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Om een klacht in te dienen of een aangifte te doen, kan 
je voortaan een afspraak maken bij onze politiezone. 
Via onze website www.politielrh.be of via de app 'Politie 
LRH' kan je snel en eenvoudig een afspraak inplannen. 
Je kan ons tijdens de kantooruren ook telefonisch 
contacteren  op het nummer 011 26 74 24.

Het is enkel mogelijk om een afspraak te maken voor feiten 
waarvoor er geen politieploeg langs moet komen. Alle afspraken 
gaan door op het hoofdkantoor van onze politiezone op de 
Thonissenlaan 15 in Hasselt. Het is nog steeds mogelijk om, tijdens 
de openingsuren, zonder afspraak langs te komen. Hou in dit geval 
wel rekening met mogelijke wachttijden. 

Zijn er camerabeelden van de feiten of ken je de dader? Vermeld 
dit dan zeker bij het maken van je afspraak. Wanneer wij de afspraak 
ingepland hebben, ontvang je van ons een bevestigingsmail waarin 
vermeld staat welke documenten je moet meebrengen. Zorg 
ervoor dat je deze documenten zeker bij je hebt zodat de aangifte 
vlot kan verlopen.

Nieuw politiekantoor 
OPENT IN 2018 

INBREKERS KUNNEN HET SCHUDDEN 

In de zomer van 2018 nemen onze diensten 
hun intrek in het nieuwe politiekantoor vlakbij 
de gevangenis in Hasselt. Vanop deze locatie 
zullen we jullie, onze inwoners, een nog betere 
dienstverlening kunnen bieden.

Sinds anderhalf jaar wordt er met man en macht gebouwd 
aan het nieuwe hoofdkantoor van onze politiezone. Naast ons 
kantoor wordt er nog een tweede nieuwbouw rechtgetrokken. 
Hierin nemen over enkele maanden onder andere de 
brandweer en noodcentrales hun intrek. 

In de toekomst blijft er ook in elke gemeente van de politiezone 
(Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven) 
nog een eigen wijkkantoor bestaan. Aan het nieuwe stadhuis 
van Hasselt komt er een politieantenne waar je ook terecht 
kan voor aangiftes of klachten.

Via banners op onze combi's en spandoeken in het centrum 
van jouw gemeente, willen we je tijdens deze donkere maanden 
opnieuw wijzen op het belang van een goed beveiligde woning.

Op onze combi's prijkt deze dagen de boodschap 'Inbrekers kunnen 
het schudden. Bescherm je woning tegen inbraak.' Heb je geen idee 
hoe je jouw woning nu best beveiligt? Neem dan contact op met onze 
diefstalpreventieadviseurs via diefstalpreventie@politielrh.be. Zij komen 
een kijkje nemen in jouw woning en geven je gratis advies. 

Voor algemene tips kan je ook terecht op onze website 
www.politielrh.be > vragen > preventie.

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

Diefstalpreventie, diefstalpreventie@politielrh.be, tel. 011 23 94 66.
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Iets of iemand verdacht gezien?
Verwittig ons via het nummer 101!

Beste inwoner 

Mogen we je even bedanken? Vandaag 
gebeurt een op de vijf aangiftes van een 
misdrijf binnen de zone al op afspraak. 
Het afsprakenbeheersysteem op onze 
website en de Politie LRH-app neemt 
daarmee in de eerste weken al meteen 
een vliegende start en zorgt er zo 
voor dat wij als politiezone sneller en 
efficiënter voor jou kunnen werken.   
Vanaf dit najaar zet politie LRH 
ook mee haar schouders onder het 
eerste Family Justice Center wat in 
Hasselt van start gaat. Door politie, 
justitie en hulpverleners samen te 
brengen onder één dak kunnen 
we nog korter op de bal spelen bij 
gevallen van intrafamiliaal geweld of 
kindermishandeling. Je leest er meer 
over verder in dit magazine.
Met dit laatste magazine van 2017 
in jouw handen betekent het dat 
ook de eindejaarsfeesten er weer 
aankomen. Dankzij onze feest-tips 
hou je het alvast veilig. We wensen 
je veel leesplezier en prettige 
eindejaarsfeesten. 2018 kondigt zich 
voor onze zone nu al extra feestelijk 
aan, want volgend jaar nemen we onze 
intrek in onze nieuwe gebouwen op de 
veiligheidssite Campus H. We heten je 
er, meer dan ooit, graag welkom. 

Klacht indienen? 
Maak een afspraak 

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.

Onthaal, afspraak@politielrh.be, tel. 011 26 74 24.



SLUIKSTORTEN, VANDALISME EN OVERLAST

De verplaatsbare camera's worden in onze politiezone 
meestal gebruikt om feiten van sluikstorten op te 
lossen. Ze worden dan ook geplaatst op plekken 
waar er vaak zwerfvuil achtergelaten wordt: op 
pleinen, aan glas- of kledingcontainers, ... . Onder 
andere tijdens de Allerheiligenperiode werden 
verschillende camera's op kerkhoven geplaatst om 
vernielingen aan graven te voorkomen of om de 
daders te kunnen identificeren.  Daarnaast worden 
de camera's in Diepenbeek ook intensief ingezet om 
de overlast van studenten aan te pakken. Dit heeft 
niet alleen geleid tot het opstellen van verschillende 
GAS-boetes maar ook tot het ophelderen van enkele 
misdrijven. Tenslotte worden de camera's ook tijdens 
grote evenementen in de politiezone ingezet om de 
volkstoeloop en verkeerssituatie in realtime in de 
gaten te kunnen houden.

MEER DAN 150 ZAKEN OPGELOST

Naast de verplaatsbare camera's kan de politiezone 
ook beroep doen op beelden van vaste camera's, 
ANPR-camera's (nummerplaatherkenning) en in 
sommige gevallen private camera's. In totaal kon de 
politiezone dit jaar al meer dan 150 zaken oplossen 
waarbij camerabeelden een belangrijke rol speelden. 
In de meeste gevallen gaat het over feiten van 
sluikstorten, winkeldiefstallen en fietsdiefstallen. 

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

Alle gemeenten van onze 
politiezone hebben de afgelopen 
jaren één of meerdere verplaats-
bare camera's gehuurd of 
aangekocht. Het grote voordeel 
van deze camera's is dat de 
gemeenten en politiezone 
snel op de bal kunnen 
spelen wanneer bepaalde 
fenomenen plots de 
kop opsteken. 

De camera's worden vooral
 ingezet in de strijd tegen overlast. 
Met behulp van camerabeelden 
werden er de afgelopen maanden 
bijvoorbeeld al tientallen GAS-pv's 
opgesteld voor sluikstorten.

Flits
Nieuws

App 112 BE OM HULPDIENSTEN TE VERWITTIGEN 

BE-Alert

Via de app 112 kan je voortaan door 
middel van een druk op de knop snel de 
politie, brandweer of ambulance in België 
contacteren. 
Een belangrijk voordeel van de app is dat 
de hulpdiensten je makkelijker kunnen 
terugvinden. De app stuurt je positie 
naar de noodcentrale zodra je belt en 
stuurt daarna elke 30 seconden een 
update van je positie. De app kan op deze 
manier een kostbare tijdswinst opleveren. 
Daarnaast is er een chatfunctie voorzien 
voor doven, slechthorenden en mensen 
met een spraakstoornis. Ook wanneer 
de noodcentrale je om een andere reden 
moeilijk kan verstaan, kunnen zij de 
chatfunctie activeren.

Je kan de app 112 heel eenvoudig 
downloaden via de app store of playstore. 
Zoek naar "App 112 BE". 

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

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

Via de app 112 
kan je heel snel 

de noodcentrales 
verwittigen. 
Je hoeft de 

verschillende 
noodnummers 

dus niet meer te 
onthouden en je 

kan ze ook niet 
vergeten wanneer 
je in paniek bent.

Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking? Via het alarmeringssysteem 
BE-Alert ontvang je snel correcte informatie in een 
noodsituatie. 

Wanneer je je inschrijft voor Be-Alert word je per e-mail, sms of 
telefoon verwittigd wanneer er zich een ramp voordoet. Je wordt 
zowel op de hoogte gebracht wanneer de noodsituatie plaatsvindt 
in de omgeving die je bij je inschrijving hebt opgegeven (dit is 
bijvoorbeeld je woon- en/of werkplaats) of in de omgeving waar je 
je op dat moment bevindt.

Opgelet: je kan enkel berichten ontvangen wanneer je je hebt 
ingeschreven op de website www.be-alert.be.

"METEEN 
VERWITTIGD 

BIJ EEN 
NOODSITUATIE!"
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Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.
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Zoals elk jaar trekken onze agenten en inspecteurs 
tijdens deze periode opnieuw de straat op om te 
controleren of fietsers correct verlicht zijn. 

Het is een open deur intrappen als we je vertellen hoe belangrijk 
het is om als (brom)fietser in deze donkere periode goed zichtbaar 
te zijn voor andere weggebruikers. Helaas stellen we elk jaar 
opnieuw vast dat er toch nog aardig wat fietsers zonder correcte 
verlichting rondrijden. 

Daarom controleren wij tijdens deze donkerste maanden van het 
jaar opnieuw intensief op het correct gebruik van fietsverlichting. 
Fietsers die in de week van 8 januari gecontroleerd worden en 
waarvan de fietsverlichting niet in orde is, kunnen hun verlichting 
of een ander mankement aan hun fiets aan een democratische 
prijs laten herstellen door Fietsbasis VZW. Op die manier willen 
we fietsers motiveren om tekortkomingen aan hun fiets zo snel 
mogelijk in orde te brengen.

Is je fietsverlichting niet in orde? Dan krijg je een boete van 58 EUR. 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Dan moet je op woensdagnamiddag 
of zaterdagvoormiddag een verkeersvormingsklas komen volgen.

Mijn voertuig
is getakeld.

WANNEER WORDT EEN 
VOERTUIG GETAKELD?

Wanneer een voertuig in overtreding staat 
en hierdoor andere weggebruikers hindert 
of het doorgaan van vergunde activiteiten 
belet, kan het getakeld worden. Soms is 
het ook noodzakelijk om een voertuig 
uit veiligheidsoverwegingen te takelen 
hoewel het niet foutgeparkeerd staat. In 
dit geval worden de takelkosten betaald 
door de optredende overheid. Tenslotte 
worden ook voertuigen waarvan we het 
vermoeden hebben dat ze niet verzekerd 
zijn, weggesleept.

WAT MOET IK DOEN WANNEER 
MIJN VOERTUIG GETAKELD WERD?

Wanneer je voertuig getakeld werd, kom je 
naar ons hoofdkantoor op de Thonissenlaan 
15 in Hasselt. Hier regelen we de nodige 
administratieve formaliteiten en verwijzen 
we je door naar de takeldienst waar je auto 
staat.

Werd je voertuig beschadigd tijdens het 
takelen? Richt je dan tot de takeldienst 
zelf. Die is namelijk verantwoordelijk voor 
eventuele schade aan het voertuig.

WAT ZIJN DE TARIEVEN?
Een takeling van een foutgeparkeerd 
voertuig kost 150 EUR. Indien een 
takelwagen gevorderd werd en je 
ondertussen ter plaatse aankomt, bedragen 
de verplaatsingskosten van de takeldienst 
100 EUR. Als de takelwerkzaamheden 
gestart zijn, dat wil zeggen als de laadvloer 
omlaag is of de kraan wordt bediend, dan 
bedragen de kosten 150 EUR. Voor niet-
verzekerde voertuigen gelden er andere 
tarieven.

Stond je voertuig in overtreding? Dan 
komt er bovenop de takelkosten ook nog 
een boete.

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

Sinds kort hebben wij een nieuwe regeling rond het 
takelen van voertuigen. Graag leggen we je even uit 
hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat, zodat je niet 
voor onaangename verrassingen komt te staan.
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Controles 
op fiets-
verlichting 

JAARLIJKSE ACTIE

EXTRA TOEZICHT TIJDENS 
EINDEJAARS- & SOLDENPERIODE 

Tijdens de eindejaars- en soldenperiode zijn wij extra 
aanwezig in de Hasseltse binnenstad. Overvolle 
winkelstraten zijn immers het ideale speelterrein voor 
gauw- en winkeldieven. 

De aankomende feestdagen, koopzondagen en de soldenperiode 
zorgen elk jaar opnieuw voor een grote drukte in de Hasseltse 
binnenstad. Gauw- en winkeldieven maken gretig gebruik van deze 
drukte om hun slag te slaan. Daarom houden wij dit jaar opnieuw 
extra toezicht tijdens deze periode.

Naast politiemensen in uniform wordt ook ons gauwdiefstallenteam 
ingezet in de binnenstad. Zij zijn gespecialiseerd in het herkennen 
van zakkenrollers en winkeldieven. Ook de handelaren kregen 
onlangs een opleiding om gauw- en winkeldieven te herkennen.

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

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

Wat nu?

We geven je graag nog enkele tips 
mee om jezelf te beschermen tegen 
zakkenrollers:

Sluit je handtas altijd en draag ze 
schuin over het lichaam met de 
rits naar je toe.
Laat je handtas nooit onbewaakt 
achter in je winkelkarretje of in 
een pashokje.
Portefeuilles zitten beter in een 
afgesloten binnenzak van je jas 
dan in de achterzak van je broek.
Betaal zoveel mogelijk met je 
betaalkaart.
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Family Justice Center 
 SPEELT KORT OP DE BAL BIJ GEWELD BINNEN HET GEZIN 

In oktober is het Family Justice Center (FJC) in Limburg 
gestart op een centrale locatie in Hasselt. In het FJC 
worden alle verschillende organisaties en instanties 
die werken rond intrafamiliaal geweld samengebracht 
onder één dak. Op deze manier willen we korter op de 
bal spelen bij geweld binnen het gezin. 

Wanneer de spanning in je gezin of relatie oploopt en er soms zelfs 
geweld aan te pas komt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk 
hulp zoekt. Helaas wachten veel mensen hier te lang mee waardoor 
de situatie escaleert. Erover praten met familie, vrienden of 
professionele hulpverleners kan je al heel wat vooruit helpen. 

Helaas blijkt het voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld 
vaak niet zo makkelijk om de stap naar hulpverlening of politie 
te zetten. Om deze drempel te verlagen en om korter op de bal 
te kunnen spelen bij feiten van geweld binnen het gezin, is in 
oktober het Family Justice Center van start gegaan in Limburg. 
Het FJC brengt politie, justitie en hulpverlening samen onder één 
dak. Op deze manier willen we meldingen van huiselijk geweld 
sneller en efficiënter aanpakken zodat het gezin beter en vaak 
in een vroeger stadium geholpen wordt. Voor slachtoffers is het 
aangenaam dat ze zich niet meer moeten verplaatsen tussen de 
verschillende instanties en minder vaak hun verhaal moeten doen 
bij verscheidene diensten.

In deze eerste fase is het Family Justice Center een pilootproject 
in de twee grootste politiezones van Limburg, waaronder 
onze zone. Op dit moment kunnen enkel de politie of een 
hulpverleningsorganisatie je doorverwijzen naar het FJC. 
Op korte termijn zal je ook op eigen initiatief het Family Justice 
Center kunnen binnenstappen. 

Meer informatie over het FJC 
vind je op www.fjclimburg.be.

Heb je vragen over geweld, 
misbruik of (kinder)mishandeling? 
Dan kan je op werkdagen van 
09.00 uur tot 17.00 uur terecht 
op het gratis en anonieme 
telefoonnummer 1712. 
Professionele medewerkers
luisteren naar je verhaal, geven je 
informatie en/of verwijzen je door 
naar de best passende 
hulpverlening.
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In alle gemeenten van onze politiezone mag je enkel 
op nieuwjaarsnacht tussen 23.00 uur en 01.00 uur 
vuurwerk afsteken. Dit geldt zowel op de openbare weg 
als op privédomein. Het gebruik van wensballonnen is 
strikt verboden.

Onze politiezone zal controles uitvoeren op het 
respecteren van deze uren. Wie zich niet aan de regels 
houdt, krijgt een GAS-pv.

Traditiegetrouw wordt er met nieuwjaar vuurwerk afgestoken 
om het nieuwe jaar spetterend op gang te trappen. Het afsteken 

van vuurwerk is, omwille van het gevaar, in onze politiezone 
echter aan strikte regels onderworpen. 

vuurwerk
 CONTROLES 

OP HET 
AFSTEKEN VAN

Kleinhandelaars mogen vuurwerk verkopen aan particulieren maar 
slechts onder welbepaalde voorwaarden. Het gaat om springstoffen 
die gevaarlijk kunnen zijn en die daarom onderworpen zijn aan een 
strenge wetgeving! De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat samen 
met FOD Economie verschillende controles uitvoeren bij handelaars 
in de politiezone. 

Indien een verkoper de wettelijke reglementering niet naleeft, ris-
keert hij een inbeslagname en/of zware boetes.       

Ook controles 
op verkoop 
van vuurwerk

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



In september kreeg Hasselt inderdaad de eerste 
fietsstraat van onze politiezone. De fietsstraat 
loopt van de Dorpsstraat tot aan het einde van de 
Badderijstraat. In een fietsstraat zijn motorvoertuigen 
nog steeds welkom maar dan als gast. Ze mogen de 
fietsers niet inhalen en mogen maximum 30 kilometer 
per uur rijden. Fietsers mogen in een fietsstraat de 
volledige breedte van de rijbaan gebruiken voor zover 
deze slechts is opengesteld in hun rijrichting en de 
helft van de breedte langs de rechterzijde wanneer de 
fietsstraat is opengesteld in beide rijrichtingen.

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

Onthaal, info@politielrh.be, tel. 011 26 74 24.

Hasselt kreeg dit najaar haar eerste fietsstraat. 

Welke regels gelden er eigenlijk in zo'n straat?

Je kent het uittreksel uit het strafregister waarschijnlijk 
nog wel als het vroegere 'bewijs van goed gedrag en 
zeden'. Dit uittreksel is een officieel document waarin 
de eventuele veroordelingen van een persoon vermeld 
worden. Dit document moet je vaak opvragen in het 
kader van bijvoorbeeld een sollicitatieprocedure.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan je 
dit niet bij de politie verkrijgen. Een uittreksel uit het 
strafregister moet je opvragen bij de dienst Bevolking 
of Burgerzaken van je stads- of gemeentebestuur. In 
veel gemeenten kan je dit ook online aanvragen.

Ik heb een uittreksel uit het strafregister nodig. 

Kan ik dit bij de politie komen afhalen?

Dringend politiehulp nodig? Bel 101!

Appartementen zijn vaak een aantrek-
kelijke prooi voor inbrekers omdat veel 
mensen de medebewoners van hun  
gebouw niet meer kennen en je er 
makkelijker ongezien kan binnenraken. 
In deze donkere periode waarin het 
aantal inbraken traditioneel piekt, 
geven we je graag enkele tips mee om je 
appartement beter te beveiligen tegen 
een inbraak.

DE 
PREVENTIE

PAGINA 

Zorg ervoor dat de centrale toegangsdeur altijd in het slot zit.

Open de gemeenschappelijke toegangsdeur enkel voor je 
eigen bezoekers.

Laat nooit een onbekende mee binnenglippen.

Kom je een onbekende persoon tegen in de hal? 
Spreek hem dan aan en vraag waar hij moet zijn.

Leer de medebewoners van je appartementsgebouw kennen 
en maak goede afspraken over het gebruik van de parlofoon/
videofoon en het openen van de gemeenschappelijke toegangsdeur.

Sluit de deur van je eigen appartement altijd af met de sleutel. 
De deur gewoon dichttrekken volstaat niet!

Hou ook een oogje in het zeil aan de garagepoort. 
Ook via deze weg kan een onbekende mee binnenglippen.

Heb je iets of iemand verdacht gezien? Meld dit aan de 
politie via het noodnummer 101.

DIEFSTALPREVENTIE

JOUW VRAAG 
BEANTWOORD[          ]

Onze diefstalpreventieadviseurs komen volledig gratis en vrijblijvend een kijkje nemen in je appartement en 
geven je tips over hoe je jouw woonst nog beter kan beveiligen. Of misschien wil jij graag met een medebewoner 
een preventieavond rond inbraken organiseren? Neem dan contact met ons op via diefstalpreventie@politielrh.be 
of via het telefoonnummer 011 23 94 66.
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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

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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