
DRINGEND POLITIEHULP NODIG? BEL 101!        www.politielrh.be • info@politielrh.be

Magazine van de politie Limburg Regio Hoofdstad 

JAARGANG 5, NR. 1, SEPTEMBER 2020



VOORWOORD VAN HET POLITIECOLLEGE
BESTE INWONER

Zo krijgen onze inspecteurs bodycams en kunnen 
verkeersongevallen voortaan vastgesteld worden met 
een drone. Op pagina 4 en 5 geven we graag wat meer 
uitleg.

We hebben er een zomervakantie opzitten die voor 
iedereen een beetje anders was dan normaal.  De 
medewerkers van onze politiezone hebben het de laatste 
maanden ook niet makkelijk gehad. Zij hebben hun job 
moeten uitvoeren in zeer moeilijke omstandigheden. Hier 
willen wij hen alle 420 nog eens van harte voor bedanken.

Onze politiezone heeft in elk geval niet stilgestaan tijdens 
de coronacrisis. Achter de schermen werd er hard 
gewerkt aan verschillende digitale toepassingen die we 
dit najaar in gebruik gaan nemen. 

Wij wensen jullie in elk geval allemaal een veilig en 
gezond schooljaar toe! 

Voor het overige staat dit Politie-zine uiteraard vooral in 
het teken van de start van het nieuwe schooljaar. Vanaf 
deze week komt het drukke schoolverkeer immers terug 
op gang. Wij geven jou en je kinderen alvast graag 
enkele tips and tricks om jullie veilig op straat te 
begeven. Zijn je kinderen al toe aan een beetje 
ontspanning? Laat ze zich dan uitleven op de kleurplaat 
achteraan in dit Politie-zine.

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).

De facebookpagina Politie LRH ken je vast en zeker al. Maar wist je ook dat de wijkpolitie van elke 
gemeente in onze politiezone sinds kort actief is op Facebook? 

Wat is nu het verschil tussen de facebookpagina Politie LRH en de facebookpagina van de 
wijkpolitie van een gemeente? Op Politie LRH kan je voornamelijk berichten vinden die belang 
hebben voor de gehele politiezone zoals bijvoorbeeld de resultaten van een actie of de 
opheldering van een dossier. Op de facebookpagina van jouw wijkpolitie vind je vooral praktische 
berichten over je eigen gemeente terug. Daarnaast hebben wij ook een facebookpagina 
'Dierenpolitie LRH' waar onze dierenpolitie nieuwsberichten en tips op plaatst. Ook de studenten in 
onze politiezone worden niet vergeten! Voor hen werd namelijk 'Studentenpolitie LRH' opgericht.

 Wij sommen graag de verschillende facebookpagina's even voor je op. 

Wijkpolitie Herk-de-Stad   |  Wijkpolitie Lummen   |   Wijkpolitie Zonhoven    
Dierenpolitie LRH   |   Studentenpolitie LRH

Politie LRH   |   Wijkpolitie Diepenbeek  |   Wijkpolitie Halen  |   Wijkpolitie Hasselt     

HONDEN

VANGEN!

AAN DE LEIBAND

Boetes voor het niet-aanlijnen van je hond kunnen 
oplopen tot € 350. Je kan niet zeggen dat we je 
niet gewaarschuwd hebben!

Heerlijk toch, die wandelingen met onze trouwe 
viervoeters in de natuur of gewoon een blokje om. 
Maar ieder jaar opnieuw merken we dat veel 
inwoners de wetgeving rond het aanlijnen van 
honden nog niet onder de knie hebben. Het is 
verboden om je hond los te laten lopen in het 
openbaar, ook in bossen of velden. Enkel op de 
daartoe voorziene plaatsen zoals een 
hondenweide mogen ze zonder leiband vrij 
ronddartelen en snuffelen.

Een paar grondige redenen om je hond altijd aan 
de leiband te houden:

Andere wandelaars die schrik hebben van 
honden kunnen in paniek raken. Je hond 
merkt dit op en zal hier mogelijks op reageren.

Ook al ben je zeker dat jouw hond nooit een 
vlieg kwaad zou doen, je kan nooit zeker weten 
hoe hij zal reageren op een andere agres-
sieve of bange hond. 

Je hond kan plots opgeschrikt worden en 
hierdoor weglopen. Als je hem veilig aan de 
leiband houdt, voorkom je dat hij bijvoorbeeld 
onder een voorbijrijdende auto terecht komt.

We geven je alvast enkele tips om te vermijden dat 
je slachtoffer wordt van één of andere vorm van 
oplichting via het internet:

       https://meldpunt.belgie.be 

Een verdachte e-mail of een verdacht bericht kan je 
steeds doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. 
Verwijder het bericht daarna onmiddellijk. 
Daarnaast kan je terecht bij het meldpunt van Safe 
On Web om verschillende vormen van oplichting, 
bedrog of fraude te melden.        

Dagelijks worden mensen slachtoffer van phishing. 
Bij phishing probeert een oplichter via het internet je 
wachtwoorden of pincodes op allerlei manieren te 
achterhalen. 

Heb je je toch laten vangen? Verzamel dan zoveel 
mogelijk gegevens en doe onmiddellijk aangifte 
bij de politie. Je kan hiervoor een afspraak maken 
via  www.politielrh.be.

Ÿ Zorg ervoor dat je computer goed beveiligd is met een 
virusscanner en een firewall.

Ÿ Tik altijd zelf het webadres in van de website die je wil 
bezoeken. Zo voorkom je dat je via een misleidende 
link op een valse website terechtkomt. Websites van 
officiële instellingen zoals banken gebruiken een 
beveiligde verbinding. Ze beginnen met 'https' 
waarvan de 's' voor 'safe' staat.

Ÿ Post geen persoonlijke informatie op websites die 
iedereen kan raadplegen.

Ÿ Een e-mail of een bericht met bijlage ontvangen van 
een onbekende afzender? Open de bijlage niet en 
verwijder de e-mail of het bericht onmiddellijk.
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LAAT JE NIET

VOLG JOUW WIJKPOLITIE OP FACEBOOK
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DOSSIER TECHNOLOGIE

 DANKZIJ BODYCAMS

IN EEN MODERN 
NIEUW JASJE

STELT VERKEERSONGEVALLEN VAST

FOCUS
De inspecteurs van onze politiezone kunnen binnenkort de baan op gaan met een bodycam. Dat is een kleine 
camera die bevestigd wordt op het kogelwerend vest zodat bepaalde interventies of gesprekken gefilmd kunnen 
worden.

Het is natuurlijk niet de bedoeling en zelfs onbegonnen werk om élke tussenkomst te filmen. Om deze reden mogen 
de camera's enkel ingeschakeld worden wanneer een gesprek of interventie dreigt te escaleren. Als burger word je 
altijd verwittigd wanneer er gefilmd wordt. Dit voorjaar hebben wij 12 bodycams aangekocht. Na een evaluatie zal er 
beslist worden of er extra camera's nodig zijn.

Dit voorjaar hebben wij een proefproject opgestart waarbij we verkeersongevallen gaan vaststellen met een drone. 
Wanneer er een ongeval gebeurd is, vliegt de drone erover en maakt verschillende foto's van de omgeving en van het 
ongeval zelf. 

Op dit moment zijn we deze manier van werken nog aan het uittesten en wordt de drone alleen bij zware 
verkeersongevallen ingezet. Over enkele maanden, wanneer de testfase afgelopen is, wordt er beslist of we de drone 
in de toekomst blijven inzetten.

Beelden vanuit de lucht kunnen vaak meer duidelijkheid 
brengen over hoe het ongeval precies gebeurd is. Het 
gaat ook sneller dan wanneer politiemensen op de 
plaats van het ongeval zelf de vaststellingen moeten 
doen. Op die manier kan de weg sneller vrijgemaakt 
worden en ontstaan er minder files. Tenslotte is het 
veiliger voor de politiemensen die voortaan niet meer 
midden op een gevaarlijk kruispunt moeten gaan staan 
om het ongeval vast te stellen. De dronepiloot kan 
immers werken vanop een veilige plek in de omgeving 
van het ongeval.

Onze politiemensen hebben sinds deze zomer een nieuw 
wapen: Focus@GPI! Dit is een app die voortaan op al 
onze smartphones en tablets staat. 

Hij helpt politiemensen op straat om heel snel en efficiënt 
informatie op te zoeken. Door één druk op de knop 
kunnen zij bijvoorbeeld een persoon opzoeken in 
verschillende databanken: het Rijksregister, het 
Strafregister, de Databank met nummerplaten, … . Op die 
manier kunnen zij zich onmiddellijk een beeld vormen 
van wie er voor hen staat. Ook eventuele vorige tussen-
komsten op het adres of de aanwezigheid van wapens 
kunnen zij tijdens het aanrijden al opzoeken. Dit zorgt 
ervoor dat de politie-inspecteurs een betere inschatting 
kunnen maken van de situatie voordat zij ter plaatse 
komen. 

Daarnaast kunnen politiemensen door middel van de 
app via hun smartphone processen-verbaal opstellen 
voor verkeersovertredingen. Ook briefings bekijken en 
foto's op een veilige manier uitwisselen kan voortaan via 
Focus@GPI!

SAFETY FIRST

ONZE APP DRONE

ON 
THE 
JOB

4 5

Onze app heeft een volledige make-over gekregen!  De applicatie ziet er hipper uit en is veel gebruiksvriendelijker. 

Heb je de app van politie LRH al op je smartphone of tablet staan? Zorg dan dat je zeker de laatste update 
geïnstalleerd hebt. Heb je de app nog niet op zak? Download 'politie LRH' dan snel via je App Store of Google Play Store! 

Met de app 'politie LRH' kan je heel eenvoudig de contactgegevens van je wijkinspecteur of van het dichtstbijzijnde 
politiekantoor in heel België opzoeken. Daarnaast kan je er een lijst van alle gevonden voorwerpen terugvinden en 
een melding maken van bijvoorbeeld zwerfvuil of een gevaarlijke verkeerssituatie. Als je de app geïnstalleerd hebt, 
kunnen wij je ook berichten sturen bij een noodsituatie.

Ÿ dienstverlening verbeteren;
Ÿ veiligheid en bescherming van de politie-inspecteurs;
Ÿ ontradend effect voor geweld tegen de politie;
Ÿ bewijsmateriaal indien er toch een incident voorvalt;
Ÿ bewijsmateriaal kan zowel door de burger als door de politie gebruikt worden in de rechtbank.

De voordelen van het gebruik van bodycams op een rijtje:
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DOSSIER TERUG NAAR SCHOOL

Niet enkel wanneer het buiten donker is, bewijst fluo zijn nut. Ook overdag vallen fluokleuren meer op dan andere 
kleuren. In het donker zorgt fluo er zelfs voor dat je van op 150 meter afstand zichtbaar bent als er licht op weerkaatst. 
Haal dat fluohesje of die fluohelm dus maar uit de kast! Om jullie alvast een handje te helpen, delen wij aan alle 
kinderen die naar het eerste leerjaar gaan een fluorescerend boekentaslabel uit.

'You only live once, zorg dat je gezien wordt!' Dat is de boodschap die we bij het begin van het schooljaar willen 
meegeven aan iedereen die weer te voet of met de fiets naar school trekt. 

Jonge weggebruikers missen vaak nog de behendigheid en het inschattingsvermogen om zich veilig in het verkeer 
te begeven. Graag overlopen wij even de meest voorkomende situaties die zij op weg naar school tegenkomen en 
geven we enkele tips. Oefen deze drie situaties zeker goed in met je kind!

Te snel rijden is en blijft één van de belangrijkste 
oorzaken van verkeersongevallen. Omdat wij 
vooral onze jongste weggebruikers willen 
beschermen, gaan we dit schooljaar opnieuw 
flitsen in de verschillende schoolomgevingen. Het 
is belangrijk dat bestuurders zich hier aan de 
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur 
houden. Vorig schooljaar hebben wij helaas 549 
bestuurders betrapt die te snel reden. Hopelijk 
doen jullie het dit jaar beter! 

In een fietsstraat mag je als fietser de hele breedte van de rijbaan aan jouw kant in beslag nemen. Een bestuurder van 
een auto of van een ander motorvoertuig mag fietsers hier niet inhalen en niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. 
Zoals je merkt, heb je als fietser heel wat rechten in een fietsstraat, maar je hebt ook plichten. Je moet hier als fietser 
nog steeds de regels van de wegcode naleven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je indien nodig voorrang van rechts 
moet verlenen. 

Onderweg naar school ben je vast en zeker al wel eens door een fietsstraat gereden.  Maar welke regels gelden er nu 
in zo'n straat? 

Voor bestuurders van speed pedelecs gelden dezelfde regels als voor fietsers. Ze mogen in een fietsstraat de breedte 
van het voorziene rijvak in beslag nemen maar mogen, net zoals auto's, maximum 30 kilometer per uur rijden. 

Een fietsstraat herken je aan het rode wegdek en aan het grote fietspictogram. Zowel het begin als het einde van deze 
straat wordt aangeduid met een verkeersbord. 

IN FIETSSTRATEN
FIETSERS KONING TE RIJK 

IN ZONE 30

TIPS

De straat oversteken Afslaan tijdens het fietsen Op straat wandelen

GRAAG TRAAG

VOOR JONGE WEGGEBRUIKERS

OPGELET!
Ook speed pedelecs moeten zich aan 
de snelheidsbeperking van 30 km per 
uur houden. Zij kunnen ook geflitst 
worden!

Wanneer je de 
straat 
oversteekt, is 
het belangrijk 
om er zeker van 
te zijn dat de 
baan vrij is. 

Daarom moet je altijd 
eerst naar links kijken, dan naar 
rechts en dan nog eens naar links. 
Ook op een zebrapad! Kinderen 
kunnen immers pas vanaf de leeftijd 
van 9 jaar de snelheid van een 
voertuig inschatten. Er zeker van zijn 
dat de baan vrij is, is dus van 
levensbelang! Ook niet vergeten: 
steek de straat altijd recht over. 

Als fietser 
aangeven dat 
je wil afslaan en 
met je arm 
hierbij de 
richting aangeven 
is niet 
vanzelfsprekend voor 
jonge fietsertjes. Je moet immers al 
over heel wat behendigheid 
beschikken. Daarom is het belangrijk 
om eerst aan te geven dat je van 
richting wilt veranderen en dan pas 
af te slaan. Op die manier zorg je 
ervoor dat andere weggebruikers 
kunnen inschatten wat jij gaat doen.

Wandelen doe 
je uiteraard op 
het voetpad. 
Maar waar 
wandel je best 
als dit er niet is? 
Dan kies je bij 
voorkeur voor het 
fietspad of de bewandelbare berm. 
Moet je toch op de rijbaan stappen? 
Dan wandel je best tegen de richting 
van de aankomende auto's in. Op 
deze manier kruis je geen andere 
wandelaars én zie je de naderende 
auto's en zij jou!
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VEILIG 112BE

VERDACHTE
SITUATIE?

OP DE MOTOR

WIN KOSTBARE TIJD DOOR DE APP

VERWITTIG 
JE BUURT!

DA’S NIET GRAPPIG!

jas met lange mouwen;
handschoenen;

Voor bestuurders van bromfietsen klasse A en B, 
quads en driewielers met motor is het dragen van 
een valhelm verplicht en raden we beschermende 
kledij sterk aan.

lange broek;
laarzen die de enkels beschermen.

valhelm;

Wij zijn er zeker van dat je geliefde tweewieler de 
afgelopen maanden al heel wat kilometers heeft 
gemaakt. Om het motorseizoen ook veilig af te 
sluiten, sommen we graag nog eens even op aan 
welke kledingvoorschriften je moet voldoen 
voordat je op je motorfiets stapt:

Bel meteen de juiste hulpdienst via één simpele klik in het keuzemenu van de app '112BE'.  Bovendien wordt de locatie 
waar je je bevindt onmiddellijk naar de noodcentrale gestuurd. Doven, slechthorenden en personen met een 
spraakstoornis kunnen in de app aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via een chatfunctie met de 
noodcentrale communiceren. De registratie in de app zorgt ervoor dat de operator jouw persoonlijke medische info 
ontvangt en dit kan doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Download de app in jouw App Store of via Google Play! 

In onze politiezone zijn er op dit moment een heel aantal 
buurtinformatienetwerken (BIN) in opstart.  Een BIN maakt 
het mogelijk om heel snel de buurt te verwittigen bij een 
verdachte situatie. 

Het werkt steeds op dezelfde manier. Wanneer een buurtbewoner iets verdachts opmerkt, verwittigt hij de politie via 
de noodnummers 101 of 112. Als het nodig is, wordt er onmiddellijk een politieploeg naartoe gestuurd. Door middel van 
het buurtinformatienetwerk kan de politie alle buren die zijn aangesloten bij het BIN een bericht sturen om hen te 
waarschuwen.

Op dit moment telt onze politiezone een 10-tal officiële buurtinformatienetwerken. In Hasselt zijn er nog verschillende 
BIN's in opstart. Op onze website www.politielrh.be vind je een volledig overzicht. Wil je graag meer informatie over 
hoe je zelf een BIN kan opstarten? Contacteer ons dan via bin@politielrh.be. Wij helpen je graag verder!

Het inhaleren van lachgas kan verschillende 
gevaarlijke bijwerkingen hebben. Je kan er 
hoofdpijn van krijgen, duizelig en misselijk van 
worden of zelfs het bewustzijn verliezen. Wanneer 
je lachgas gebruikt als je alcohol gedronken hebt, 
wordt het nog gevaarlijker. Uiteindelijk kan een 
overdosis lachgas zelf leiden tot de dood.

Omdat lachgas nog steeds vrij in de handel te 
koop is, hebben wij enkele jaren geleden beslist 
om het gebruik van lachgas als roesmiddel op te 
nemen in ons politiereglement. Dit betekent dat 
wanneer je betrapt wordt op het inademen van 
lachgas, je een GAS-boete krijgt. Deze boetes 
kunnen oplopen tot 350 euro! 

Meer informatie over de gevaren van lachgas vind 
je op de website  www.druglijn.be. 

We stellen vast dat jongeren steeds vaker lachgas 
gaan inademen om een korte roes te creëren. 
Helaas beseffen ze meestal niet dat dit veel 
schadelijker is dan je zou denken. 

TIP!
Fluorescerende 
motorkledij maakt 
je nog beter 
zichtbaar in het 
verkeer.

WIST JE DAT?
Het afgelopen jaar werden er in onze 
politiezone 35 processen-verbaal 
opgesteld voor het gebruik van lachgas. 
Dit jaar staat de teller al bijna op 20.
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KLEUR EN WIN

Post een foto van jouw mooi ingekleurde kleurplaat op 
Facebook, tag Politie LRH en win een leuke verrassing!

1110

Politie LRH +Een vraagje voor de politie

 oranje met blauwe strepen?    
 lichtblauwe strepen en waarom hebben sommige politieauto's
Waarom hebben sommige politieauto's alleen maar blauwe en

Fleur (9) uit Kuringen

In België bestaat er een lokale politie en een federale politie. De federale politie werkt in het hele 
land. Je komt hen vaak tegen op een paard, op een boot of in een helikopter. Op al hun auto's 
hebben zij oranje strepen staan. Lokale politiezones bestaan maar uit één of meer gemeenten. Wij 
zijn bijvoorbeeld de lokale politiezone van de gemeenten Hasselt, Halen, Herk-de-Stad, Lummen, 
Zonhoven en Diepenbeek. Op alle auto's van lokale politiezones zie je blauwe strepen staan.

Philip Pirard, korpschef

Zoals je al gemerkt hebt, kan je de politiekleren niet zomaar in de gewone winkels vinden. De 
federale politie zorgt ervoor dat de kledij via speciale winkels door alle politiezones in het land 
aangekocht kan worden. Onze politiecollega's krijgen elk jaar punten waarmee ze kledij mogen 
kopen. De politiezone heeft beslist hoeveel stuks zij mogen kopen. In de zomer zie je politiemensen 
met korte mouwen rondlopen, in de winter passen zij hun uniform aan naar het koude weer en 
dragen ze lange mouwen. En wat gebeurt er uiteindelijk met het versleten uniform? Dat mag niet 
zomaar naar de kledijcontainer gebracht worden. De versleten kleren worden veilig vernietigd in 
een verbrandingsoven zodat niemand misbruik kan maken van het politie-uniform.

Jessica Lenaerts, verantwoordelijke kledij

Dit leren wij al op de politieschool. Maar ook daarna moeten wij dit verschillende keren per jaar 
blijven oefenen. We leren bijvoorbeeld hoe we een boef in de boeien moeten slaan en hoe we 
onszelf moeten beschermen als hij ons zou aanvallen. Soms speelt er ook iemand van onze 
collega's de boef en doen wij alsof dit echt is. De boef zit dan bijvoorbeeld verstopt in de kamer en 
wij moeten hem proberen te vangen. Een paar keer per jaar moeten we ook oefenen om te 
schieten. Wij hopen allemaal dat we ons geweer nooit moeten gebruiken maar als dat dan toch 
gebeurt, kunnen we maar beter raak schieten!

Bert Piron, commissaris en specialist geweldbeheersing

Wanneer je thuis een boef hoort, kan je er maar beter voor zorgen dat hij je niet ziet. Je kan je 
best verstoppen en stilletjes naar het nummer 101 bellen. Geef duidelijk je adres door aan de 
mijnheer of mevrouw die je aan de lijn krijgt. Vertel ook waar je verstopt zit. Zij sturen dan zo snel 
mogelijk een politieploeg. Hopelijk kunnen wij de boef dan nog vangen! Maar eigenlijk moet je je 
niet te veel zorgen maken. Boeven gaan bijna nooit een huis binnen wanneer er nog mensen 
zijn. Meestal wachten ze tot iedereen weg is.

Wim Bosmans, commissaris interventiedienst

Hallo mensen van de politie, waar halen jullie jullie politiekleren?

Delphine (5) uit Stevoort

Hoe oefenen jullie om echte boeven te vangen? 

Heleen (5) uit Kuringen

Als wij een boef horen, moeten wij de politie meteen bellen of 
wachten tot de boef weg is?  

Mirthe (8) uit Kuringen
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Hoofdkantoor Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
011 938 938
info@politielrh.be

Wijkpolitie Diepenbeek
Kogelstraat 47
3590 Diepenbeek
011 938 950
diepenbeek@politielrh.be

 

 

 

 
 

Wijkpolitie Diepenbeek

Wijkpolitie Halen
Sportlaan 2A
3545 Halen
011 938 980
halen@politielrh.be

Wijkpolitie Halen

Wijkpolitie Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
011 938 298
hasselt@politielrh.be

Wijkpolitie Hasselt

Wijkpolitie Herk-de-Stad
Guldensporenlaan 30
3540 Herk-de-Stad
011 938 960
herk-de-stad@politielrh.be

Wijkpolitie Herk-de-Stad

Wijkpolitie Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
011 938 970
lummen@politielrh.be

 Wijkpolitie Lummen

Wijkpolitie Zonhoven
Kerkplein 62
3520 Zonhoven
011 938 940
zonhoven@politielrh.be

 Wijkpolitie Zonhoven

Korpschef Philip Pirard
011 938 800
korpschef@politielrh.be

Burenbemiddeling
011 938 288
burenbemiddeling@politielrh.be

Communicatie
011 938 820
communicatie@politielrh.be

Dierenpolitie
0494 51 63 93
dieren@politielrh.be

Dierenpolitie LRH

Dienst evenementen
011 938 708
evenementen@politielrh.be

Gevonden voorwerpen
011 938 008
gevondenvoorwerpen@politielrh.be

Klachten op afspraak
011 938 008
afspraak@politielrh.be

Milieupolitie
011 938 560
milieu@politielrh.be

Secretariaat 
(opvragen pv-nummers)

011 938 648
secretariaat@politielrh.be

Studentenpolitie
0499 59 57 28
studenten@politielrh.be 

Studentenpolitie LRH

Verkeer
011 938 438
verkeer@politielrh.be
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