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Zorgcampus Halen  ｜Politie ｜ render Doesltraat

Verhuis wijkkantoren Halen en Diepenbeek 

Weet jij wat je moet weten 
over fietsverlichting? 

De komende maanden staan er grote verhuizingen gepland 
in onze politiezone.

Over enkele maanden nemen de wijkinspecteurs van 
Diepenbeek hun intrek in het gloednieuwe kantoor in de 
Spoorstraat 1A/001.

De wijkinspecteurs van Halen trekken in dezelfde periode de 
deur van hun kantoor in de Sportlaan achter zich dicht. Ze 
verhuizen naar hun nieuwe werkplek in de Doelstraat 22.

Op onze website www.politielrh.be vind je de openingsuren 
van al onze kantoren terug. Opgelet: om een aangifte te doen 
in onze kantoren moet je eerst een afspraak maken via onze 
website.
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’s Avonds nog een rondje joggen of even de hond 
uitlaten? Zorg er dan voor dat je zichtbaar bent 
voor andere weggebruikers! Een voetganger met 
donkere kleding is maar op 20 meter zichtbaar voor 
een chauffeur. Een bestuurder die 50 km/u rijdt en 
plots een donker geklede voetganger opmerkt, kan 
onmogelijk nog op tijd stoppen. Hij heeft immers 
minstens 26 meter nodig om zijn auto tot stilstand 
te brengen. Draag je fluorescerende kledij? Dan 
ben je in het donker al zichtbaar op 150 meter! 

Met onze campagne ‘Zet jezelf in de kijker’ wil-
len wij voetgangers hiervan bewust maken en hen 
overtuigen om een fluorescerend hesje of andere 
verlichting te dragen wanneer ze zich in het donker 
op straat bevinden. 

Ook op de voetpaden in jouw gemeente vind je 
boodschappen terug die jou eraan herinneren om 
jezelf, zeker als voetganger, altijd in de kijker te  
zetten!

In tegenstelling tot voetgangers zijn fietsers volgens 
de wet wel verplicht om zichtbaar in het donker te 
zijn. Met dit quizje kan je even testen of jij alles weet 
wat je moet weten over fietsverlichting.

1.  Ben je verplicht om je fietsverlichting aan   
 te zetten wanneer het mistig is?
A. Neen, je moet je fietsverlichting enkel opzetten  
 wanneer het donker is buiten.
B. Je moet je fietsverlichting enkel opzetten   
 wanneer je zicht beperkt is tot op een bepaalde  
 afstand.
C. Je moet je fietsverlichting enkel opzetten   
 wanneer je als bestuurder zelf niet goed kan zien.

2. Waar moet ik mijn fietsverlichting bevestigen?
A. Je fietsverlichting mag overal bevestigd worden  
 (op je fiets, op je kledij, op je rugzak, …) zolang  
 hij maar goed zichtbaar is.
B. Fietsverlichting moet vast op je fiets zitten.

3. Mag mijn fietsverlichting knipperen?
A. Neen.
B. Ja. 

4. Tot op welke afstand moet je 
 achterlicht zichtbaar zijn voor 
 andere weggebruikers?
A. Tot op 100 meter.
B. Tot op 50 meter.
C. Tot op 500 meter.

5. Hoeveel bedraagt een boete voor het rijden  
 zonder fietsverlichting?
A. 120 euro.
B. 85 euro.
C. 58 euro.

De antwoorden vind je op pagina 8.
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Wijkkantoor Diepenbeek

Wijkkantoor Halen

Beste inwoner

De winter staat weer voor de deur. Gezellig samenzijn staat in deze periode 
centraal. Maar deze tijd van het jaar brengt ook enkele risico’s met zich mee. Zo 
zien we bijvoorbeeld het aantal verkeersongevallen elk jaar opnieuw stijgen tijdens 
de wintermaanden. Zichtbaarheid in het verkeer blijft dus een erg belangrijk thema. 
‘Zien en gezien worden’ was nog nooit zo belangrijk. 

Maar in deze editie van ons magazine maken we ook graag plaats voor enkele 
nieuwe, positieve projecten. Zo lanceren we binnenkort onze eigen bedrijfsfilm, 
kochten we nieuwe kantoren en voertuigen aan en zetten we nog meer in op het 
helpen en begeleiden van slachtoffers van seksueel geweld.

Wij hopen dat je iets opsteekt van dit magazine en wensen je vooral een hele 
gezellige winter toe.
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Project Verkeersongevallen vaststellen 
met een drone genomineerd voor award  

Hou de komende dagen onze socialemediakanalen 
goed in de gaten! Want op vrijdag 16 december 
lanceren we onze officiële bedrijfsfilm. In een 
video van een vijftal minuten nemen vier van onze 
collega’s je mee op pad tijdens hun werkdag. Van 
een zwaar verkeersongeval tot het verhoren van een 
verdachte. Een job bij de politie blijft altijd boeien!

Dit jaar reikte de Circle of Police Leadership, een 
netwerk van leidinggevenden binnen de Belgische 
politie, samen met uitgeverij Vanden Broele voor 
de derde keer de CPL Awards uit. Politiezones en 
diensten van de federale politie die een opmerkelijk 
project realiseerden, konden een award winnen in 
één van de acht verschillende categorieën.

Onze politiezone was met het project 
‘Verkeersongevallen vaststellen met een drone’ 

één van de drie genomineerden binnen de 
categorie ‘Beste innovatieproject’. De prijs 

konden we niet binnenhalen maar 
we zijn wel nog steeds erg trots 

op de nominatie én op het 
project!

Politievoertuigen 
in een nieuw jasje 

Première bedrijfsfilm 
op 16 december  

Je hebt ze misschien al zien rijden, onze interventievoertuigen met de Battenburgstriping. Sinds dit najaar 
zijn drie van onze wagens bestickerd met een opvallend, reflecterend blokkenpatroon. In het kader van een 
proefproject van de FOD Binnenlandse Zaken testen wij deze nieuwe markering uit. Het is de bedoeling om 
tegen eind 2023 tot een eenvormig patroon te komen voor het hele land.

De nieuwe bestickering moet ervoor zorgen dat de interventievoertuigen van de politie zowel ’s nachts als 
overdag beter zichtbaar zijn. Op die manier willen we verkeersongevallen vermijden.

Ook in de politiezones CARMA en Lanaken-Maasmechelen rijden er voertuigen met de Battenburgstriping 
rond.

BOB-campagne 
opnieuw van start 
Op vrijdag 25 november ging de nieuwe BOB-campagne 
van start. Twee maanden lang wordt er in het hele land extra 
gecontroleerd op rijden onder invloed. Ook wij besteden hier 
de komende weken nog meer aandacht aan. Op die manier 
willen we het aantal slachtoffers door dronken chauffeurs 
doen dalen.

In ons land gebeuren er immers nog elke dag gemiddeld 12 
verkeersongevallen met een bestuurder die onder invloed 
van alcohol is. Op nieuwjaarsdag zijn er dat zelfs gemiddeld 
26! Ook de resultaten van onze BOB-campagne van vorig 
jaar tonen aan dat die controles nog steeds nodig zijn. 90 
chauffeurs hadden te veel gedronken en 37 bestuurders 
waren onder invloed van drugs.

Ben je van plan om een glaasje te drinken tijdens de 
feestdagen? Maak dan op voorhand goede afspraken over 
wie er nuchter blijft om iedereen veilig terug naar huis te 
brengen! 
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Wijkinspecteurs rijden elektrisch 
Onze wijkinspecteurs van Hasselt, Diepenbeek en Lummen rijden elektrisch! De 
afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in milieuvriendelijke wagens. Op dit moment 
hebben wij in onze politiezone 14 elektrische Volkswagen ID3’s.

Ook de komende jaren blijven we inzetten op de vergroening van ons wagenpark. 
Vanaf 2023 rijden ook de inspecteurs van Halen, Herk-de-Stad en Zonhoven volledig 
elektrisch!

Verkeersongevallen 
vaststellen met een drone

Sinds 2020 wordt er in onze politiezone een 
drone ingezet bij zware verkeersongevallen. 
Het toestel maakt vanuit de lucht 
verschillende foto’s van de omgeving en 
het verkeersongeval. Aan de hand van die 
beelden kan een digitale ongevallenschets, 
die tot op de centimeter nauwkeurig is, 
worden ingetekend. Die tekening wordt bij 
het proces-verbaal gevoegd om duidelijk te 
maken waar en hoe het ongeval gebeurd is. 
Voor een rechter is die schets een belangrijke 
bron van informatie wanneer hij een uitspraak 
moet doen.

Door het gebruik van de drone kunnen 
de vaststellingen van een ongeval in onze 
politiezone sneller, efficiënter en vooral ook 
veel nauwkeuriger gebeuren.



Hoofdinspecteur Zeno Thoelen vertelt je graag wat meer 
over zijn job op onze dienst Openbare Orde en Evenementen. 
Hij neemt je mee achter de schermen van de Jeneverfeesten.

  WAT DOEN WIJ?

Zoals onze naam al doet vermoeden, staan wij in 
voor het handhaven van de openbare orde in de 
politiezone. Dat is een van de basistaken van de 
lokale politie. Concreet betekent dat dat wij ervoor 
moeten zorgen dat de openbare rust, veiligheid en 
gezondheid niet in het gedrang komen. Je komt ons 
vooral tegen tijdens manifestaties waarbij er veel 
volk of verkeer verwacht wordt.

Wanneer je een evenement of activiteit organiseert, 
moet je een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur. 
Die dienst vraagt op haar beurt het advies van 
verschillende instanties zoals de politie, brandweer 
of medische diensten. Dat advies gaat samen met 
de aanvraag naar het college van burgemeester en 
schepenen dat een beslissing neemt.

  DE VOORBEREIDING

Wanneer het evenement mag plaatsvinden, 
stellen wij een risicoanalyse op waarin alle risico’s 
worden opgesomd die kunnen voorkomen 
tijdens het evenement zoals vuurwerk, extreme 
weersomstandigheden of overcrowding. Aan de hand 
van die analyse beslissen wij hoeveel politiemensen 
we moeten inzetten. Bij grote evenementen wordt 
er steun gevraagd aan andere politiezones of aan de 
federale politie. 

Bij sommige evenementen vindt er op voorhand 
een veiligheidsoverleg plaats tussen onder andere 
de gemeente, de brandweer, de medische diensten, 
de organisatie van het evenement en de politie. 
Tijdens dat overleg worden beslissingen genomen 
over verschillende veiligheidsaspecten zoals de 
toegangswegen voor hulpdiensten en de inzet van 
security.

  TIJDENS HET EVENEMENT

Wij starten altijd met het briefen van 
onze politiemensen. Zelf neem ik meestal 
plaats in de multidisciplinaire commandokamer. 
Van daaruit coördineren we al onze ploegen 
op straat. De taken van onze politieploegen 
verschillen van evenement tot evenement. Tijdens 
de Jeneverfeesten controleerden we bijvoorbeeld 
of er alcohol aan minderjarigen geschonken werd 
en of alle verkeersmaatregelen in de binnenstad 
werden nageleefd. Na afloop van het evenement 
houden we een debriefing en een algemene 
evaluatievergadering.

 

Een dag uit het leven 
van dienst Openbare 
Orde en Evenementen 

Betere opvang 
voor slachtoffers 
van seksueel geweld  
Op de site van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk 
opent eind februari 2023 het Limburgse Zorgcentrum 
na Seksueel Geweld (ZSG) waar slachtoffers van 
seksueel geweld alle mogelijke bijstand op één plaats 
krijgen. De lokale politiezones van de provincie 
voorzien in een permanentierol van gespecialiseerde 
zedeninspecteurs voor de eerste en meest dringende 
bijstand. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met 
de medische en psychosociale hulpverlening. Vanuit 
onze politiezone worden er tien inspecteurs ingezet. 
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BEN JIJ 
SLACHTOFFER 

VAN SEKSUEEL GEWELD 
EN HEB JE NOOD AAN 

EEN ANONIEM GESPREK? 
WWW.SEKSUEELGEWELD.BE

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je slachtoffer bent geworden van seksueel geweld kan je steeds 
terecht in het dichtstbijzijnde politiekantoor. Een politieploeg 
brengt je over naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Genk. 
Hier word je zo snel mogelijk onderzocht en krijg je de nodige 
zorg en psychologische ondersteuning. Slachtoffers kunnen 
zich ook rechtstreeks melden bij het Zorgcentrum in Genk. De 
zedeninspecteurs kunnen 24/7 opgeroepen worden om naar het 
Zorgcentrum te komen. Daar geven ze advies en noteren ze de 
aangifte van het slachtoffer.

Met deze allesomvattende zorg hebben slachtoffers een grotere en 
snellere kans op herstel. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

Bankmedewerkers aan je deur na 
een telefoontje? Wees alert! 

Krijg je een telefoontje van een bankmedewerker met 
de melding dat er iets scheelt met je bankrekening en 
dat ze spoedig een collega zullen langssturen om het 
probleem te verhelpen? Wees dan alert want dat is 
een vorm van oplichting!

De persoon die langskomt, wil enkel je bankkaart 
en code ontfutselen om op die manier geld van je 
rekening te halen. Indien je zo een telefoontje krijgt, 
verbreek je best de verbinding en neem je contact 
op met je bank om na te gaan of er wel effectief iets 
scheelt met je bankrekening.

Bankmedewerkers komen nooit aan huis. Staat de 
‘bankmedewerker’ toch voor je deur? Geef hem dan 
zeker nooit je bankkaart of code en bel onmiddellijk 
naar het noodnummer 101. 

Toch slachtoffer geworden? Verzamel zoveel mo-
gelijk gegevens en maak een afspraak in één van 
onze kantoren om een aangifte te doen. 



1. B
Je bent verplicht om je fietsverlichting op te 
zetten wanneer je niet meer duidelijk kan zien op 
een afstand van ongeveer 200 meter. Ook tussen 
het vallen van de avond en het aanbreken van de 
dag moet je licht branden.
2. A
3. A
4. B
5. C
Hier komt nog een administratieve toeslag van 
9,06 euro bovenop.

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

Oplossingen pagina 3
1. B (Je bent verplicht om je fietsverlichting op te zetten wanneer 
je niet meer duidelijk kan zien op een afstand van ongeveer 200 
meter. Ook tussen het vallen van de avond en het aanbreken van 
de dag moet je licht branden.) / 2. A / 3. B / 4. A / 5. C (Hier komt 
nog een administratieve toeslag van 9,06 euro bovenop.)


