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VOORWOORD VAN HET POLITIECOLLEGE
BESTE INWONER

2020 gaat zonder twijfel de geschiedenisboeken in als 
het jaar waarin corona wereldwijd toesloeg en ons 
dagelijks leven volledig op zijn kop zette. Ook op het 
vlak van veiligheid waren de gevolgen van de 
pandemie duidelijk merkbaar. Het aantal gevallen 
van oplichting via internet ging pijlsnel de hoogte in en 
ook meldingen van geweld binnen het gezin kwamen 
steeds vaker binnen. 

Anderzijds heeft de crisis ons als politiezone ook een 
aantal dingen geleerd. Zo zetten wij meer dan voor-
heen in op online communicatie via nieuwsbrieven en 
sociale media. Ook onze verschillende informatie-
sessies kan je voortaan digitaal volgen. 

Daarnaast verschijnen verdachten sinds enkele 
maanden via een digitaal scherm voor de 
parketmagistraat. Dit betekent niet enkel minder fysiek 
contact maar ook een enorme tijdswinst. Tenslotte is het 
door corona ook mogelijk geworden om veel meer feiten 
van thuis uit aan te geven bij de politie.

Wij wensen jullie allemaal een veilig en gezond 2021 toe! 

Desalniettemin zorgt het virus er ook voor dat de 
feestdagen er dit jaar anders zullen uitzien. Wij hopen 
toch dat je er op een veilige manier van kan genieten 
samen met je geliefden, ook al is het vanop een afstand. 

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).

* Deze foto werd genomen voor de coronamaatregelen

Wij gaan in de toekomst nog meer inzetten op online én 
milieuvriendelijke communicatie! Daarom starten wij vanaf 2021 met 
een digitale nieuwsbrief. Wanneer je je inschrijft op deze nieuwsbrief 
ontvang je elke maand een e-mail van ons met de laatste nieuwtjes 
en resultaten uit onze politiezone. Daarnaast kan je ons uiteraard ook 
nog steeds volgen op sociale media.

Wil jij je inschrijven op onze gratis nieuwsbrief? Registreer je dan snel 
en eenvoudig via de website  www.politielrh.be. 
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SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

Meer info: www.ikknalzondervuurwerk.be

Netwerk Brandweer, het netwerk van de Vlaamse brandweer – en hulpverleningszones, 
lanceert een nieuwe bewustmakingscampagne: #ikknalzondervuurwerk.  

Knal dit eindejaar zonder vuurwerk! 

Politie LRH Politie LRH Politie_LRH@PolitieLRH
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Daarnaast is er ook een onzichtbaar gevaar aanwezig bij het afsteken van vuurwerk: het 
vrijkomen van giftige deeltjes. “Minder frequent zien wij ook patiënten met ernstige astma-
aanvallen en longontstekingen door het inademen van rook bij het ontsteken van 

vuurwerk,” sluit urgentiearts Jeroen af.

Politie-inspecteur Silvia wijst er nog op dat vuurwerk ook gevaarlijk kan zijn voor dieren. “Dat 
huisdieren geen fan zijn van vuurwerk is intussen wel geweten. Maar dat de feestperiode ook voor 

wilde dieren geen feest is, is geen algemene kennis,” vertelt ze. “Dieren worden uit hun 
winterslaap gehaald of raken gedesoriënteerd door de knallen en lichtflitsen. Hierdoor raken 
ze in blinde paniek en gaan ze rare dingen doen zoals de weg op lopen of schade toebrengen 
aan wagens of huizen.” 

Denk jij twee keer na voor je zelf vuurwerk afsteekt? 

beseffen wel dat vuurwerk afsteken niet ongevaarlijk is maar ze staan zelden stil bij het indirect 
gevaar,” benadrukt adjudant Rob.  “Wij merken inderdaad op dat de slachtoffers in de helft van de 
gevallen omstaanders zijn,” bevestigt urgentiearts Jeroen. “Opvallend en zorgwekkend hierbij is dat 
ongeveer de helft van alle slachtoffers die naar het ziekenhuis wordt gebracht jonger is dan 16 jaar.” 

“De meest voorkomende verwondingen bij het gebruik van vuurwerk zijn brandwonden op de 
handen, de armen, het hoofd en de hals,” zegt urgentiearts Jeroen. “Niet toevallig de 
lichaamsdelen die meestal minder bedekt of beschermd zijn. In 20 tot 30% van de gevallen 
zijn er ook letsels ter hoogte van de ogen.” Helaas is na de feestperiode de 'pret' niet voorbij. 
“Niet zelden dienen de brandwonden aan de handen langdurig behandeld te worden 
waarbij er intensieve kinesitherapie noodzakelijk is.”

“Meer dan eens moeten wij tijdens de feestdagen slachtoffers van vuurwerk helpen 
en brand of schade door vuurwerk blussen of herstellen,” vertelt adjudant Rob van 
de brandweer. “Zowel bij het afsteken van vuurwerk als bij het oplaten van een 
wensballon is het risico op brand erg groot. Een wensballon kan op een woning, 
tuinhuis of brandbaar materiaal terechtkomen waarbij het kaarsje enorm veel 
schade kan veroorzaken.” 

Door het niet-afsteken van vuurwerk voorkom je materiële schade en behoed je 
bovendien jezelf én andere aanwezigen voor verwondingen. “De meeste mensen 

Heel wat feesten zijn de afgelopen maanden in het water gevallen door de 
coronamaatregelen. Ook oud en nieuw ziet er dit jaar anders uit. Ben jij van plan om 
met oudejaarsavond thuis een feestje te bouwen? Lees dan zeker even verder. Drie 
hulpverleners leggen uit waarom het geen goed idee is om zelf aan de slag te gaan 
met vuurwerk. 

adjudant en ploegoverste bij 
Rob Jans, Rob Jans, 
adjudant en ploegoverste bij 
Hulpverleningszone Zuid-West 
adjudant en ploegoverste bij 
Hulpverleningszone Zuid-West 

Rob Jans, 

ZELF VUURWERK AFSTEKEN IS GEEN GOED IDEE! ZELF VUURWERK AFSTEKEN IS GEEN GOED IDEE! 
DRIE HULPVERLENERS LEGGEN UIT WAAROM 
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MET EEN GOED VERLICHTE FIETS VRIJWILLIGERS VEILIG OP WEG

DIGITAAL
SCHERM

BIJ DE POLITIE

MAGISTRAAT BESLIST VAN ACHTER

Wij willen onze inwoners meer betrekken bij de werking 
en het beleid van onze politiezone. Daarom gingen dit 
najaar een 35-tal vrijwilligers aan de slag in onze 
politiezone. Zij ondersteunen ons binnen vier 
verschillende functies.

De fiets waarmee jij op de openbare weg rijdt, moet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen. Naast de remmen en 
de bel is een goede verlichting één van de belangrijkste verplichtingen. Ze zorgt er immers voor dat je door andere 
weggebruikers gezien wordt.

Via de zogenaamde 'M-afhandeling' worden 
verschillende vormen van veelvoorkomende 
criminaliteit zoals vechtpartijen, drugsbezit, 
beschadigingen en kleine diefstallen al enkele jaren 
sneller bestraft. Dat betekent dat deze dossiers 
binnen gemiddeld 35 dagen afgehandeld zijn en de 
verdachte dan ook effectief de gevolgen van zijn 
daden kent. Ook partnergeweld kan tegenwoordig 
op deze manier afgehandeld worden. Nieuw is echter 
dat de verdachte sinds kort via een digitaal scherm 
vanuit het politiecommissariaat rechtstreeks 
gehoord kan worden door de parketmagistraat die 
dan beslist over het verdere gevolg. Nog meer 
tijdswinst én volledig coronaproof!

Wist je dat?
Samenwerken met vrijwilligers is niet nieuw 
voor onze politiezone. Wij zetten al enkele 
jaren vrijwilligers in als burenbemiddelaars en 
overlastmedewerkers aan het Schulensmeer.
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Zorg ervoor 
dat jouw 
fiets-
verlichting 
tot in de 
lichtpuntjes 
in orde is 
want in 
januari 
houden wij 
extra 
controles!
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DIERENVERLOREN 
GELOPEN
Onze dieren vinden altijd wel een manier om te ontsnappen en een stapje in de 
wereld te zetten. Jammer genoeg kennen deze uitstapjes niet altijd een goede 
afloop. Weet jij wat je precies moet doen wanneer je een dier alleen op straat ziet 
lopen? Of wanneer je een dier ziet liggen dat aangereden werd door een wagen?

Ik zie een dier dat alleen op straat loopt
Je belt best zo snel mogelijk naar het noodnummer 101 om dit te melden. De hulpdiensten zullen het dichtstbijzijnde 
dierenasiel of het Natuurhulpcentrum contacteren. Zij zullen dan een dierenvanger sturen om het dier op een veilige 
en voorzichtige manier te vangen en mee te nemen.

Is jouw dier weggelopen?

Ik vind een overleden dier

Probeer dan het noodnummer 101 zo weinig mogelijk te belasten! Bel naar verschillende dierenasielen om te vragen 
of jouw huisdier binnengebracht is. Honden, katten en paarden moeten verplicht gechipt zijn en vee moet 
geregistreerd zijn via een oormerk. Zo kunnen de dieren sneller met jou herenigd worden als ze verloren gelopen zijn.

Als het dier een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, bel dan zo snel mogelijk naar het noodnummer 101. Als er 
geen onmiddellijk gevaar is, kan je het melden bij het Meldpunt Wegen of bij het gemeentebestuur van de plaats 
waar je het dier gevonden hebt.

TIP : 
Is er een verloren gelopen dier bij jou aangekomen? Plaats een oproep op je 
Facebookprofiel zodat de foto's van het dier gedeeld kunnen worden. Hopelijk komt 
de boodschap op deze manier bij het juiste baasje terecht!
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Gewapend met een 
graveermachine staan 
deze vrijwilligers klaar 
om de fietsen van 
inwoners te graveren. 
Op die manier willen 
we zoveel mogelijk 
fietsdiefstallen 
voorkomen of 
oplossen.

FIETS-
GRAVEERDERS

Onze verkeersmede-
werkers zorgen voor 
een veilige 
schoolomgeving en 
nemen deel aan de 
preventieve verkeers-
acties van de politie-
zone.

Verkeersveiligheid is dé 
prioriteit van deze 
vrijwilligers.

VERKEERS-
MEDEWERKERS

Deze vrijwilligers komen 
bij jou thuis gratis 
advies geven over hoe 
je jouw woning kan 
beveiligen tegen 
inbraak.

DIEFSTALPREVENTIE-
ADVISEURS

Deze medewerkers 
proberen door hun 
aanwezigheid overlast 
te bestrijden en ervoor 
te zorgen dat 
bezoekers zich overal 
en altijd veilig voelen.

OVERLAST-
MEDEWERKERS
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Heb jij de afgelopen maanden ook je toevlucht gezocht tot het wereldwijde web? Shoppen, bankieren, sociale 
contacten leggen en onderhouden. Je leven speelde zich door het coronavirus voornamelijk online af. Oplichters 
hadden dit duidelijk ook begrepen. Wij zagen immers een enorme stijging van het aantal meldingen van 
oplichting via internet. Rekeningen van slachtoffers werden geplunderd. Bedragen van enkele duizenden euro's 
waren geen uitzondering meer. Maar hoe gaan deze oplichters nu eigenlijk precies te werk? En wat moet je doen 
wanneer je met dit soort oplichting te maken krijgt? Wij leggen het je uit.

Oplichters zoeken naar slachtoffers via 
datingswebsites of datingapps zoals Tinder of 
Badoo maar ook Facebook en Instagram worden 
veel gebruikt. Ze doen zich voor als iemand anders 
en proberen je vertrouwen te winnen. Ze doen dit 
door je leuke complimentjes te geven, dagelijks 
met je te chatten en zelfs hun liefde te verklaren. 
Na een tijdje verzinnen ze echter allerlei smoesjes 
om je geld te ontfutselen.

Een zogenaamde vriend(in) of familielid 
contacteert je via WhatsApp met de boodschap 
dat zijn of haar gsm stuk is en dat hij of zij daardoor 
een nieuw nummer heeft. Na een korte 
conversatie over koetjes en kalfjes vraagt deze 
persoon of jij hem of haar uit de nood wil helpen en 
enkele dringende betalingen wil uitvoeren. 

E-mails van een deurwaarder, notaris of officiële 
instantie waarin gevraagd wordt om een 
(achterstallig) bedrag over te maken. Je kan ook 
een e-mail ontvangen met de mededeling dat je 
recht hebt op een bepaald bedrag maar dat je 
met je bankgegevens moet inloggen om het 
bedrag te kunnen ontvangen. 

Een telefoontje van een instantie of organisatie 
om te melden dat er geprobeerd werd om je op te 
lichten, maar dat zij dit konden voorkomen. Om je 
beter te beveiligen vragen ze om enkele 
handelingen uit te voeren zodat ze aan je 
bankgegevens kunnen.   

Hou je ogen open voor valse profielen en wees 
voorzichtig met wat je zelf deelt op sociale media. 
Oplichters gebruiken deze info vaak om je 
vertrouwen te winnen en je interesse te wekken. Ze 
doen zich ook vaak voor als een belangrijk 
persoon die steeds 'onderweg' is zoals een 
zakenman, een soldaat of een fotomodel. Via 
Google Search kan je checken of de foto van je 
zogenaamde vriend of vriendin nog ergens op het 
web circuleert. Bekijk ook altijd even met wie hij of 
zij nog bevriend is op Facebook of Instagram. Zijn 
dit enkel vrouwelijke of mannelijke vrienden en zijn 
het er opvallend weinig? Dan heb je mogelijks te 
maken met een oplichter. 

Bel even naar het 'oude' nummer van de 
zogenaamde vriend(in) of familielid. De kans is 
heel groot dat deze van niets weet en dus ook 
geen nieuw nummer heeft.    

Ÿ Scherm je accounts op sociale media zoveel mogelijk af en zet hierbij zo weinig mogelijk informatie 
over jezelf openbaar.

Ÿ Let op het taalgebruik. Slecht Nederlands en atypisch taalgebruik zijn rode vlaggen.  

Ÿ Creëer een gezonde vorm van argwaan voordat je iets aanklikt.

Ÿ Ontkoppel je spaar- en zichtrekening. Je kan deze ook bij verschillende banken onderbrengen. Op 
die manier kan je vermijden dat oplichters ook je spaarrekening plunderen.

Wees alert en voer geen handeling uit zonder dat 
je contact hebt opgenomen met de betrokken 
instantie. Let hierbij op dat je belt naar een 
nummer dat je zelf opgezocht hebt en gebruik 
hierbij NIET de contactgegevens uit de e-mail zelf.  

Ga hier niet op in en neem contact op met je lokaal 
bankkantoor om na te gaan of je effectief werd 
opgelicht.     

HOE?

HOE?

Extra tips

Kom zo snel mogelijk aangifte doen in het 
dichtstbijzijnde politiekantoor. Er tijd overheen 
laten gaan, kan alleen maar in het voordeel van de 
oplichters spelen. Op die korte tijd kan jij een 
enorme som geld kwijt zijn.    

Ben je slachtoffer 
geworden van oplichting? 

HOE?

HOE?

VOORKOMEN?

VOORKOMEN?

VOORKOMEN?

VOORKOMEN?
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RACISME

DOE JE
AANGIFTE

OPGEVOLGD

ONLINE

STEUN DE ZOEKTOCHT NAAR VERMISTE 
KINDEREN EN DOWNLOAD DE

CHILDRESCUE APP

Het Lokaal Informatiekruispunt van onze 
politiezone houdt zich dagdagelijks bezig met 
personen of organisaties die gelinkt worden aan 
alle mogelijke vormen van radicalisme. Zij 
proberen op verschillende manieren een beeld te 
krijgen van deze mensen of groeperingen om te 
kunnen inschatten of zij een gevaar zijn voor 
zichzelf of voor anderen. Uiteraard kunnen zij dit 
niet alleen. Ze krijgen ook veel informatie van 
andere diensten en instellingen binnen en buiten 
de politie.

Personen waarvan er een vermoeden bestaat dat 
ze aan het radicaliseren zijn, kunnen ook 
besproken worden op de Lokale Integrale 
Veiligheidscel. Naast de politie zijn ook 
verschillende diensten van de stad of gemeente 
vertegenwoordigd op dit overleg. De bedoeling 
van deze vergadering is dat wanneer er signalen 
zijn dat iemand aan het radicaliseren is, er snel 
ingegrepen kan worden. Door de hulpverlening 
snel op te starten proberen we allemaal samen te 
voorkomen dat mensen afglijden in een bepaalde 
vorm van extremisme.

Je kan de ChildRescue app gratis downloaden via de website 
www.childfocus.be. 

Elk jaar worden er ongeveer 2.000 kinderen als vermist opgegeven bij Child 
Focus. Wil jij hen helpen om verdwenen kinderen sneller terug te vinden? 
Download dan de ChildRescue app op je smartphone. Via deze applicatie krijg 
je een melding op je telefoon wanneer er in jouw buurt een kind vermist is. Op 
die manier kan je samen met Child Focus en met ons uitkijken naar het kind. 
Heb jij meer informatie over de verdwijning? Dan kan je dit ook heel eenvoudig 
melden via de app.

Stalking

Verlies

Online aangifte doe je via 

Van verschillende soorten diefstallen en 
beschadigingen kon je al langer online aangifte 
doen. Omwille van corona is het echter belangrijk 
om fysiek contact tussen personen zoveel 
mogelijk te vermijden. Daarom is het aantal feiten 
waarvan je online aangifte kan doen fors 
uitgebreid. Voortaan kan je ook volgende zaken 
heel eenvoudig van thuis uit aangeven bij de 
politie:

Bedreigingen

Oplichting

Slagen en verwondingen

Diefstal zonder geweld

www.politie.be/e-loket

8
9

e-mail of chat bereikbaar. 

 

Deze hulplijn is er zowel voor 
minder- als meerderjarigen. 1712 is 

er voor slachtoffers, daders en 
omstaanders van geweld.

De hulplijn is gratis, anoniem en is 
elke werkdag telefonisch, per 

1712 is een professionele hulplijn 
waar je terecht kan met vragen 

over geweld, misbruik en 
kindermishandeling. 

Meer info vind je op 1712.be.

CORONA ZORGDE VOOR EXTRA SPANNINGEN IN HUIS

De impact van het coronavirus op ons sociaal en professioneel leven heeft iedereen gevoeld. Dit zorgde op veel 
plaatsen binnenskamers voor heel wat spanningen. Door het gebrek aan structuur en het sociaal isolement waren 
gezinnen vaak volledig op elkaar aangewezen. Een ideale voedingsbodem voor spanningen en conflicten waarbij 
familiaal geweld nooit veraf is. 

Het Family Justice Center noteerde sinds maart 2020 meer dan 100 meldingen van familiaal geweld per maand. 
Zorgwekkend hierbij is dat er niet alleen meer meldingen waren maar dat het ging om zwaardere vormen van geweld. 
Hulplijn 1712 heeft hier dan ook op ingezet door een campagne te lanceren over hoe gezinnen kunnen omgaan met 
conflicten en een escalatie vermeden kan worden.

Professionele hulp bij geweld?
NOODSITUATIE? Politie:  101 / Medische noodhulp:  112

PROFESSIONELE HULP: Bel of chat met hulplijn  1712 bij vragen over geweld. Gratis en anoniem.

OMGAAN MET CONFLICTEN IN HET GEZIN 
TIJDENS DE CORONACRISIS: 5 TIPS

ZORG VOOR 
STRUCTUUR, VOOR 
JEZELF EN ELKAAR

WORD JE BOOS? 
UIT JE GEVOELENS

BESPREEK 
SPANNINGEN EN 

CONFLICTEN

DRUK OP DE 
PAUZEKNOP

ZOEK STEUN OF HULP
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VERHUIZEN

De wijkinspecteurs van Diepenbeek krijgen een nieuw 
kantoor in een appartementencomplex dat gebouwd 
wordt in de Spoorstraat. Hun verhuis naar deze 
nieuwbouw is voorzien voor eind 2021.

In 2021 krijgen de wijkinspecteurs van Diepenbeek en van 
Herk-de-Stad een nieuw kantoor!

Half januari verlaten de inspecteurs van Herk-de-Stad 
hun kantoor in de Guldensporenlaan en nemen zij hun 
intrek in het OCMW-gebouw op de Dokter 
Vanweddingenlaan 21. Voorlopig zullen zij dit gebouw 
delen met de diensten van het OCMW.

DE WIJKINSPECTEURS VAN 
DIEPENBEEK EN HERK-DE-STAD 

11

Nieuw kantoor Herk-de-Stad

Nieuw kantoor Diepenbeek

5 TIPS
1.  Leg je kerstcadeaus niet in het zicht1.  Leg je kerstcadeaus niet in het zicht1.  Leg je kerstcadeaus niet in het zicht

2.  Opgepast met de dozen2.  Opgepast met de dozen

3.  Breng je geld naar de bank3.  Breng je geld naar de bank

4.  Laat een lichtje branden4.  Laat een lichtje branden

5.  Verwittig je buren5.  Verwittig je buren

OM INBREKERS BUITEN TE HOUDEN 
TIJDENS DE FEESTDAGEN 

Leg al die mooie pakjes niet in het zicht van de inbreker. Zorg er zeker voor dat je ze niet kan zien vanop straat. Voor je 
het weet, zijn al je pakjes verdwenen voor je ze kan uitpakken… 

Zet de lege dozen van je dure cadeaus niet voor je deur bij de papierophaling. Op die manier weten inbrekers 
onmiddellijk wat er binnen te halen valt.

Een envelopje met geld gekregen als cadeau? Breng het dan zo snel mogelijk naar de bank. Cash geld is de favoriete 
buit van een inbreker.

Laat je maar eens goed gaan met de kerstverlichting dit jaar! Wanneer je huis, zowel vanbinnen als vanbuiten, goed 
verlicht is, wordt het veel minder aantrekkelijk voor een inbreker. Laat zeker ook wat lichtjes branden wanneer je niet 
thuis bent.

Ga je er enkele dagen tussenuit? Verwittig dan je buren en vraag hen om een oogje in het zeil te houden. Zij kunnen 
verdachte zaken onmiddellijk melden aan de politie.

Beste Facebookvriendjes, geen betere dag om 

mezelf voor te stellen dan op 
  Ik 

#Werelddierenda
g

ben Roger, een anderhalf jaar oude Mechelaar en de 

nieuwste collega van het LRH-team. Al kwispelend 

mag ik aan mijn opleiding beginnen dus jullie zullen 

mij zonder twijfel binnenkort in het straatbeeld van 

onze zone zien opduiken. Tot snuffels! Woef, Roger 

#gelievemijnietteaaien

4 oktober om 09:06.
Politie LRH

921 70 opmerkingen  13 keer gedeeld

Leuk Opmerking plaatsen

#PolitieLRH VOLG JIJ ONS AL?

PolitieLRH

Politie LRH

@PolitieLRH
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Wijkpolitie Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
011 938 970
pz.lrh.wijk.lummen@police.belgium.eu

 Wijkpolitie Lummen

Wijkpolitie Zonhoven
Kerkplein 62
3520 Zonhoven
011 938 940
pz.lrh.wijk.zonhoven@police.belgium.eu

 Wijkpolitie Zonhoven

Hoofdkantoor Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
011 938 938
info@politielrh.be

Wijkpolitie Diepenbeek
Kogelstraat 47
3590 Diepenbeek
011 938 950
pz.lrh.wijk.diepenbeek@police.belgium.eu

 

 

 

 

Wijkpolitie Diepenbeek

Wijkpolitie Halen
Sportlaan 2A
3545 Halen
011 938 980
pz.lrh.wijk.halen@police.belgium.eu

Wijkpolitie Halen

Wijkpolitie Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
011 938 298
pz.lrh.wijk.hasselt@police.belgium.eu

Wijkpolitie Hasselt

Wijkpolitie Herk-de-Stad
Guldensporenlaan 30
3540 Herk-de-Stad
011 938 960
pz.lrh.wijk.herkdestad@police.belgium.eu

Wijkpolitie Herk-de-Stad

KANTOREN
Korpschef Philip Pirard

011 938 800
pz.lrh.korpschef@police.belgium.eu

Burenbemiddeling
011 938 288
pz.lrh.burenbemiddeling@police.belgium.eu

 

Dierenpolitie
0494 51 63 93
pz.lrh.dieren@police.belgium.eu

Dierenpolitie LRH

Dienst evenementen
011 938 708
pz.lrh.evenementen@police.belgium.eu

Gevonden voorwerpen
011 938 008
pz.lrh.gevondenvoorwerpen@police.belgium.eu

Milieupolitie
011 938 560
pz.lrh.milieu@police.belgium.eu

Secretariaat 
(opvragen pv-nummers)

011 938 648
pz.lrh.secretariaat@police.belgium.eu

Studentenpolitie
0499 59 57 28
pz.lrh.studenten@police.belgium.eu 

Studentenpolitie LRH

Verkeer
011 938 438
pz.lrh.verkeer@police.belgium.eu

DIENSTEN

Colofon
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www.politielrh.be    |    info@politielrh.be

Politie LRH Politie_LRH

@PolitieLRH Politie LRH

Al onze collega's en diensten kregen onlangs een 
nieuw e-mailadres. Onze e-mailadressen eindigen nu 
op @police.belgium.eu. Wil je ons mailen? Dan check je 
best even onze website zodat je zeker het juiste 
e-mailadres gebruikt. 

Steven Vandeput – voorzitter politiecollege - Politiehuis, Zwarte-Brugstraat 6, 3500 Hasselt

NIEUWE E-MAILADRESSEN


