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Op zondag 7 mei is het weer Open Wervendag. Dit jaar kan je 
tussen 10.00 en 17.00 uur ook de twee bouwwerven op Campus H, 
naast de gevangenis van Hasselt, bezoeken. Op deze site openen 
volgend jaar de nieuwe gebouwen van de lokale 
politie en de brandweer. Mis deze unieke 
kans niet om in avant-première een 
kijkje te komen nemen op de werf 
van ons nieuw politiegebouw!

Meer informatie over Open 
Wervendag vind je op 
www.openwervendag.be.

Je voelt het aan alles: de lente is weer 
in het land. De dagen worden langer 
en de motorrijders ontwaken uit hun 
winterslaap. Voor diegenen die de 
jaarlijkse Dag van de Motorrijder 
aan het begin van het motorseizoen 
gemist hebben, brengen we in deze 
editie een aantal tips & tricks om de 
vaardigheden op te frissen. Zo kunnen 
motorrijders opnieuw zorgeloos op 
pad. Als het van ons afh angt, gebeurt 
dat in een propere omgeving. We 
ondernemen dan ook heel wat acties 
om sluikstorten tegen te gaan. Je 
leest er alles over op pagina 7. 

Voortaan kan je voor het indienen 
van een klacht een afspraak maken 
met de klachteninspecteurs in ons 
hoofdkantoor in Hasselt. Op deze 
manier willen we onze dienstverlening 
verder optimaliseren. Ben jij benieuwd 
hoe onze veiligheidssite ‘Campus 
H’, de nieuwe locatie van politiezone 
Limburg Regio Hoofdstad in Hasselt, 
er zal uitzien? Kom dan naar de Open 
Wervendag op zondag 7 mei. Van 
harte welkom!

BEZOEK OP 7 MEI DE WERF VAN ONS 
nieuw politiekantoor 

VOORWOORD
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Op de foto van links naar rechts: 
Bart Gruyters, burgemeester Herk-de-Stad; 
Luc Wouters, burgemeester Lummen; 
Erik Van Roelen, burgemeester Halen; 
Nadja Vananroye, burgemeester Hasselt - 
voorzitter politiecollege; Patrick Hermans, 
burgemeester Diepenbeek; Johny De Raeve, 
burgemeester Zonhoven; Philip Pirard, 
korpschef.

Dienst Communicatie, communicatie@politielrh.be, tel. 011 26 73 40. Dienst Communicatie, communicatie@politielrh.be, tel. 011 26 73 40.

Aangifte doen? 
Maak online een afspraak! 

WACHTTIJDEN VERMIJDEN

Vanaf 1 juni kan je een afspraak maken met één van 
onze klachteninspecteurs wanneer je een aangifte wil 
komen doen in het hoofdkantoor van onze politiezone 
in Hasselt. Door op afspraak te gaan werken, willen 
we wachttijden voor burgers vermijden en ervoor 
zorgen dat aangiftes sneller kunnen verlopen. 

Voor allerlei aangiftes zoals schade aan je voertuig door een 
aanrijding, verlies of diefstal van de documenten van je voertuig, 
oplichting via internet, belaging of slagen en verwondingen kan je 
heel eenvoudig en volledig digitaal een afspraak maken. Dit kan via 
onze website www.politielrh.be of via de app van onze politiezone. 
Je kan onze app 'politie LRH' gratis downloaden in de App Store 
of via Google Play. Nadat je een afspraak gemaakt hebt, ontvang 
je een bevestigingsmail met een lijst van alle documenten die je 
moet meebrengen.

Het blijft nog steeds mogelijk om je in 
ons hoofdkantoor of in één van onze 
wijkkantoren zonder afspraak aan te 
bieden om een aangifte te doen. Voor 
kleine aangiftes zoals diefstal van je 
identiteitskaart of gsm, verlies of diefstal 
van je rijbewijs en gauwdiefstal kan je 
terecht bij onze onthaalmedewerkers in 
alle politiekantoren. Hiervoor kan je geen 
afspraak maken. Bepaalde aangiftes zoals 
diefstal van je fi ets of bromfi ets en gra�  ti 
kan je volledig online doen via de website 
www.policeonweb.be. 

Heb je dringend politiehulp ter plaatse 
nodig? Bel dan naar het noodnummer 101.
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CAMERANETWERK IN HASSELT
Op verschillende locaties in Hasselt komen er 
binnenkort nieuwe hoge resolutiecamera's en 
worden bestaande camera's vervangen door 
nieuwe, modernere exemplaren. Onder andere 
op de Groene Boulevard, in de binnenstad en in 
de stationsomgeving komen er extra camera's. De 
camera's moeten de veiligheid en leefb aarheid in de 
stad verder verhogen. Ze worden preventief ingezet 
om illegale activiteiten te ontraden. Daarnaast 
kunnen de beelden ook gebruikt worden om daders 
van misdrijven te identifi ceren.

ANPR-CAMERA'S IN DIEPENBEEK EN LUMMEN
Misschien heb je in de loop van de afgelopen weken 
wel wat bedrijvigheid gezien aan de Verbindingslaan 
in Diepenbeek. Hier wordt momenteel een camera 
met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) 
geplaatst. Deze camera zal weldra actief zijn. Wij 
zullen de ANPR-camera vooral gebruiken om 
gerechtelijke dossiers op te lossen. De beelden 
kunnen onder andere gebruikt worden om verdachte 
personen of rondtrekkende daderbendes op te 
sporen en om gestolen voertuigen terug te vinden. 
Ook op de Ringlaan en de 6 septemberstraat in 
Lummen worden er ANPR-camera's geplaatst. 

Korpschef Philip Pirard, 
korpschef@politielrh.be, tel. 011 26 73 59.

Camerabeelden kunnen een belangrijke rol spelen 
bij het oplossen of voorkomen van misdrijven. Sinds 
enkele jaren zetten wij dan ook volop in op het uitrollen 
van een camerabeleid in onze politiezone. Uiteraard 
respecteren wij hierbij wel alle privacyrichtlijnen. We 
plaatsten de afgelopen jaren al enkele ANPR-camera's, 
maakten tijdens evenementen en bij het bestrijden 
van sluikstorten gebruik van verplaatsbare camera's en 
we werken momenteel samen met de stad Hasselt aan 
het uitrollen van een cameranetwerk in de stad. In dit 
'Flits Nieuws' geven we je graag een overzicht van alle 
initiatieven waar we op dit moment aan werken.

Binnen de Groen Boulevard

23        16

Kapermolenpark - Boudewijnlaan

3        1

Stationsomgeving

7        3

Kolonel Dusartplein

5     

Blauwe Boulevard

3     

Cultuurcentrum

2

Sint-Hubertusplein

2

Rozenstraat

1

Sint-Truiderbrug

4

Groene Boulevard

12

Waar staan momenteel camera's?

Op welke locaties komen 
er camera's bij?

Vrijwilligers 
gezocht 

Flits
Nieuws

Ben je minimum 18 jaar oud en wil je je graag vrijwillig inzetten 
voor dit mooie stukje natuur? Stel je dan kandidaat door een 
motivatiebrief te sturen naar vrijwilliger@politielrh.be. 

Samen met gemeente Diepenbeek 
en de verschillende schoolgemeen-
schappen op de campus willen we 
ervoor zorgen dat studenten veilig 
kunnen fuiven in de omgeving van 
de universitaire campus in 
Diepenbeek. Een belangrijk aspect 
hiervan is dat studenten zich veilig 
in het verkeer begeven op weg naar 
de fuif of naar huis. 

Michelle Voesen, michelle.voesen@politielrh.be, tel. 011 26 73 80.
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Feestbegeleiders 
 

Samen met de steden Halen en 
Herk-de-Stad en de gemeente 

Lummen gaan we vanaf deze 
zomer vrijwilligers inzetten aan het 

Schulensmeer die de bezoekers 
informeren. Alle vrijwilligers 

krijgen een opleiding om goed 
voorbereid op pad te gaan.

Op onze website www.politielrh.be > Over ons > Vacatures 
vind je meer informatie over de taken van de vrijwilligers en 
de voorwaarden om te mogen deelnemen. 

Daarom werd vorig jaar het project van de 'feestbegeleiders' in 
het leven geroepen. Feestbegeleiders zijn studenten die zich 
engageren om hun medestudenten bij de in- en uitstroom van 
fuiven te begeleiden in het verkeer. Je herkent hen aan hun fl uohesje 
of -jas en hun driekleurige armband. Wanneer de feestbegeleiders 
problemen of incidenten vaststellen, contacteren zij onmiddellijk 
de politie. Intussen kregen al 150 studenten de opleiding tot 
feestbegeleider.  

Cel openbare orde en bestuurlijke politie,
 evenementen@politielrh.be, tel. 011 26 74 51.

IN DIEPENBEEK
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Veilig 
motorrijden 

laagste in 10 jaar tijd 

De komende weken schenken wij extra 
aandacht aan motorrijders. Bij controles 
letten wij onder andere op het dragen van 
de beschermende kledij en het rijden onder 
invloed. Elke bestuurder die gecontroleerd 
wordt, krijgt een kaartje met zes gouden 
tips mee. Is de motorrijder met alles in 
orde? Dan wordt hij of zij beloond met een 
gratis bandenprofi elmeter.

Om het aantal verkeersongevallen te laten 
dalen, zetten wij zwaar in op de belangrijkste 
oorzaken van verkeersongevallen zoals 
overdreven snelheid en rijden onder invloed. 
De locaties waar wij snelheidscontroles 
houden, kiezen we vooral uit op basis van 
het aantal verkeersongevallen dat er op 
die plaatsen gebeurt. Maar ook wanneer 
inwoners ons melden dat er te snel gereden 
wordt in een bepaalde straat spelen wij 
kort op de bal. Daarnaast houden wij 
voortdurend controles op andere 'killers in 
het verkeer' zoals rijden onder invloed en 
het gebruik van de gsm achter het stuur.

Verkeer, verkeer@politielrh.be, tel. 011 26 73 31.

Verkeer, verkeer@politielrh.be, tel. 011 26 73 31.

In het begin van de lente halen motards hun gelieve motor 
vaak opnieuw van stal. Helaas zijn en blijven motorrijders 
één van de meest kwetsbare weggebruikers. Daarom 
willen wij hen in deze tijd van het jaar bewust maken van 
hun kwetsbaarheid en de mogelijke gevaren op de weg.

De laatste tien jaar gaat het aantal verkeersongevallen 
waarbij iemand gekwetst raakt of overlijdt in onze 
politiezone in dalende lijn. Vorig jaar stelden wij 564 
verkeersongevallen met gewonden of doden vast. Dit 
is het laagste aantal in meer dan tien jaar tijd. 
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GOUDEN
TIPS VOOR 
MOTORRIJDERS 

Het Grote 
Voetgangersexamen 
en het Grote 
Fietsexamen 

ZE ZIJN ER WEER 

HOU SLUIKSTORTERS IN DE GATEN 

Zoals elk jaar schuimen wij nog tot eind 
mei de verschillende lagere scholen in alle 
gemeenten van onze politiezone af om het Grote 
Voetgangersexamen en het Grote Fietsexamen af 
te nemen. Tijdens deze examens testen wij of de 
leerlingen klaar zijn om zich zelfstandig, te voet of 
met de fi ets, in het verkeer te begeven. 

Op een uitgestippelde route moeten zij verschillende 
manoeuvres uitvoeren. Leerlingen van het vierde leerjaar 
die het Grote Voetgangersexamen moeten afl eggen, leren 
vooral bij verschillende omstandigheden de straat over te 
steken. Leerlingen van het zesde leerjaar leggen een parcours 
met de fi ets af en tonen tijdens het Grote Fietsexamen dat ze 
onder andere veilig kunnen afslaan en weten hoe ze voorrang 
moeten verlenen. 

Sinds vorig jaar is sluikstorten één van de prioriteiten van onze 
politiezone. In ons nieuw GAS-reglement werden er enkele artikels 
opgenomen rond afval en zwerfvuil. Concreet betekent dit dat 
sluikstorters gestraft kunnen worden met een GAS-boete die kan 
oplopen tot 350 euro. 

Samen met de gemeenten van onze politiezone nemen wij verschillende 
maatregelen rond sluikstorten. Onze wijkinspecteurs hebben 
bijvoorbeeld extra aandacht voor zwerfvuil tijdens de patrouilles in hun 
wijk en werken hierbij nauw samen met de stad of gemeente. Daarnaast 
hebben bijna alle gemeenten van onze politiezone een verplaatsbare 
camera aangekocht of gehuurd die kan ingezet worden op plaatsen waar 
er vaak afval wordt achtergelaten. Door middel van die camerabeelden 
kunnen wij de verdachte mogelijks herkennen en een proces-verbaal 
opstellen. Vanaf deze week zal je op de combi's van onze politiezone ook 
de boodschap 'Hou sluikstorters in de gaten en kijk uit je doppen voor 
zwerfvuil' zien hangen. 

Verkeer, verkeer@politielrh.be, tel. 011 26 73 31.

Korpschef Philip Pirard, korpschef@politielrh.be, tel. 011 26 73 59.

HOU SLUIKSTORTERS IN DE GATEN 

Sinds vorig jaar is sluikstorten één van de prioriteiten van onze 
politiezone. In ons nieuw GAS-reglement werden er enkele artikels 
opgenomen rond afval en zwerfvuil. Concreet betekent dit dat 
sluikstorters gestraft kunnen worden met een GAS-boete die kan 

Samen met de gemeenten van onze politiezone nemen wij verschillende 
maatregelen rond sluikstorten. Onze wijkinspecteurs hebben 
bijvoorbeeld extra aandacht voor zwerfvuil tijdens de patrouilles in hun 
wijk en werken hierbij nauw samen met de stad of gemeente. Daarnaast 
hebben bijna alle gemeenten van onze politiezone een verplaatsbare 
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er vaak afval wordt achtergelaten. Door middel van die camerabeelden 
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de boodschap 'Hou sluikstorters in de gaten en kijk uit je doppen voor 

Wist je dat je zwerfvuil

 heel eenvoudig kan 

melden via onze 

GRATIS APP 'Politie LRH'?

Je kan de app downloaden in 

de App Store of via Google Play.
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Enkele cijfers 
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Volg ons 
deze zomer 

online!

Tijdens de lente- en zomermaanden 
is het vaak weer over de koppen 
lopen op de verschillende 
evenementen in onze politiezone. 
Sommige evenementen kunnen 
voor jou als inwoner gevolgen 
hebben. Denk maar aan afgesloten 
straten of parkeerplaatsen die niet 
gebruikt mogen worden. Daarom 
vinden wij het belangrijk om je 
op de hoogte te houden van de 
activiteiten die plaatsvinden in 
onze politiezone. Op onze website 
www.politielrh.be en op onze app 
vind je een overzicht van alle grote 
evenementen. 

Tijdens Pukkelpop, Rock Herk en de Virga Jesseommegangen kan je ons dit jaar live volgen 
via Facebook (Politie LRH) en Twitter (@PolitieLRH). We geven je langs deze weg allerlei 
praktische tips mee en je krijgt meer informatie over de verkeerssituatie in de omgeving. 
Heb je een vraag over een evenement dat je wil organiseren of dat in jouw buurt 
plaatsvindt? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evenementen@politielrh.be. Ook 
via Facebook en Twitter beantwoorden we graag jouw vragen. 

Dienst Communicatie, communicatie@politielrh.be, tel. 011 26 73 40.
Cel openbare orde en bestuurlijke politie, evenementen@politielrh.be, tel. 011 26 74 51.

Een burenconfl ict? 
 BLIJF ER NIET MEE ZITTEN 

Heb je een confl ict met je buur dat maar niet opgelost 
lijkt te raken? Blijf er dan niet mee zitten maar neem 
contact op met onze dienst Burenbemiddeling. 

Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te 
herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken 
naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. 

Wil je graag meer informatie of wil je 
een burenprobleem melden? Con-
tacteer dan onze dienst Burenbe-
middeling via burenbemiddeling@
politielrh.be of telefonisch via 
011 26 71 15 of 0490 56 76 54.

Dringend politiehulp nodig? Bel 101!

In april stelt onze politiezone haar jaarverslag voor. 
In dit jaarverslag vind je een overzicht van hoe de 
criminaliteit in onze politiezone het afgelopen jaar 
geëvolueerd is. Werden er het afgelopen jaar 
bijvoorbeeld meer of minder diefstallen en inbraken 
gepleegd in de politiezone dan in het jaar voordien? 

9

Bart Motmans, bart.motmans@politielrh.be, 011 26 74 29.

Michelle Voesen, michelle.voesen@politielrh.be, 
tel. 011 26 73 80.

AED-toestellen 

Enkele weken geleden werd er aan 
onze wijkkantoren in Diepenbeek 
en Herk-de-Stad een AED-toestel 

geplaatst. Een AED-toestel is 
een draagbaar apparaat dat het 

hartritme weer kan herstellen bij 
een hartstilstand. 

Het toestel analyseert het hartritme van het slachto� er en bepaalt 
automatisch of een stroomstoot het slachto� er kan helpen. De 
AED geeft gesproken instructies waardoor iedereen het apparaat 
kan gebruiken tot een professionele hulpverlener het overneemt.

De toestellen in Diepenbeek en Herk-de-Stad hangen aan de 
buitenkant van het gebouw zodat ze dag en nacht gebruikt kunnen 
worden. In Lummen en Zonhoven hangt er een AED-toestel aan 
het nabijgelegen gemeentehuis. In Halen vind je een toestel aan de 
sporthal, vlakbij het politiekantoor. In ons hoofdkantoor in Hasselt 
hangt al enkele jaren een AED-toestel.

Omdat de politie vaak als eerste ter plaatse is bij een kritieke situatie 
werden ook 15 politiecombi's uitgerust met een AED-toestel.  Alle  
politiemensen van onze zone kregen een opfrissingscursus van de 
basis reanimatietechnieken.

 IN WIJKKANTOREN & COMBI'S 

20
14

  
- 7

15

20
14

  
- 5

89

20
14

  
- 4

40

20
14

  
- 4

06

20
14

  
- 1

.0
31

20
15

  
- 7

40

20
15

  
- 6

13

20
15

  
- 3

49

20
15

  
- 3

60

20
15

  
- 1

.10
2

20
16

  
- 6

32

20
16

  
- 6

42

20
16

  
- 3

10

20
16

 
- 4

41

20
16

  
- 8

93

Hier geven we je alvast een overzicht van 
enkele belangrijke fenomenen. Op onze 
website www.politielrh.be kan je binnen-
kort ons volledig jaarverslag bekijken.
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De afgelopen maanden zijn er enkele verschuivingen doorgevoerd binnen onze wijkdiensten en 
kwamen er enkele nieuwe gezichten bij. Misschien heb jij dus sinds kort wel een nieuwe wijkinspecteur. 

We geven je een overzicht van de nieuwe gezichten binnen onze wijkpolitie.

Hoewel woninginbraken het vaakst 
voorkomen in de donkere winter-
maanden, loop je ook tijdens de lente 
en de zomer het risico om ongewenst 
bezoek over de vloer te krijgen. Zo 
blijven bij goed weer de ramen vaak 
open staan en staan huizen tijdens 
de vakantieperiode vaak langer leeg. 
Daarom geven we je graag enkele tips 
mee om een inbraak te voorkomen.

Even voorstellen

DE 
PREVENTIE

PAGINA 

Weet jij niet precies wie jouw wijkinspecteur is? 
Surf dan even naar de website www.politielrh.be
> Je wijkinspecteur, geef je adres in en je krijgt
onmiddellijk de contactgegevens van jouw 
wijkinspecteur te zien. Ook op onze app vind je 
een overzicht van alle wijkinspecteurs.

Sluit altijd je ramen, ook wanneer je maar even weg bent. 
Vergeet de ramen van het toilet, de zolder en de kelder niet!

Op vakantie? Vraag dan aan familie of buren om regelmatig je 
brievenbus leeg te maken.

Bewaar de sleutel van je woning niet op voor de hand liggende 
plekken zoals onder de bloempot of onder de mat.

Laat nooit een afwezigheidsbericht achter op je deur, 
je voicemail of sociale media.

Leuke vakantiefoto's post je best pas op Facebook of 
Instagram wanneer je terug thuis bent.

Zorg ervoor dat je rolluiken niet dag en nacht naar beneden
zijn wanneer je op vakantie bent.

Berg het materiaal dat een inbreker kan gebruiken 
(ladder, tuinmateriaal en -meubelen ...) op. 

Laat waardevolle spullen niet op een zichtbare plek liggen.

  HASSELT 
Inspecteur Leen Poelmans
Wijkinspecteur Hollandsveld 
en studenteninspecteur
Tel. 0471 88 91 19   HASSELT 

Inspecteur Dietrich Vandoren
Wijkinspecteur Ter Hilst 
en De Tesch
Tel. 0494 51 63 85

  ZONHOVEN 
Inspecteur Sandy Pauwels
Wijkinspecteur centrum-zuid
Tel. 0497 70 99 58

  ZONHOVEN 
Inspecteur Karen Reemers
Wijkinspecteur centrum-noord
Tel. 0497 70 99 88

  LUMMEN 
Inspecteur Cindy Vrijens
Wijkinspecteur Meldert 
en Laren
Tel. 0471 91 24 19

NIEUWE OPENINGSUREN 
WIJKKANTOOR DIEPENBEEK 

Vanaf 1 mei veranderen de openingsuren van het gemeentehuis 
van Diepenbeek. Om jullie een zo goed mogelijke dienstver-
lening te kunnen bieden, is ons wijkkantoor in Diepenbeek op 
dezelfde uren geopend als het gemeentehuis. Dat betekent
dat ook de openingsuren van ons wijkkantoor aan de 
Kogelstraat vanaf 1 mei veranderen. Hieronder vind je de 
nieuwe openingsuren.

Maandag:  09.00 uur - 12.30 uur
Dinsdag:  09.00 uur - 12.30 uur en 
  14.00 uur - 19.00 uur
Woensdag:  09.00 uur - 12.30 uur en 
  14.00 uur - 16.30 uur
Donderdag: 09.00 uur - 12.30 uur
Vrijdag:  09.00 uur - 12.30 uur

Wijkkantoor Diepenbeek, diepenbeek@politielrh.be, tel. 011 32 33 00.

AFWEZIGHEIDSTOEZICHT 

Ben je alvast je jaarlijkse vakantie aan het plannen of ga je er 
even tussenuit tijdens een verlengd weekend? Vergeet dan niet 
om afwezigheidstoezicht aan te vragen. Terwijl jij geniet van een 
deugddoende vakantie, of om een andere reden enkele dagen niet 
thuis bent, nemen wij regelmatig een kijkje aan je woning of alles 
nog in orde is. 

Je kan afwezigheidstoezicht 
volledig online aanvragen via 
www.politielrh.be of via de website 
van Police-on-web.
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Hoofdkantoor Hasselt
Thonissenlaan 15
3500 Hasselt
Tel. 011 22 29 82
info@politielrh.be

Wijkpolitie Diepenbeek
Kogelstraat 47
3590 Diepenbeek
Tel. 011 32 33 00
diepenbeek@politielrh.be

Wijkpolitie Halen
Sportlaan 2A
3545 Halen
Tel. 013 61 99 24
halen@politielrh.be

Wijkpolitie Hasselt
Thonissenlaan 15
3500 Hasselt
Tel. 011 26 73 98
hasselt@politielrh.be

Wijkpolitie Herk-de-Stad
Guldensporenlaan 30
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 61 99 44
herk-de-stad@politielrh.be

Wijkpolitie Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel. 013 61 99 55
lummen@politielrh.be

Wijkpolitie Zonhoven
Kerkplein 62
3520 Zonhoven
Tel. 011 81 04 55
zonhoven@politielrh.be

Korpschef Philip Pirard
Tel. 0498 93 92 00
korpschef@politielrh.be

Burenbemiddeling
Tel. 011 26 71 15
burenbemiddeling@politielrh.be

Dierenpolitie
dieren@politielrh.be

Gevonden voorwerpen
Tel. 011 26 73 15
gevondenvoorwerpen@politielrh.be

Openbare orde en 
bestuurlijke politie

Tel. 011 26 74 51
evenementen@politielrh.be

Studentenpolitie
Tel. 0499 59 57 28 (Diepenbeek)
Tel. 0471 88 91 19 (Hasselt)
studenten@politielrh.be 

Verkeer
Tel. 011 26 73 31
verkeer@politielrh.be

KANTOREN DIENSTEN

Colofon
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