en 
ons team wel de perfecte combi!

Wij wensen jullie een heerlijke zomer toe!

VOORWOORD VAN 
HET POLITIECOLLEGE

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

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
Steven Vandeput –
voorzitter politiecollege - 
Politiehuis, Zwarte-Brugstraat 6, 
3500 Hasselt
Fotografie: Jessica Dedroog, 
Amber Mach, Inge Delee
Druk: Drukkerij Baillien-Maris
Vormgeving en realisatie: IMAGICA
Verspreiding: bpost
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Sinds kort wordt je gemiddelde snelheid door middel van trajectcontrole over een langere afstand 
gemeten op de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad.

In de praktijk gaat het dan vaak over zogenaamde 
‘patservoertuigen’ waarvan de bestuurder veel te 
snel rijdt of met opzet gaat driften of slippen. Zij 
zorgen niet alleen voor onveilige verkeerssituaties 
maar ook voor overlast voor de buurt. Door het 
voertuig tijdelijk in beslag te nemen, kunnen we 
erger voorkomen. 

Er zijn wel enkele strenge voorwaarden verbonden 
aan de inbeslagname. De bestuurder moet door zijn 
rijgedrag een acuut gevaar vormen voor andere 
weggebruikers of omwonenden. 

Kort na de feiten wordt de chauffeur uitgenodigd  
bij de burgemeester die zal beslissen of en hoe lang 
het voertuig nog ingehouden blijft. Dit kan echter 
nooit langer zijn dan 15 dagen. De bestuurder moet 
de takel- en stallingskosten betalen. Daarna zal de 
rechtbank beslissen over de straf van de chauffeur.

Deze maand nemen wij het Grote Fiets- 
examen af van alle leerlingen van het 
zesde leerjaar in onze politiezone. 

De jongeren leggen met de fiets een 
uitgestippeld parcours af. Onderweg 
moeten ze allerlei manoeuvres uitvoe- 
ren: afslaan, voorrang verlenen, een 
rotonde oprijden, ... . Onze verkeers- 
agenten staan opgesteld op verschil-
lende locaties langs het parcours. Zij 
beoordeelden of de jonge fietsers over 
alle basisvaardigheden beschikken om 
zelfstandig én veilig te kunnen deelne-
men aan het verkeer. 

In totaal leggen 1.184 leerlingen uit 39 
verschillende scholen het Grote Fiets- 
examen af.

Binnenkort wordt de brug van de Kempische Steen-
weg over het Albertkanaal in Hasselt verhoogd. De 
doorgang van het verkeer blijft mogelijk maar van 
juni tot en met september mag je je wel aan grote 
verkeershinder verwachten. Wij raden dan ook 

aan om de Kempische Steenweg in deze periode te 
vermijden en voor een alternatieve route te kiezen. 
Meer informatie over de werkzaamheden vind je op 
de website van de Vlaamse Waterweg.

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddel-
de snelheid van je voertuig gemeten wordt over een 
langere afstand aan de hand van nummerplaather- 
kenning (ANPR). Je gemiddelde snelheid wordt bere- 
kend door middel van foto's van je nummerplaat op 
het begin- en eindpunt van het traject. De tijd tussen 
deze foto's geven namelijk weer hoe snel je rijdt. 

In Herk-de-Stad wordt je snelheid dus gemeten op 
de Sint-Truidersteenweg tussen het kruispunt met de 
Rummenweg tot net aan de grens met Rummen. 

Ligt je gemiddelde snelheid te hoog? Dan mag je, net 
zoals bij een flitscontrole, een boete verwachten. 
Een gewaarschuwd bestuurder ... 

1.  Alle bestuurders rijden maximum 30 kilometer per uur.
2.  Motorvoertuigen (auto’s, motoren, vrachtwagens, …) mogen fietsers nooit inhalen.
3.  Als er geen voorrangsborden of verkeerslichten staan, geldt de voorrang van rechts.
4.  Fietsers mogen in een eenrichtingsstraat de hele rijbaan gebruiken. 
  Fiets je hier tegen de richting, dan moet het voertuig dat van de andere kant komt steeds doorkunnen. 
5.  Fietsers mogen in een tweerichtingsstraat de volledige rijstrook in hun richting gebruiken.

5 zaken die elke 
bestuurder moet weten 

Politie kan auto in 
beslag nemen bij 
gevaarlijk rijgedrag 

Het Grote Fietsexamen 

Verkeershinder Kempische Steenweg 

Eerste 
trajectcontrole 
in onze 
politiezone  

Fietsstraten:

De fietsstraat is aan een opmars bezig in onze politiezone. In Has-
selt zijn zelfs alle straten in het centrum, uitgezonderd de voet-
gangerszone, fietsstraten geworden. Nu het nieuwe fietsseizoen 
van start gaat, zetten we de vijf belangrijkste verkeersregels in een 
fietsstraat nog even voor je op een rijtje.

Wanneer wij vaststellen dat het rijgedrag van 
een bestuurder uitzonderlijk gevaarlijk is en 
andere weggebruikers in gevaar brengt, kunnen 
we voortaan het voertuig bestuurlijk in beslag 
nemen.
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De uitrusting 
van een 
politie-
inspecteur 

7

HET UNIFORM MAAKT EEN 
POLITIE-INSPECTEUR ERG 
HERKENBAAR. MAAR WEET JIJ 
WAT EEN INSPECTEUR ELKE 
DAG ALLEMAAL MET ZICH 
MEEDRAAGT?

Interesse in een job bij de politie?
Lees meer op pagina 10.

Kogelwerend vest 
Het kogelwerend vest is snij- en 
steekwerend, het beschermt tegen 
scherpe projectielen. De radiofoon 
en bodycam worden aan het schou-
dergedeelte bevestigd. Ten slotte zijn 
de vesten van de politie deels fluo-
rescerend voor een goede zicht- 
en herkenbaarheid. Elk kogelwerend 
vest is op maat van de inspecteur 
gemaakt.

Wapengordel 
De wapengordel bevat verschillende 
attributen. 

Vuurwapen
Het vuurwapen is aanwezig samen 
met een reservelader.

Wapenstok
De uitschuifbare wapenstok wordt 
gebruikt bij zelfverdediging en 
arrestatietechnieken om bijvoorbeeld 
een persoon klem te zetten.
 
Zaklamp
De zaklamp wordt gebruikt om te 
zoeken, verblinden of signaleren. 

Handboeien
De handboeien zorgen voor een 
beperkte bewegingsvrijheid van de 
armen van een persoon. 

Multitool
De multitool beschikt over een 
schroevendraaier en verschillende 
functies die snijden of knippen.

Handschoenen
De snij- en prikwerende 
handschoenen beschermen de 
handen in verschillende situaties zoals 
tijdens een vechtpartij of fouillering. 

Pepperspray  
Een spuitbusje met een verblindend 
en desoriënterend middel. Dit 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
om een verdachte makkelijker te 
overmeesteren.

Draagbare radiopost 
Via dit apparaat gebeurt alle 
communicatie naar de lokale en 
federale meldkamers. 

Bodycam
Deze camera neemt beelden van 
bepaalde incidenten op om te 
gebruiken bij verder onderzoek. 
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Die natte snuit, harige oren en kwispelende staart. Niet 
alleen jij maar ook wij bij de politie zijn echte dieren-
vrienden. Wat je misschien nog niet wist, is dat wij ons 
ook ontfermen over de zorg, huisvesting en de veiligheid 
van (huis)dieren. De veiligheid van de dieren zelf, maar 
ook die van hun baasjes en alle andere inwoners van onze 
politiezone is één van onze prioriteiten. 

Om deze veiligheid te garanderen, kunnen wij een dier 
tijdelijk in bewaring nemen. Het gaat vaak over honden 
die loslopen, uitbreken, onrust veroorzaken of een gevaar 
vormen voor andere mensen of dieren. Afhankelijk van de 
concrete situatie kan het baasje het dier onder bepaalde 
voorwaarden terugkrijgen. Zo garanderen we de gerust- 
heid en de veiligheid van alle bewoners, met of zonder 
huisdier.  

Noodgevallen kondigen zich nooit aan. Maar wat als je nu de hulpdiensten 
standaard op zak kan hebben? Dit kan, via de app 112 BE. 

Met één druk op de knop zien de hulpdiensten meteen je contactgegevens, 
jouw locatie en je medische gegevens. Via de app kunnen de hulpdiensten 
sneller handelen, zelfs wanneer je zelf niet weet waar je bent of niet in staat 
bent om te praten. In dit geval kan je contact houden met de hulpverleners 
via de chatfunctie.

Elke extra seconde kan een leven redden! 
Twijfel dus niet en download de gratis app 112 BE! 

Onze hondengeleiders werken sinds kort samen 
met hun collega’s van de politiezone CARMA*! Sinds 
enkele weken trainen de twee teams elke maand 
samen. Op die manier kunnen we van mekaar leren 
en expertise uitwisselen.

Maar ook op het terrein gaan de hondengeleiders 
van de twee politiezones mekaar versterken. Bij grote 
evenementen zoals festivals of voetbalwedstrijden 
kan de bijstand van de andere politiezone ingeroepen 
worden. Dit geldt ook voor interventies waarbij er 
ernstig geweld gebruikt wordt. 
Samen staan we sterker!

Wat spannend, ik ben nog maar net twee jaar oud 
en mag al beginnen aan een opleiding bij de politie. 
Ik heb er zoveel zin in! Maar ik heb niet de standaard 
achtergrond van een politiehond. Ze hebben mij 
namelijk gevonden in een leegstaand gebouw, hier 
verveelde ik me al een tijdje. Daarna brachten ze mij 
naar een huis voor honden zonder baasje, een asiel. 
Gelukkig werd ik hier al snel uitgehaald door een 
jongedame die iets in mij zag. Ik was zo blij. Ik doe niets 
liever dan werken en dingen bijleren, zeker als ik daarna 
iets lekkers verdien. Ik zette mijn beste poot voor! Mijn 
vorig baasje zag een grote toekomst voor mij. Ze stond 
mij dan ook graag af aan de politiezone LRH. 

Nu, voor ik aan het echte werk mag beginnen, moet ik 
eerst naar een school voor politiehonden. Dit samen 
met mijn begeleider Jurgen, mijn nieuwe beste 
vriend zeg maar. Ja dus dit ben ik. In de toekomst 
zullen jullie mij zeker nog vaker zien.”

Wij hadden reeds laten weten dat de 
wijkinspecteurs van Diepenbeek eind 2021 
zouden verhuizen naar een nieuw kan-
toor in een appartementencomplex in de 
Spoorstraat. Helaas liep deze verhuis ver-
traging op en nemen de wijkinspecteurs 
pas in het najaar hun intrek in hun nieuw 
wijkkantoor. 

In september mogen ook de wijkinspec- 
teurs van Halen de verhuisdozen inpakken. 
Dan verhuizen zij namelijk naar een nieuw 
kantoor in de Doelstraat.

Wijkinspecteurs van Diepenbeek en 
Halen krijgen nieuwe thuis 

Wij houden huisdieren in het oog 

Download nu 
de app 112 BE! 

LRH en CARMA slaan de poten in elkaar 

"Hallo, 
 ik ben Louis. 

IN SEPTEMBER 2022 KRIJGEN DEZE 
WIJKINSPECTEURS EEN NIEUW KANTOOR!

*As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, 
Oudsbergen en Zutendaal.

*As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal.
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Dikke poot, Louis
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Ona,  interventiedienst

"Omwille van onze gezinssituatie ben ik op 15-
jarige leeftijd naar België geïmmigreerd. Na 
een taalklas van 6 maanden sloot ik aan bij de 
leerlingen Wetenschappen-Wiskunde in het derde  
middelbaar. Na het behalen van een bachelor heb 
ik uiteindelijk 6 jaar gewerkt in het bankwezen. 
Door herstructureringen was ik op een bepaald 
moment genoodzaakt om op zoek te gaan naar 
een andere job. Een geluk bij een ongeluk! Ik besliste 
dat het nu of nooit was om mijn kans te wagen om 
politie-inspecteur te worden. Waar ik eerder al eens 
geconfronteerd werd met discriminatie, voelde ik me 
bij de politie onmiddellijk bijzonder welkom. Zowel 
bij het afleggen van de ingangsproeven, tijdens de 
opleiding als in mijn eerste job als inspecteur werd ik 
onmiddellijk aanvaard. De opleiding was pittig omdat 
je woordenschat leert kennen die je in het dagelijks 
leven niet gebruikt. De collega’s zijn ondertussen een 
soort familie geworden, je hebt werkzekerheid en 
een betekenisvolle job. Daarnaast zijn er ook veel 
mogelijkheden binnen het politielandschap. Ik ben be-
gonnen als inspecteur interventie en combineer dit 
intussen met een functie in het gauwdiefstallenteam. 
Ik durf zelfs te zeggen dat ik mijn andere achtergrond 
als een voordeel beschouw. Wanneer wij bij een 
opdracht in contact komen met anderstaligen of 
mensen met een andere achtergrond, merk ik dat  
de drempel om mij aan te spreken lager is waardoor 
mijn aanwezigheid een positief effect heeft. Dan ga 
ik naar huis met een goed gevoel en ben ik blij dat ik 
doorgebeten heb tijdens de politieopleiding!"

Evert,  interventiedienst 

"Eerlijk gezegd, zag ik mezelf nooit bij de politie werken. 
Ik had geen idee welke carrièremogelijkheden de 
politie mij te bieden had en heb meer dan 10 jaar 
voor een reisbureau gewerkt.  Mijn vrouw werkte 
al bij de politie waardoor ik de enorme waaier 
aan mogelijkheden leerde kennen en op 38-jarige 
leeftijd besliste om de overstap te maken. Tijdens 
de opleiding moest ik financieel wel even een stapje 
terug zetten, maar ik heb geen moment spijt gehad 
van mijn beslissing. Door mijn leeftijd kan ik de 
nodige levenservaring aan de dag leggen en dit kan 
soms wel het verschil maken. Elke dag krijg je andere 
situaties voorgeschoteld waarbij je oplossingsgericht 
moet denken. Het is hierbij ook enorm belangrijk om 
een balans te vinden tussen het volgen van de regels 
en het menselijk aspect. Dankzij mijn job kan ik hulp 
bieden in moeilijke situaties en kan ik iets betekenen 
voor de betrokken partijen van een verkeersongeval 
of voor het slachtoffer van een inbraak. Het is nooit 
goed nieuws als de politie moet tussenkomen, 
maar wanneer ik een verschil kan maken, haal ik 
voldoening uit mijn job. "

Twee collega’s vertellen je waarom zij 
gekozen hebben voor een job bij 
de politie en hoe zij dit ervaren. 

Veelgestelde vragen 

Krijg ik ook al een loon tijdens de opleiding? 
Ja, het salaris is afhankelijk van je gezinssituatie. 
Op www.jobpol.be kan je een loonsimulatie 
uitvoeren. Voorbeeld: een ongehuwde kandidaat 
krijgt tijdens de opleiding een loon van 1.622,34 
EUR. 

Is het aan te raden om in de politiezone te 
werken waar je ook woont? 
Dit heeft voor- en nadelen. Enerzijds ben je 
vertrouwd met de zone en ken je het landschap 
met de eventuele uitdagingen waarin je zou 
werken. Anderzijds ga je ook de mensen kennen 
die in de zone wonen en ga je al eens opdrachten 
hebben waarbij je één of meerdere partijen 
kent. In dit geval zal een andere politieploeg de 
opdracht overnemen. 

Is het draagbaar om de opleiding te 
combineren met een gezin? 
De opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit 
een combinatie van theorie en praktijk. Voor 
het theoretisch gedeelte zal je op weekdagen 
les volgen tijdens de kantooruren in een  

politieschool. Daarnaast zal je ook in de praktijk 
ervaring opdoen en zal je meedraaien in een 
politiezone waarbij je kennismaakt met het 
werken in verschillende shiften en weekendwerk. 

Wat is het leukste aan een job als inspecteur? 
Je komt vaak als eerste ter plaatse bij een op-
dracht. Deze opdrachten kunnen gaan van 
verkeersovertredingen vaststellen tot zware 
misdaden. Je werkt ook nog eens met uiteen-
lopende bevolkingsgroepen en op verschillende 
locaties zoals het uitgaansleven, stadscentra, 
natuurparken, studentencampus, … . Omdat je 
in een unieke omgeving werkt en uitzonderlijke 
dingen meemaakt, zijn je collega’s vaak de enige 
personen met dezelfde ervaringen. Hierdoor 
heerst er vaak een hecht groepsgevoel. 

Ik heb interesse in een job bij de politie, maar 
waar vind ik meer informatie? 
Op de website www.politielrh.be hebben we 
alle nuttige info en links even voor je gebundeld. 
Ook op www.jobpol.be vind je een hele waaier 
aan informatie.

Infosessie 
‘Werken bij de politie’ 
op 25 mei

Is je interesse gewekt na het 
lezen van dit artikel? Noteer dan 
woensdag 25 mei 2022 zeker 
in je agenda! Wij organiseren 
dan namelijk een infosessie om 
19.00 uur in Bistro H, Zwarte-
Brugstraat 1 in Hasselt. Tijdens 
deze infosessie leggen we niet 
enkel de selectieprocedure 
uit, maar stellen wij ook onze 
politiezone aan je voor! 

Wil je erbij zijn? 
Schrijf je dan in via deze QR-code.



Politiehuis 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. 011 938 811
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

Politie LRH @PolitieLRH Politie_LRH Politie LRH Politie LRH

www.politielrh.be
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