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Het nieuwe schooljaar is pas van start gegaan en dit zorgt voor grote drukte aan 
de schoolpoort. Voor en na schooltijd zijn er heel wat voetgangers, fietsers en 
auto's aanwezig en dit leidt soms tot onveilige situaties. Let goed op, hou je aan 
de regels en geef vooral het goede voorbeeld zodat elk kind zich veilig kan 
verplaatsen. De wijkinspecteurs en de gemachtigde opzichters houden alvast 
een oogje in het zeil om alles veilig te laten verlopen. Volg de tips die gegeven 
worden en laten we er samen een leuk en veilig schooljaar van maken!  

De politiezone en de verschillende gemeentes zetten sterk in op digitalisering en 
dankzij de efficiënte samenwerking werd de procedure voor woonstcontroles 
geoptimaliseerd. Hierdoor worden gegevens snel en efficiënt uitgewisseld 
waardoor de procedure van een woonstcontrole voor burgers sneller zal 
verlopen. Dit zorgt voor een nog betere en professionelere dienstverlening aan 
onze burgers. Dankzij deze digitalisering wordt er ook bij de politiezone 
tijdswinst geboekt en krijgen wijkinspecteurs meer ruimte om nog meer 
aanwezig te zijn in hun wijk zodat ze voldoende aanspreekbaar zijn voor onze 
burgers. 

Beste lezer,

Het nieuwe schooljaar ging alvast goed van start en ook als politiezone zorgen we mee voor de 
veiligheid aan de schoolpoort dankzij de aanwezigheid van onze wijkinspecteurs. We rekenen 
op de verantwoordelijkheid van éénieder om er mee voor te zorgen dat elk kind veilig naar 
school kan gaan. We geven alvast enkele tips mee die zorgen voor veilig verkeer aan de 
schoolpoort. 

Als politiezone zetten we grote stappen in de verdere digitalisering met als doel een nog 
betere professionele dienstverlening aan onze burgers te kunnen aanbieden. Vanaf heden 
zullen woonstcontroles op een digitale manier afgehandeld worden waardoor de procedure 
aanzienlijk verkort wordt en de tijdswinst zorgt voor een grotere aanwezigheid van onze 
wijkinspecteurs in hun wijk. 

In onze politiezone krijgen we vaak meldingen van verdwaalde/verloren dieren. Onze 
interventiedienst gaat steeds ter plaatse om deze dieren veilig te vangen en vervolgens te 
herenigen met haar/zijn baasje. Een loslopend dier op de openbare weg kan echter voor 
gevaarlijke situaties zorgen en daarom vragen we om steeds goed na te kijken of je tuin en/of 
huis voldoende omheind is zodat je huisdier niet kan ontsnappen. 
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Voorzitter politiecollege politiezone Getevallei

Stephan Gilis
Hoofdcommissaris 
Korpschef politiezone Getevallei

VEILIG NAAR SCHOOL

Het nieuwe schooljaar is opnieuw van start gegaan en dit zorgt zowel voor als na school-
tijd voor veel drukte op straat. Het kluwen van fietsers, kinderen die oversteken en ouders 
die met de wagen nog snel een parkeerplaats zoeken zorgt voor onveilige situaties.

¥ Steek nooit over tussen twee geparkeerde 
voertuigen. Bestuurders kunnen je dan niet of veel 
te laat zien.

¥ Als fietser heb je geen voorrang op een zebrapad. 
Stap af en steek met je fiets aan de hand over. 

¥ Steek over in één vloeiende beweging. Treuzel 
niet. 

¥ Steek niet overhaast over want dan kan je vallen.
¥ Zorg dat bestuurders je zien en probeer 

oogcontact te maken met de bestuurders.

¥ Kijk naar links en dan naar rechts. Kijk terug naar 
links en steek over. 

¥ Gebruik steeds het zebrapad!

¥ Tijdens het oversteken kijk je nog eens naar 
rechts. 

¥ Zoek niet naar de plek het dichtst bij de 
schoolpoort, maar parkeer je iets verder en 
wandel het laatste stuk .

¥ Maak je kinderen attent op mogelijke gevaren 
zoals openslaande autodeuren of auto's die de 
oprit van een woning kunnen verlaten.

¥ Laat je kinderen bij het wandelen steeds aan de 
binnenkant van het voetpad lopen.

¥ Vertrek op tijd zodat je niet gehaast bent.

¥ Let goed op als je de deur van je auto open-
zwaait.

¥ Stap als ouder eerst uit en laat je kinderen aan 
het voetpad uitstappen onder jouw bege-
leiding.

Politiezone Getevallei houdt ook een oogje in het zeil aan de schoolpoort. Onze wijkagenten zullen op 
regelmatige basis aan de schoolpoort staan om mee te werken aan een veilige schoolomgeving! Hou je 
aan de regels zodat elk kind veilig naar school kan!    #SamenMetRespect

Hoe breng je je kinderen 
met de auto veilig naar de 
schoolpoort?

Hoe steek je veilig over?
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Ÿ Ben je een uur lang een verhuiswagen aan het uitladen, dan staat die verhuiswagen al  die tijd stil.

Ÿ Een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om een krant te kopen, ook al duurt het maar één minuut, heeft zijn wagen 
geparkeerd. 

Ÿ Een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om zijn vrouw een krant te laten kopen, terwijl hij zelf in de auto blijft zitten, 
staat ook geparkeerd.

Ÿ Een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om zijn vrouw een krant te laten kopen, terwijl hij zelf in de auto blijft zitten, 
staat ook geparkeerd.

Ÿ Een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om een krant te kopen, ook al duurt het maar één minuut, heeft zijn wagen 
geparkeerd. 

Ÿ Ben je een uur lang een verhuiswagen aan het uitladen, dan staat die verhuiswagen al  die tijd stil.

De politiezone kocht nieuwe tablets aan en de wijkinspecteurs werden opgeleid om met 
het nieuwe systeem te werken. Zo kunnen de wijkinspecteurs deze op het terrein 
gebruiken om de woonstcontrole af te handelen en de gegevens onmiddellijk te 
versturen.  voor de wijkinspecteurs zodoende dat ze deze op het terrein kunnen 
gebruiken om de woonstcontrole af te handelen en de gegevens onmiddellijk kunnen 
versturen. Politiezone Getevallei voerde in 2021 ongeveer 4700 woonstcontroles uit en 
elk jaar wordt dit aantal groter. 

Politiezone Getevallei zet een volgende stap in het digitaliseringsproces en gebruikt 
vanaf heden de digitale applicatie WoCoDo om woonstcontroles af te handelen. Ook de 
gemeentes werken met hetzelfde systeem zodat gegevens voortaan efficiënter en 
sneller kunnen worden uitgewisseld en de ecologische voetafdruk wordt verkleind. 

Een snellere verwerking 
van woonstcontroles 
via de digitale app WoCoDo!

Ÿ Administratieve vereenvoudiging van de procedure
Ÿ Meer tijd voor onze wijkinspecteurs om aanwezig te zijn in hun wijk
Ÿ Een kleinere ecologische voetafdruk

Ÿ Alle info wordt doorgestuurd naar de gemeente
Ÿ Verdere professionalisering van onze dienstverlening aan de burger

Ÿ Alle vaststellingen worden onmiddellijk geregistreerd tijdens de woonstcontrole

Hoe ging het vroeger?

Hoe gaat het nu?

Welke voordelen 
biedt de nieuwe app?

Elke burger die verhuist moet ingeschreven worden in de registers van de nieuwe gemeente en moet zijn/haar 
adreswijziging daar aangeven. Aansluitend moet de wijkinspecteur langsgaan om een woonstcontrole uit te 
voeren. Voor de digitale werkwijze, werden de noodzakelijke gegevens op papier uitgewisseld en dit nam veel 
meer tijd in beslag. De burger ging zijn/haar adreswijziging  melden bij de gemeente, die vervolgens de 
aanvraagdocumenten bezorgde aan de politie. Deze documenten werden bij ontvangst ingeschreven en 
vervolgens doorgegeven aan de wijkinspecteur die de woonstcontrole ging uitvoeren. Nadat de wijkinspecteur 
een bezoekje had gebracht werden de formulieren opnieuw aan de gemeente overgemaakt om te bevestigen dat 
de aanvrager effectief op dat adres woont. 

De aanvrager geeft zijn/haar adreswijziging door aan de gemeente waarna deze de aanvraag onmiddellijk via 
digitale weg doorstuurt naar de politiezone. De wijkinspecteur voert vervolgens de woonstcontrole uit en vult 
tijdens deze controle alle gegevens in via de app en stuurt deze direct door na naar de gemeente. Op deze manier 
wordt de gemeente in kennis gesteld dat de woonstcontrole werd uitgevoerd en het dossier dus afgerond kan 
worden. De app synchroniseert zodat de bevolkingsdienst van de gemeente en onze politiediensten onmiddellijk 
over elkaars info beschikken.

Woonstcontroles worden nog steeds op onverwachte tijdstippen uitgevoerd door de wijkinspecteur om zo 
eventuele domiciliefraude op te kunnen sporen. Het geeft de burger tevens onmiddellijk de mogelijkheid om 
kennis te maken met zijn/haar wijkinspecteur. 

Y�rick Sauer 31 ja�r
Wijkinspec�eur Budingen en Hel�n-B�s 

van�f 1 n�vember

Vertel eens wat meer over jezelf?

In 2019 heb ik een volledige carrièreswitch gemaakt en 
ben ik na een opleidingsjaar aan de slag gegaan als 
inspecteur bij de interventiedienst van politiezone 
Getevallei. De afwisseling en flexibiliteit, alsook de 
boeiende omgeving  Ik doe dit werk goed en graag.

Wat typeert jou als persoon?

Na mijn studies in het bedrijfsmanagement, ben ik aan 
een bijkomende opleiding rechten gestart. Tijdens die 
opleiding heb ik de kans gekregen om aan de slag te gaan 
in de financiële sector. Ik ben de uitdaging aangegaan en 
heb het grootste deel van mijn carrière in het bank- en 
verzekeringswezen doorgebracht. Tussendoor heb ik 
ook nog twee jaar als productmanager gewerkt in een 
technologiebedrijf.

Ik ben van nature een zeer communicatief en analytisch 
persoon. Ik kan me enorm goed in dossiers en projecten 
vastbijten. Mensen in mijn omgeving vinden mijn 
grootste kwaliteit vooral mijn enthousiasme en 
doorzettings-vermogen. 

Het is mijn bedoeling om een actieve rol te spelen in de streek. 
De omgeving en de burgers er leren kennen door permanent 
aanwezig te zijn in mijn wijk. Als wijkinspecteur wil ik dicht bij de 
burger staan om zo doelgericht in te kunnen spelen op 
eventuele specifieke problemen binnen mijn wijk. Wederzijds 
vertrouwen en begrip zijn belangrijke fundamenten waar ik op 
zal inzetten om dit doel te bereiken

Wat wil je bereiken als wijkinspecteur?

Een 
nieuwe 
wijkinspecteur 
in het straatbeeld 
van  Zoutleeuw 

Heb je vragen of wil je gewoon een 
praatje maken, spreek me dan zeker 

aan in Zoutleeuw!
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VANDAAG
ambitie MORGEN

realiteit

Een job 
bij de politie.

Een                 voor dieren.

Iets voor jou?

Specifiek in Vlaams-Brabant werd er een voorbereidingstraject uitgewerkt om je zo goed 
mogelijk te helpen in de voorbereiding van je selectieproeven. Mis dus zeker je kans niet 
om je in te schrijven voor dit traject dat volledig gratis wordt aangeboden!

Elk dier verdient een warme en goede thuis. Spijtig genoeg kan niet elk 
dier op een gouden mandje rekenen. Tijdens de vakantieperiode lopen 
de dierenasielen dan ook vol met achtergelaten dieren. De meldingen 
van verloren/verdwaalde dieren komen binnen onze politiezone vaak 
voor.

Wanneer onze politiezone een melding krijgt van een verdwaald/ 
verloren dier, gaan wij onmiddellijk ter plaatse. We proberen het diertje 
veilig te vangen en kijken of er al dan niet een chip aanwezig is om zo de 
eigenaar te kunnen contacteren. 

Als het dier niet gechipt is of de chip niet leesbaar is, wordt er een oproep 
geplaatst op onze facebookpagina om zo de eigenaar alsnog te kunnen 
herenigen met zijn/haar baasje.  Het diertje verblijft in afwachting dan 
even op ons commissariaat waar het de beste zorgen krijgt. Wanneer 
het baasje niet wordt gevonden, brengen wij het dier naar het asiel, waar 
het na 15 dagen kan geadopteerd worden als de eigenaar niet opdaagt. 

Omwille van het grote aantal meldingen van verloren en 
verdwaalde dieren geven we enkele tips:

Ÿ Denk goed na voor je een huisdier neemt.
Ÿ Zorg dat je tuin goed is afgesloten zodat het dier niet kan ontsnappen.
Ÿ Kan je niet meer voor je dier zorgen? Contacteer het asiel.

Is jouw huisdier gechipt? Dan vindt het makkelijker de weg naar u terug. 
Tenminste, als de gegevens die op de chip staan correct zijn én u deze 
gegevens hebt vrijgegeven.
Heb jij de gegevens op de chip van uw hond of kat al gecheckt? Doe het nu op 
www.checkjechip.be

pz.getevallei.communicatie@police.belgium.eu

Politiezone Getevallei heeft  ambassadeurs 
die zich dagelijks inzetten om kandidaten te 
ondersteunen. Heb je mogelijks interesse in 
een toekomstige job bij onze politiezone en 
wil je op een professionele manier bijgestaan 
worden tijdens je selectieprocedure of heb je 
andere vragen over de job? 

Meer info?
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veilig te vangen en kijken of er al dan niet een chip aanwezig is om zo de 
eigenaar te kunnen contacteren. 

Als het dier niet gechipt is of de chip niet leesbaar is, wordt er een oproep 
geplaatst op onze facebookpagina om zo de eigenaar alsnog te kunnen 
herenigen met zijn/haar baasje.  Het diertje verblijft in afwachting dan 
even op ons commissariaat waar het de beste zorgen krijgt. Wanneer 
het baasje niet wordt gevonden, brengen wij het dier naar het asiel, waar 
het na 15 dagen kan geadopteerd worden als de eigenaar niet opdaagt. 

Omwille van het grote aantal meldingen van verloren en 
verdwaalde dieren geven we enkele tips:

Ÿ Denk goed na voor je een huisdier neemt.
Ÿ Zorg dat je tuin goed is afgesloten zodat het dier niet kan ontsnappen.
Ÿ Kan je niet meer voor je dier zorgen? Contacteer het asiel.

Is jouw huisdier gechipt? Dan vindt het makkelijker de weg naar u terug. 
Tenminste, als de gegevens die op de chip staan correct zijn én u deze 
gegevens hebt vrijgegeven.
Heb jij de gegevens op de chip van uw hond of kat al gecheckt? Doe het nu op 
www.checkjechip.be

pz.getevallei.communicatie@police.belgium.eu

Politiezone Getevallei heeft  ambassadeurs 
die zich dagelijks inzetten om kandidaten te 
ondersteunen. Heb je mogelijks interesse in 
een toekomstige job bij onze politiezone en 
wil je op een professionele manier bijgestaan 
worden tijdens je selectieprocedure of heb je 
andere vragen over de job? 

Meer info?



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

Politie GETEVALLEI www.politiegetevallei.be PZ.Getevallei@police.belgium.eu

Politiezone Getevallei, Gilainstraat 109, 3300 Tienen

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 

Redactie, coördinatie en foto’s (tenzij anders vermeld): Dienst communicatie politiezone Getevallei | pz.getevallei.communicatie@police.belgium.eu
Druk:  Drukkerij Dehoperé Zoutleeuw 
Vormgeving : StudioMeer.be

Stephan Gilis | Korpschef | p/a Gilainstraat 109 - 3300 Tienen

Maandag

Politiehuis
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Politiehuis
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Dinsdag VrijdagDonderdagWoensdag Weekend &
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