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Politie-krant

DRINGEND POLITIEHULP NODIG? BEL 101!

Beste lezer,
Stilaan nadert het einde van 2020, een jaar dat helemaal
anders verliep dan verwacht door het coronavirus, dat ons
dagelijks leven volledig veranderde. Een moeilijke tijd voor
éénieder met verschillende uitdagingen voor het bestuur,
maar ook voor onze politiezone. Het garanderen van een
veilige samenleving alsook het beschermen van onze
burgers is en blijft voor ons onze eerste prioriteit.

In noodsituaties is het essentieel dat hulpdiensten snel ter
plaatse kunnen komen. Daarom willen we aan elke inwoner
vragen om je woning te voorzien van een zichtbaar
huisnummer zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.
We roepen ook op om de regels te respecteren tijdens de
komende feestdagen. Het is belangrijk dat we samen de juiste
keuzes maken zodat we snel weer samen kunnen zijn zonder

Naast het handhaven van de coronacrisis wordt er dagelijks
ingezet op het beheersen van criminaliteit en overlast. Deze
inzet werpt zijn vruchten af en zorgt onder meer voor een
spectaculaire daling van het aantal inbraken. Deze daling
komt er dankzij de investering in ANPR-camera's, meer
blauw op straat en een uitstekende samenwerking met
burgers en buurtpreventienetwerken. Ook het ﬁetsteam,
dat dit jaar werd opgericht, heeft het ontradend e ect dat
we voor ogen hadden en speelt kort op de bal waar nodig.

het virus!
Hou vol, samen komen we hier door!

Katrien Partyka
Burgemeester
Voorzitter politiecollege politiezone Getevallei

Stephan Gilis
Hoofdcommissaris
Korpschef politiezone Getevallei

In de politiezone werd er het voorbije jaar, naast het beheersen van de coronacrisis,
druk verder gebouwd aan onze organisatie. Het ﬁetsteam werd opgericht om
overlast aan te pakken en er werd een inspecteur aangesteld om materie inzake
dierenwelzijn op te volgen. Er werd ook gekeken om onze burgers een nog
kwalitatievere dienstverlening aan te kunnen bieden, door vanaf volgend jaar te
werken op afspraak voor niet-dringende aangiftes. Door deze nieuwe werkwijze
zal de burger sneller en op het moment dat voor hem/haar het beste past, maar
ook in alle rust en met de nodige privacy verder kunnen geholpen worden.
Ook de weg van digitalisering wordt verder gezet in onze politiezone wat leidt tot
een wendbare organisatie die inspeelt op de noden van de samenleving. Het
gebruik van digitale middelen op het terrein zorgt voor een nog betere aansturing
van onze ploegen. Personeel en middelen worden e ciënt en ﬂexibel ingezet en dit
leidt tot mooie resultaten in onze cijfers.
Helaas zien we ook, mede door de pandemie, het aantal dossiers van oplichting via het internet stijgen in onze politiezone.
De digitale wereld is niet meer weg te denken, maar dit zorgt ook voor een aantal valkuilen die oplichters handig gebruiken
om mensen om de tuin te leiden en geld te vragen. We geven in deze politiekrant enkele tips om oplichting te herkennen.
De feestdagen zullen dit jaar anders verlopen, maar we hopen dat je er met je familie toch enigszins kan van genieten,
weliswaar vanop een afstand. Zorg voor elkaar en hou het veilig! #SamenMetRespect
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SPECTACULAIRE DALING
van het aantal inbraken in onze politiezone
Een inbraak in je woonst heeft een beklijvend e ect en zorgt
voor een onveiligheidsgevoel in je eigen vertrouwde
omgeving. De impact op slachto ers is groot en net
daarom behandelt politiezone Getevallei deze dossiers
uitvoerig. De doelstelling van onze politiezone is om daders
maximaal te identiﬁceren en tevens preventief te werken
om zo inbrekers te ontmoedigen om in onze politiezone
feiten te plegen.

Er wordt de laatste jaren duidelijk een dalende trend
vastgesteld voor inbraken in onze politiezone. Dit betekent dat
de inspanningen lonen en dat het ook zeer belangrijk is om
alert te blijven zodat we het inbrekers moeilijker maken om hun
slag te slaan.
In 2020 waren we meer thuis omwille van de coronacrisis en
werd telewerk (waar mogelijk) een verplichting. Het werd
moeilijker voor inbrekers, maar het weerhield hen niet om toch

Door een combinatie van preventieve acties, een
onderzoeksteam dat doorgedreven inzet op het
ophelderen van deze feiten, een goede samenwerking met
de buurtpreventienetwerken, de alertheid van alle burgers
en het patrouilleren van onze interventiediensten,
wijkagenten en het ﬁetsteam wordt de doelstelling van
onze politiezone ruimschoots bereikt.

nog van een korte afwezigheid gebruik te maken om alsnog
trachten uw woonst te betreden.
We willen dan ook vragen aan al onze burgers om tijdens deze
donkere dagen zeer alert te blijven en verdachte personen,
voertuigen of situaties onmiddellijk te melden via het nummer
101. We hebben door meldingen en/of informatie van burgers
reeds verschillende inbraken kunnen verhinderen of kunnen

450

ophelderen. Samenwerking blijft een belangrijke sleutel om

427

het fenomeen aan te pakken. We hebben jouw extra paar
ogen en oren nodig op het terrein!
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Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn macht. Het is
een permanente strijd om de cijfers te laten dalen zodat
ons zorgsysteem niet overbelast geraakt. Een tijd van
permanente onzekerheid en angst waarin mensen zicht
voortdurend moeten aanpassen aan de geldende regels,
in afwachting van een terugkeer naar het normale leven
zoals voorheen.

Allemaal
samen tegen
corona!
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Ook voor onze politiezone zorgde het coronavirus voor een
hele aanpassing in het korps om deze crisis e ciënt aan te
pakken. Verwachtingen van de overheden moesten aan
een sneltempo worden uitgevoerd om de pandemie
enigszins te kunnen beheersen. Diensten werden anders
georganiseerd en ondertussen zit alles wat verband houdt
met corona ingebed in al onze diensten. Alle medewerkers
van de politiezone werken permanent verder, zowel op het
terrein als achter de schermen, en tonen een enorme
ﬂexibiliteit en tomeloze inzet om onze burgers te
beschermen.
Het is voor iedereen een moeilijke tijd en we hopen dan ook
dat dit virus snel mag verdwijnen. Maar tot dan willen we
aan iedereen vragen om de regels zeer strikt op te volgen.
Enkel en alleen op deze manier geven we het virus geen
kans om zich verder te verspreiden. Volg de regels en red
levens. 1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen!
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CYBERCRIMINALITEIT
ZIT IN DE LIFT
laat je niet vangen!
Door de coronacrisis brengen mensen veel meer tijd door op het internet. Men doet aan telewerken, koopt producten
online en onderhoudt sociale contacten via verschillende digitale platformen. Ook oplichters is dit niet ontgaan en zij
proberen om hier hun voordeel uit te halen door mensen ﬁnancieel op te lichten. Ze gaan hierbij zeer doordacht te
werk en proberen om dit op allerlei manieren en vermomd onder verschillende vormen toe te passen.
Ook in onze politiezone merken we de stijgende trend van oplichting op het internet. Er bereiken ons steeds meer
klachten en vragen rond oplichting. Er bestaan ondertussen reeds zoveel verschillende soorten van oplichting
waardoor mensen vaker en sneller slachto er kunnen worden van één of andere vorm van oplichting.
Hoe kan je toch proberen om oplichters te slim af te zijn en hun werkwijze te herkennen?
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ENKELE TIPS
Cybercriminelen proberen steeds misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je vertrouwt.
Ook angst proberen ze te gebruiken als middel om je geld afhandig te maken.
Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook! Denk goed na voor je ingaat op een aanbod en gebruik
je gezond verstand!
Een plots berichtje of telefoontje waarbij men vraagt om geld?! Nooit op ingaan!
Men vraagt je codes via mail, sms of telefoon? Nooit op ingaan aangezien o ciële instanties nooit je wachtwoord,
bankgegevens of andere persoonlijke gegevens vragen.

WAT ALS JE TWIJFELT?
Vrienden/familie/kennissen kan je bellen, sms'en of een bericht sturen via sociale media. Komt het bericht niet van
hen, laat hen dan zeker weten dat oplichters hun gegevens gebruiken om mensen op te lichten.
Bij organisaties of bedrijven ga je naar hun site en controleer je of die 'dringende' actie bestaat. Vind je niets terug,
dan kan je ook even bellen.

WAT ALS JE EEN VALS BERICHT KRIJGT?
Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be Klik niet op de links, maar zoek de website op via een zoekmachine.
Stuur het bericht niet door naar je contacten.
Vul zeker nooit persoonlijke gegevens in.
Je kan het ook doorsturen naar de organisatie zelf.

TOCH SLACHTOFFER GEWORDEN?
Verander je wachtwoorden onmiddellijk
Indien je creditcardgegevens hebt doorgegeven, blokkeer deze via Cardstop ( www.cardstop.be of 070 344 344)
Leg klacht neer bij je lokaal politiekantoor

7

EEN AFSPRAAK? zo gemaakt!
Vanaf 4 januari 2021 wordt er voor niet-dringende meldingen of aangiftes op afspraak gewerkt in politiezone Getevallei.
Dankzij deze nieuwe werkwijze is je beurt afwachten aan de politiebalie verleden tijd!
Welke voordelen biedt dit voor de burger?

Hoe kan je een afspraak maken?
Via de website: www.politiegetevallei.be
Let wel: je afspraak is pas deﬁnitief als je ook een
bevestigingsmail hebt gekregen

Je kiest zelf het moment dat het best aansluit in
jouw agenda
Een betere dienstverlening want je wordt snel
geholpen (afspraak binnen 24 uur)

Heb je geen computer of lukt het niet via de website,
maak telefonisch een afspraak op het nummer
016/805 805. Onze onthaalbediendes helpen je graag
verder en leggen voor jou een afspraak vast

Er wordt ruim voldoende tijd voorzien opdat je je
verhaal rustig en in alle privacy kan doen aan
één van onze inspecteurs
Bij het boeken van je afspraak krijg je meteen een
overzicht van alle documenten die je moet
meebrengen om je aangifte te kunnen doen. Op
die manier heb je alles onmiddellijk bij en
bespaar je een extra trip naar het commissariaat

Heb je de politie DRINGEND nodig: bel steeds het
noodnummer 101 in onderstaande situaties:
Ben jij of iemand uit je omgeving gewond en/of in
gevaar?
Zijn de feiten nog bezig en/of zijn de daders nog in de
buurt?

Onze medewerkers kunnen zich goed
voorbereiden in functie van de aangifte die je wil
komen doen

Maandag
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Dinsdag

Moet er ter plaatse iets vastgesteld worden?

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Weekend &
Feestdagen

Politiehuis
Tienen

08.00-20.00 u
op afspraak

08.00-20.00 u
op afspraak

08.00-20.00 u
op afspraak

08.00-20.00 u
op afspraak

08.00-20.00 u
op afspraak

09.00-17.00 u
(enkel zaterdag)
op afspraak

Politiehuis
Landen

08.00-16.00 u
op afspraak

08.00-16.00 u
op afspraak

08.00-19.30 u
op afspraak

08.00-16.00 u
op afspraak

08.00-16.00 u
op afspraak

gesloten

Wijkkantoor
Hoegaarden

gesloten

14.00-19.30 u
op afspraak

gesloten

09.00-12.00 u
13.00-16.00 u
op afspraak

gesloten

gesloten

Wijkkantoor
Zoutleeuw

gesloten

09.00-12.00 u
op afspraak

09.00-12.00 u
vrije toegang

16.00-19.30 u
vrije toegang

09.00-12.00 u
op afspraak

gesloten

Wijkkantoor
Linter

14.00-19.30 u
vrije toegang

gesloten

13.30-15.30 u
vrije toegang

gesloten

gesloten

gesloten

FOCUS TOOL
digitaal op het terrein

HET FIETSTEAM

Je hebt misschien al gemerkt dat onze politieinspecteurs tijdens een tussenkomst hun mobiele
gsm of tablet gebruiken. Zij gebruiken deze
middelen om op een e ciënte en digitale manier zo
veel mogelijk informatie te verzamelen tijdens hun
interventies met burgers. Zo hebben onze collega's
op het terrein alle informatie ter beschikking die zij
nodig hebben om hun job goed te kunnen uitvoeren
en jou te kunnen helpen.
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt dankzij de
Focus-tool, die wordt gebruikt om allerlei
databanken te kunnen consulteren op het terrein via
een smartphone of tablet. Dankzij deze applicatie
wordt
informatiegestuurd
werken
mogelijk
gemaakt in een beveiligde omgeving. Deze
digitalisering zorgt voor een nog e ciëntere
aansturing van onze ploegen op het terrein.

op pad in de politiezone

Politiezone Getevallei blijft inzetten op digitalisering
en de optimalisering van onze bedrijfsprocessen
zodat we onze burgers op de meest kwaliteitsvolle
en e ciënte manier kunnen helpen. Samen streven
we immers naar een veilige en leefbare
samenleving.

Je hebt ze ongetwijfeld al opgemerkt: het nieuwe
ﬁetsteam van politiezone Getevallei! Sinds juli
patrouilleren zij over het hele grondgebied om de
verkeersveiligheid te verhogen en overlast aan te
pakken in de binnenstad.

#SamenMetRespect

Sinds de oprichting van het gespecialiseerde
ﬁetsteam werden er reeds 102 processen-verbaal
opgesteld inzake verkeer en ongeveer 40 voor
gerechtelijke feiten. De inspecteurs van het
ﬁetsteam
namen
tijdens
hun
patrouilles
voornamelijk drugs, verboden wapens en cash geld
in beslag.
Dankzij hun extra zintuiglijke waarneming op de
ﬁets zoals bijvoorbeeld het geluid van een alarm of
glasbraak, de geur van vuurtje stook, de geur van
cannabisgebruik,… merken ze sneller iets op
waardoor ze ook onmiddellijk kunnen optreden
waar nodig. Ook het verrassingse ect bij inbreuken
(druggebruik, covid-19, overlast), doordat het
ﬁetsteam 'plots' en 'overal' kan opduiken zorgt mee
voor positieve resultaten.
Het ﬁetsteam werkt mee aan een veilige en leefbare
samenleving! Heb je iets opgemerkt of wil je iets
kwijt, spreek hen zeker aan en help ons zo om onze
politiezone veilig te houden!
#SamenMetRespect
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Inspecteur Mellaerts
Kersverse inspecteur dierenwelzijn

Sinds 1 september werd inspecteur Mellaerts aangesteld
die verantwoordelijk is voor het thema dierenwelzijn alsook
voor de opvolging van de speciﬁeke jachtwetgeving. Hij zet
zich in voor de nauwe opvolging van dossiers over het hele
grondgebied van de politiezone en zorgt voor de nodige
kennis van de meest recente wetgeving.
Hij volgt ook speciﬁeke opleidingen om steeds up-to-date
te zijn van de geldende regels voor verschillende
diersoorten. Deze expertise gebruikt hij om situaties
objectief te kunnen beoordelen en hier de nodige
aanbevelingen of stappen in te kunnen nemen, met steeds
het welzijn van het dier in het achterhoofd. Ook met externe
partners wordt er nauw samengewerkt in speciﬁeke
dossiers.

VERWAARLOOSDE EN/OF MISHANDELDE DIEREN
Tijdens de winterperiode krijgt onze politiezone heel wat vragen van bezorgde burgers over dieren die in extreme
weersomstandigheden buiten blijven staan. Inspecteur Mellaerts geeft een antwoord op de meest voorkomende vragen:
Hoe zie je of een dier goed verzorgd wordt?
Dieren moeten voldoende toegang hebben tot vers water en voeding.
Dieren hebben voldoende beschutting of onderdak en hebben een comfortabele rustplaats.
Dieren hebben geen zichtbare verwondingen, en zijn vrij van pijn en/of ziekte.
Dieren hebben geen angst of stress.
De dieren vertonen normaal gedrag. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Wat is er belangrijk bij extreme koude (hevige sneeuw- en/of regenval) voor dieren die permanent buiten staan?
Ook hier blijft het belangrijk dat de dieren voldoende beschutting, vers voeder en water hebben.
Dieren die permanent buiten staan, moeten altijd over een droge plaats beschikken waar ze eventueel kunnen gaan neerliggen,
zoals een schuilhok. Als er geen beschutting kan worden gemaakt, moeten de dieren bij slechte weersomstandigheden tijdig
binnengehaald worden of verplaatst worden naar een meer geschikte locatie.
Niet alle dieren zijn even onderhevig aan de gevolgen van koude. Runderen en paarden zijn goed tegen kou bestand en
hebben bij droog weer weinig last van extreem lage temperaturen. Dat wordt echter anders als er ook neerslag en wind in
het spel zijn. Dan is beschutting ook voor hen nodig.
Andere dieren zoals schapen en geiten zijn iets minder koudebestendig en worden bij extreem lage temperaturen best
binnengehaald.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Waar kan je terecht bij een vermoeden van een verwaarloosd of mishandeld dier?
Bij een dringende situatie (bvb gevaarlijke dieren) of wanneer je de eigenaar van de dieren niet kent, kan je de politie
contacteren.
Als je de eigenaar van het dier kent, kan je dit melden aan de dienst 'dierenwelzijn Vlaanderen'. Je vult dan online een formulier in
met de nodige gegevens. Discretie wordt steeds verzekerd bij deze meldingen.
Ÿ

Ÿ

www.vlaanderen.be/melden-van-verwaarloosde-of-mishandelde-dieren

Ÿ

Wat kan je allemaal melden?
Dierenmishandeling in woningen, kwekerijen, dierentuinen, asielen, weides, pensions, kermissen,…
Aankoop van zieke dieren bij erkende kwekers
Katten en honden die door particulieren te koop worden aangeboden op sociale media (bv Facebook) of zoekertjeswebsites
Ÿ

Ÿ

Ÿ
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LOSLOPENDE DIEREN
Politiezone Getevallei krijgt op regelmatige basis oproepen
voor loslopende dieren (voornamelijk honden, maar ook
paarden, koeien,…). In 2019 kreeg onze politiezone ongeveer
186 meldingen. In 2020 waren dit er tot op heden 464 .
We willen graag aan onze inwoners een oproep doen om
ervoor te zorgen dat huisdieren veilig in hun vertrouwde
omgeving blijven en niet kunnen ontsnappen. Dieren die
loslopen op de openbare weg zorgen immers voor een
verhoogde kans op een ongeval. Daarnaast kunnen er zich
mogelijks ook agressieve bijtincidenten voordoen wanneer
het dier zich bedreigd voelt.

Enkele tips om een uitbraak van je huisdier te voorkomen:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Zorg ervoor dat je tuin of weide goed is afgesloten. Controleer regelmatig de afsluiting op eventuele gebreken.
Zorg ervoor dat de omheining aangepast is aan het dier, wat wil zeggen dat deze voldoende hoog is zodat het dier
hier niet over kan springen.
Dieren hebben aandacht nodig en voldoende aﬂeiding. Zorg er dan ook voor dat je huisdier zich kan bezig houden
en niet probeert te ontsnappen.
Indien mogelijk, zet het dier binnen indien je voor langere tijd afwezig bent

zorg voor een
LEESBAAR HUISNUMMER
Onze wijkinspecteurs merken op dat steeds minder mensen een
huisnummer ophangen of dat de huisnummers niet zichtbaar
genoeg zijn. Nochtans zijn goed leesbare en zichtbare
huisnummers belangrijk om uw woonst makkelijk te kunnen
vinden. Vooral bij een noodgeval is het van levensbelang dat de
hulpdiensten (ambulanciers, brandweer en politie) snel op het
juiste adres geraken. Enkele seconden kunnen immers het
verschil maken om een leven te redden!
Wij willen dan ook aan al onze inwoners vragen om ervoor te
zorgen dat je huisnummer zichtbaar en leesbaar is vanop de
openbare weg voor de hulpdiensten.

ENKELE TIPS:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Zorg ervoor dat je huisnummer ook in het donker goed
leesbaar is. Kies daarom voor reﬂecterende huisnummers
met contrast (bvb zwarte cijfers op een wit bordje).
Gebruik grote huisnummers.
Je kan ook gebruik maken van verlichte huisnummers.
Als je woning ver van de straat staat of moeilijk zichtbaar is
(door bvb hoge tuinplanten), breng dan een extra
huisnummer aan op je brievenbus.
Vermeld steeds bij een noodoproep hoe men je woning het
makkelijkst kan bereiken indien je op een moeilijker te
bereiken locatie woont.
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wat is een

FIETSPAD

?

Een ﬁetspad is een onderdeel van de openbare weg,
waarop ﬁetsers en bromﬁetsers klasse A moeten rijden.
Bakﬁetsen en drie- en vierwielers worden gelijkgesteld met
ﬁetsen als ze minder breed zijn dan 1 meter. Soms moeten
ook bestuurders van een bromﬁets klasse B op een ﬁetspad
rijden.
Een ﬁetspad kan aangeduid worden door middel van twee
evenwijdige onderbroken strepen, waartussen geen
autoverkeer mogelijk is, OFWEL door één van de
onderstaande gebodsborden. Een ﬁetspad kan zowel
links als rechts van de rijbaan liggen. Op sommige plaatsen
is het rood gekleurd, maar dat hoeft helemaal niet.
Als er een ﬁetspad is, is een ﬁetser verplicht dit te volgen
(behalve als het niet berijdbaar is).
Het is verboden om binnen de bebouwde kom op het
trottoir met een ﬁets te rijden. Enkel kinderen jonger dan 10
jaar mogen in alle omstandigheden wel rijden op het
trottoir (voetpad) of op de verhoogde berm.
Buiten de bebouwde kom mogen ﬁetsers, als er geen
berijdbaar ﬁetspad is en op voorwaarde rechts in de
rijrichting te rijden, op het trottoir (voetpad) en de
verhoogde bermen rijden.

wat is een

FIETSSUGGESTIESTROOK

?

Een ﬁetssuggestiestrook is geen ﬁetspad!
Fietssuggestiestroken worden aan de zijkant van de weg
aangebracht in een andere kleur dan de rijbaan (grijs,
groen, oker of rood) of in andere materialen gemaakt.
Soms zie je ook ﬁetspictogrammen op de grond. In
tegenstelling tot een ﬁetspad is een ﬁetssuggestiestrook
een deel van de rijbaan. Auto's mogen er dus wel op rijden,
stilstaan of parkeren.
Heel wat mensen denken dat een ﬁetspad rood is, maar die
kleur is niet bepalend.
Een rode strook op de weg zonder wegmarkeringen of
verkeersborden
is
geen
ﬁetspad,
maar
een
ﬁetssuggestiestrook. Een ﬁetssuggestiestrook kan ook
aangegeven worden door één onderbroken belijning
evenwijdig
met
de
rand
van
het
trottoir.
Fietssuggestiestroken komen vaak voor in straten die te
smal zijn voor een echt ﬁetspad.
De strook maakt vooral duidelijk dat er ﬁetsers kunnen
rijden. Voor de automobilist versmallen ze de straat visueel
− zodat hij trager gaat rijden − en ze wijzen op de mogelijke
aanwezigheid van ﬁetsers. Fietsers hebben geen
speciﬁeke rechten op een suggestiestrook

Verkeersbord D7: Verplicht ﬁetspad

Verkeersbord D9: dit gebodsbord zegt dat
ﬁetsers en bromﬁetsers klasse A en ook
voetgangers dit deel van de openbare weg
moeten gebruiken.
Bromﬁetsen klasse B
mogen hierop niet rijden.

Fietssuggestiestrook als rode strook

Verkeersbord D10: Staan de voetgangers en de
ﬁets niet naast elkaar, maar onder elkaar, dan
moeten ﬁetsers en voetgangers dit deel van de
openbare weg gebruiken. Bromﬁetsen klasse A
of klasse B mogen hierop niet rijden.
Fietspictogrammen op de grond

Dit onderbord kan ook aangeven dat het
ﬁetspad moet gevolgd worden door de
bestuurders van tweewielige bromﬁetsen
klasse B.

Fietssuggestiestrook als onderbroken belijning
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wat is een

FIETSSTRAAT

?

Een ﬁetsstraat is ingericht als een ﬁetsroute en is
herkenbaar aan het rode wegdek en een groot
ﬁetspictogram. Het begin en einde van een ﬁetsstraat
wordt aangeduid met een verkeersbord. De vermelding
'Fietsstraat' op het bord mag, maar moet niet.

wat is een

FIETSZONE

?

De ﬁetsstraat kennen we in Vlaanderen al even. Sinds 1 juli
2019 laat de wegcode ook het invoeren van een ﬁetszone
toe. De ﬁetszone is een ﬁetsvriendelijk gebied dat bestaat
uit een aaneenschakeling van straten waar de wetgeving
op ﬁetsstraten van toepassing is.
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Welke regels gelden er
in ﬁetsstraten en ﬁetszones?
In een ﬁetsstraat en -zone zijn ﬁetsers de belangrijkste
bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen
mogen er ook rijden. Zowel in een ﬁetsstraat als ﬁetszone
gelden dezelfde speciﬁeke regels:

Richtlijnen voor Fietsers
mogen over de ganse breedte van de rijbaan rijden, als het een eenrichtingsstraat is
mogen de volledige rechterrijstrook/-helft gebruiken, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat
mogen niet sneller dan 30 km/u rijden
mogen auto's links inhalen
als auto's stilstaan mogen ﬁetsers deze langs rechts voorbijrijden

Richtlijnen voor Automobilisten en motorrijders
mogen een ﬁetsstraat inrijden, maar mogen geen ﬁetsers inhalen en moeten er dus steeds achter blijven
enkel prioritaire voertuigen (met zwaailichten en sirene) mogen ﬁetsers inhalen
de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt altijd! Ook als er geen ﬁetser voor je rijdt.

Richtlijnen voor Speedpedelecs
mogen in een ﬁetsstraat rijden en worden er gelijkgesteld met ﬁetsers
mogen andere ﬁetsers inhalen
mogen niet sneller dan 30 km/u rijden

Voor verkeer dat uit zijstraten een ﬁetsstraat inrijdt, gelden de algemene verkeersregels. Dat wil zeggen dat, indien er
geen wegmarkering of verkeersbord een andere regeling aanduidt, de algemene voorrangsregel geldt: voorrang aan
rechts. Daardoor kan het gebeuren dat ﬁetsers in een ﬁetsstraat voorrang moeten geven aan verkeer dat langs rechts de
ﬁetsstraat inrijdt.
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Algemeen verbod van vuurwerk
en verbrandingen in open lucht
De gouverneur van Vlaams-Brabant vaardigde een algemeen verbod uit voor het gebruik van vuurwerk, het
oplaten van wens- of feestballonnen, het afsteken van voetzoekers en tevens voor het organiseren van
kerstboomverbrandingen en/of vuren in open lucht. Op nationaal niveau werd ook op het laatste overlegcomité
het verbod op vuurwerk bevestigd.
Waarom een algemeen verbod?
Ÿ Door de huidige pandemie en de evolutie van de cijfers is het niet raadzaam dat er samenscholingen van
mensen worden gehouden.
Ÿ Bij het afsteken van vuurwerk geraken er jaarlijks mensen gewond waardoor hulpdiensten overbelast
worden en niet ingezet kunnen worden voor andere opdrachten.
Ÿ Om dieren te beschermen die door de luide knallen van het vuurwerk te kampen hebben met stress, angst
en/of gewond geraken of zelfs overlijden.
Dit verbod loopt vanaf vrijdag 20 november tot en met zondag 17 januari 2021. Inbreuken kunnen bestraft
worden met een gevangenisstraf en/of een geldboete.
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Politiezone Getevallei, Gilainstraat 109, 3300 Tienen
Politie GETEVALLEI

www.politiegetevallei.be

PZ.Getevallei@police.belgium.eu

Dringend politiehulp nodig? Bel 101
Geen spoed, wel politie? Bel 016 805 805

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Weekend &
Feestdagen

Politiehuis
Tienen

08.00-20.00 u
op afspraak

08.00-20.00 u
op afspraak

08.00-20.00 u
op afspraak

08.00-20.00 u
op afspraak

08.00-20.00 u
op afspraak

09.00-17.00 u
(enkel zaterdag)
op afspraak

Politiehuis
Landen

08.00-16.00 u
op afspraak

08.00-16.00 u
op afspraak

08.00-19.30 u
op afspraak

08.00-16.00 u
op afspraak

08.00-16.00 u
op afspraak

gesloten

Wijkkantoor
Hoegaarden

gesloten

14.00-19.30 u
op afspraak

gesloten

09.00-12.00 u
13.00-16.00 u
op afspraak

gesloten

gesloten

Wijkkantoor
Zoutleeuw

gesloten

09.00-12.00 u
op afspraak

09.00-12.00 u
vrije toegang

16.00-19.30 u
vrije toegang

09.00-12.00 u
op afspraak

gesloten

Wijkkantoor
Linter

14.00-19.30 u
vrije toegang

gesloten

13.30-15.30 u
vrije toegang

gesloten

gesloten

gesloten
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