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Woord van het
politiecollege
De donkere maanden zijn aangebroken. Dit is vaak dé
periode waarin meer duistere figuren gebruik maken
van de omstandigheden om in te breken in woningen,
bedrijfsgebouwen of openbare gebouwen. Om te
voorkomen dat er te veel inbraken zouden gebeuren,
voorzien wij meerdere extra patrouilles en dit vooral
op inbraakgevoelige plaatsen.
Begin september 2016 werden nog twee Roemenen
opgepakt, voorgeleid en aangehouden bij de
onderzoeksrechter. Vorig jaar werden er ook
meerdere inbraken opgelost. Ook dit jaar zullen op
dit vlak de nodige inspanningen geleverd worden.
Ook jij kan je steentje bijdragen! Hoe je dit concreet kan doen lees je op pagina 7.
Ook de winter staat opnieuw voor de deur. Weersomstandigheden kunnen onze wegen gevaarlijk maken. Dit jaar
deden er zich binnen onze zone reeds 5 dodelijke ongevallen voor. Controles en toezichten inzake verkeer blijven
levensnoodzakelijk! Onze verkeersinspecteurs spelen hierbij een belangrijke rol. Begin volgende jaar (2017) zullen we
zien of we slagen in deze missie.
Afgelopen weken vervoegden 7 nieuwe inspecteurs ons korps. Meerdere gedreven medewerkers zijn dagelijks actief
om de veiligheid van ieder zo goed mogelijk te garanderen. Tegemoet komen aan de verwachtingen van de burger is
immers één van de hoofddoelen in onze werking.
Wij wensen ieder alvast vele mooie momenten tijdens de verschillende feestperiodes op het einde van het jaar. Het
allerbeste voor 2017!

Belgisch
kampioenschap
mountainbiken
Op vrijdag 16 september ll. kreeg
ons korps de eer om het Belgisch
kampioenschap mountainbiken
voor politiediensten te
organiseren. Aan de start
op de mijnterril in Beringen
verschenen deelnemers uit
meer dan 30 verschillende
politiekorpsen of -diciplines uit
België.
‘Een technisch moeilijke maar zeer
boeiende wedstrijd’, zo klonk het
onder de deelnemers. Binnen de
4 wedstrijdcategorieën was het
knokken voor een plaatsje.
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Foto vlnr: Dirk Beullens, Kelly Greefs, Marc Bervoets en Niels Beelen

Inspecteur Niels Beelen won voor eigen publiek in de categorie -40
jaar. Marc Bervoets werd de nieuwe kampioen politiediensten in de
catergorie + 50 jarigen. Bij de dames reed Kelly Greefs zich naar de
Belgische titel en Dirk Beullens bevestigde zijn goede vorm en won het
goud in de reeks +40.

Opgehelderd!
Begin augustus werd een dossier inzake drughandel afgerond met 2 huiszoekingen in Tessenderlo,
bij een 34-jarige vrouw en haar moeder.
In de eerste woning werd 1 kg speed gevonden, in de tweede woning ongeveer 300 gr. Beiden
werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.
Een man ging overal aanbellen in Paal centrum, zei dat hij pas in de buurt was komen wonen,
zichzelf had buiten gesloten en geld wilde om met de bus naar zijn moeder te rijden. Hij diste ook
andere verhaaltjes op om aan geld te komen.
De man zou dit ook reeds elders in de provincies Limburg en Antwerpen gedaan hebben.
Een fotocollage werd voorgelegd aan een slachtoffer: de man werd met zekerheid herkend.
Vermits hij geen vaste woonplaats heeft, werd hij nationaal geseind.
In de Adelardstraat in Beringen centrum werd bij een interventie een man aangetroffen die
een Europees aanhoudingsbevel tegen hem had lopen. De man weigerde elke medewerking tot
identificatie. Hij werd op foto herkend. Hij bleek geseind te staan vanuit Nederland voor het plegen
van een dubbele moord in het motorbendemilieu. De man (uit Antwerpen) werd uitgeleverd aan
Nederland.
Een onderzoek naar allerlei inbraken werd afgerond, waarbij 6 jongemannen betrokken bleken
(5 uit Tessenderlo en 1 uit Lummen). Vier van hen zitten ondertussen in voorhechtenis. In dit
dossier konden 19 inbraken opgehelderd worden, in wisselende samenstelling gepleegd door de 6
verdachten. De meeste feiten werden begin 2016 gepleegd in Tessenderlo. In Beringen pleegden
ze op de Paalsesteenweg in april een diefstal met geweld. In de Kaaistraat in Ham braken ze 3 keer
in een loods in. Ook een school in Laakdal kreeg van hen bezoek.
Na een lange achtervolging over de autosnelweg werd een voertuig onderschept met de buit
van een woninginbraak in Beringen op de Koolmijnlaan erin. Het voertuig was eerder die avond
al opgemerkt in de politiezone Kempenland. Dezelfde avond werden nog twee woninginbraken
gepleegd in Beringen. De 2 inzittende Serviërs werden aangehouden. De federale politie van
Antwerpen zal het verdere onderzoek voeren.
Bij een controle in Beringen werd begin september een motor onderschept. De bestuurder bleek
in het bezit van 100 gr speed en een stroomstootwapen. De man beriep zich op zijn zwijgrecht,
maar werd aangehouden op verdenking van drughandel.
Nog in september werd in een loods op de Paalsesteenweg in Beringen een cannabisplantage
aangetroffen met 1000 cannabisplanten. Tijdens de vaststellingen wilde een man de parking
opdraaien, maar reed verder bij het zien van de politie. Hij kon onderschept worden. Later kon
nog een tweede verdachte opgepakt worden. Het tweetal werd aangehouden op verdenking van
hun betrokkenheid bij het opzetten van de plantage.
In de Grensstraat in Ham werden 2 mannen betrapt aan een woning, waar ze niet hoorden te zijn.
De mannen bleken er 2 fietsen gestolen te hebben. Ze konden vluchten. Eén van hen kon later
toch nog aangetroffen worden. Het bleek te gaan om een Lithouwer, die reeds gekend was bij
onze diensten.

7 nieuwe inspecteurs

De afgelopen weken werden 7 inspecteurs in dienst genomen bij ons korps.
Een aantal van deze inspecteurs vervangen afgevloeide personeelsleden.
Anderzijds betekent de aanwerving een versterking van onze dienst lokale
recherche en wordt er één extra wijkagent op ons grondgebied ingezet.
Ook de ondersteunende dienst BIP (Bureau Informatie en Planning) krijgt extra
mankracht in het kader van het toekomstig ANPR-project.
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Nieuwe wijkindeling

Op 1 november 2016 worden de politiewijken in Beringen opnieuw ingedeeld.
Ook de wijken in Tessenderlo ondergaan een aantal kleine wijzigingen.
Sinds de invoering van de huidige wijkindeling zijn er in onze politiezone heel wat
inwoners bijgekomen, namelijk meer dan 8000. Deze toename heeft uiteraard ook
invloed op de administratieve werklast van onze wijkinspecteurs.
Tijdens een uitgebreid onderzoek naar deze administratieve werklast, verspreid
over verschillende jaren, werd er vastgesteld dat er aanzienlijke verschillen zijn
tussen wijkinspecteurs onderling. En net om deze werklast terug in evenwicht te
brengen werd een herindeling vooropgesteld. Op deze manier kunnen wij hetzelfde
dienstverleningsniveau blijven handhaven.
Enkele grenzen van bestaande wijkgebieden werden aangepast en een bijkomende
wijk werd ingevoerd in Beringen. Wij bezorgen jou een overzicht van onze politiezone.

Wie is mijn
wijkagent?
Wil jij precies weten
onder welke wijkagent
jouw straat valt?
Raadpleeg dan
onze website
www.politie-bht.be.

Genia Vangenechten
Jan Hermans
Wijk 3 - Tessenderlo centrum noord Wijk 5 - Genendijk/Genebos

Arlette Camps
Wijk 1 - Schoot
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Dirk Oeyen
Wijk 2 - Engsbergen

Rony Raymaekers
Wijk 4 - Hulst

Peter Penne
Wijk 8 - Paal noord

Jos Witters
Wijk 9 - Paal zuid

Gunter Nys
Wijk 6 - Kwaadmechelen

Patrick Dirckx
Wijk 7 - Oostham

Pascal Quintens
Wijk 12 - Beverlo

Alain Van Humbeeck
Wijk 17 - Stal/Koersel west

Koen Nulens
Wijk 13 - Beringen-Mijn

Wilfried Mulens
Wijk 14 - Korspel

Paul Vanheel
Wijk 18 - Koersel oost

Michel Cuyvers
Wijk 10 - Tervant

Axel Marting
Wijk 16 - Beringen centrum

Pascal Van De Ven
Wijk 15 - Beringen centrum

Susanne Smeuninx
Wijk 11 - Beringen kiosk
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Rijbewijs en helm verplicht voor snelle
elektrische fietsen
Wie met een elektrische fiets rijdt die meer dan 25 kilometer per uur haalt, moet vanaf 1 oktober 2016 een
rijbewijs kunnen voorleggen. Ook een helm en een nummerplaat zijn verplicht.
De regel geldt voor de zogenaamde ‘speed pedelecs’, elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 kilometer per
uur. De ‘speed pedelecs’ krijgen een apart statuut toebedeeld binnen de bromfietsen, naast het klasse A en B. Daarom
wordt een rijbewijs dus verplicht. Het gaat echter enkel om een theoretische proef, geen praktische. Verder is ook een
valhelm én een nummerplaatje met registratie vanaf 1 oktober verplichte kost. Daarnaast zal iemand die met een
‘speed pedelec’ rijdt een verzekering moeten nemen.
Voor de volledigheid: voor elektrisch fietsen met een vermogen tot 250 watt en een maximale snelheid tot 25 kilometer
per uur verandert er niets. Wie echter met een elektrische fiets tot 1000 watt en met een maximale snelheid tot 25
kilometer per uur rijdt, moet voortaan minimaal 16 jaar zijn. Hetzelfde geldt voor de ‘speed pedelecs’.
Deze tabel maakt het iets overzichtelijker.
		
Fiets met
Gemotoriseerde
Bromfiets klasse
		
elektrische hulpmotor
fiets
speed pedelec
Vermogen
< 250 W
< 1000 W
< 4000 W
Snelheidsbeperking
< 25 km/u
< 25 km/u
< 45 km/u
naar bouw				
Aandrijfkracht
Enkel trapondersteuning
Hoofddoel =
Hoofddoel =
			
trapondersteuning
trapondersteuning
Minimale leeftijd
Nee
16 jaar
16 jaar
Helmplicht
Nee
Nee
Fietshelm of
				
bromfietshelm
Rijbewijs
Nee
Nee
Rijbewijs
				
AM (bromfiets)
				
of B (auto)
Verzekering
Nee
Nee: indien enkel
Nee: indien enkel
			
trapondersteuning
trapondersteuning
			
Ja: indien motor
Ja: indien motor
			
autonoom kan werken autonoom kan werken
			
zonder trappen
zonder trappen
Inschrijving
Nee
Nee
Ja: met verzekering
nummerplaat			
=> via WebDIV
				
Zonder verzekering
				
=> via DIV
Certificaat van
Nee
Ja
Ja
Overeenstemming (COC)
Verkeersregels van
Fietsen
Fietsen
Bromfietsen
toepassing

Nieuwe openingsuren
hoofdcommissariaat Beringen
Vanaf dinsdag 1 november as. wijzigen de openingsuren van het
hoofdcommissariaat in Beringen.
In het kader van een verdere optimalisatie van onze diensten werden
nieuwe openingsuren voor het onthaal in Beringen vooropgesteld. Intern
werden een aantal functies verfijnd en beter op elkaar afgestemd. Op
deze manier hopen wij ook de kwaliteit van onze dienstverlening naar
onze burgers toe op een nog hoger niveau te brengen.
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

07.30–20.00 uur
07.30–20.00 uur
07.30–20.00 uur
07.30–20.00 uur
07.30–20.00 uur
09.00–17.00 uur
Gesloten

De gelegenheid maakt de dief
Het winteruur én de donkere dagen staan voor de deur. Meteen wordt ook de alarmklok geluid voor de start
van de meest inbraakgevoelige periode van het jaar.
Een woninginbraak levert niet enkel materiële schade op. Ook op psychologisch vlak heeft een (poging tot) inbraak
effect op het slachtoffer. Als je je thuis niet op je gemak voelt is dat nefast voor het woongenot.
Ook jij hebt een niet te miskennen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van inbraken. Wij geven enkele tips om
inbraken te voorkomen.

In en om het huis:
-

Draai je deuren op slot en laat geen ramen open staan.
Zorg voor buitenverlichting en snoei te hoge struiken.
Denk hierbij ook aan de achterkant van je woning.
Leg geen sleutels onder de deurmat, in de schuur of onder een plant.
Berg vuilcontainers, ladders, tuinmeubilair en ander ‘klimgerei’ op.
Zet geen kostbaarheden vlak voor het raam en berg verpakkingen op.
Hang geen briefje op de deur of een touwtje uit de brievenbus.

Als je langere tijd weggaat:
- Zorg ervoor dat je huis er bewoond uitziet.
- Kies voor een schakelklok in huis die ’s avonds met onregelmatige tussenpozen wordt in- en uitgeschakeld.
- Zet bijvoorbeeld twee koffiekopjes en een koffiekan op de keukentafel, zodat het lijkt alsof je elk moment kan
aanschuiven.
- Laat de post door de buren weghalen.
- Meld via de sociale media niet dat je op vakantie gaat.
- Vraag afwezigheidstoezicht aan (www.politie-bht.be)

Als er vreemden aan de deur komen
- Vraag altijd om een legitimatiebewijs als mensen bij je aan de deur komen.
- Blijf altijd in de buurt als er vreemde mensen in je huis zijn.

Tips om schade bij woninginbraken te beperken
- Als mensen je huis binnendringen, vraag ze dan het huis onmiddellijk te verlaten. Waarschuw de politie, buren
of voorbijgangers als ze niet weg gaan.
- Maak foto’s van waardevolle spullen.
- Sluit antieke kasten niet af, als ze worden opengebroken heb je extra schade.
- Schrijf je pincode nooit op. De code kan gevonden worden, ook als die op een andere plaats ligt dan je pasje.

Die ballon gaat niet op

De wensballon wordt steeds populairder en is vaak een hype tijdens de
eindejaarsfeesten. Het gebruik ervan is echter niet zonder gevaar. De
meeste Vlaamse gemeenten leggen daarom duidelijke spelregels op.
Een wensballon werkt volgens het principe van een
heteluchtballon: een brander met open vlam verwarmt
lucht in een (rijst)papieren lantaarn en die verkrijgt zo
opstijgkracht. Bij achteloos en onjuist gebruik kan dit
product brand veroorzaken.
Naast het brandgevaar door de nabijheid van gebouwen,
bomen en andere brandgevaarlijke situaties zijn
deze ‘lampions’ ook gevaarlijk voor het vliegverkeer.
Reddingsdiensten kunnen deze wensballonnen ook
verwarren met noodsignaalvuurpijlen.

Het merendeel van de gemeenten in Vlaanderen
verbiedt daarom het gebruik van deze ballonnen.
Andere gemeenten koppelen het gebruik ervan aan een
bijkomende toelating door het gemeentebestuur.
Ook binnen onze politiezone is het gebruik van deze
wensballonnen niet toegelaten.
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TEST JE
VERKEERSKENNIS


A
B

Dit verkeersbord staat niet aan een 		
kruispunt. Ik mag na het verkeersbord naar
links afslaan om een parking op te rijden:
Ja, want het verbod is enkel van toepassing aan
het eerstvolgende kruispunt;
Neen, want het verbod geldt vanaf het
verkeersteken tot aan het volgende kruispunt.



A
B
C

Het rode licht in kruisvorm boven de rechter rijstrook van
een autosnelweg verbiedt me deze rijstrook te gebruiken:
Ja, doe ik dit toch, dan bega ik een overtreding van dezelfde graad als rijden door een gewoon rood licht;
Ja, maar het betreft een minder zware overtreding dan rijden door een gewoon rood licht;
Neen, indien ik aan de eerstvolgende uitrit de snelweg wil verlaten.



Het principe van ritsen is verplicht op plaatsen (met tenminste 2 rijstoken in dezelfde richting) bij sterk
vertraagd verkeer waar een rijstrook wordt onderbroken of ophoudt. De bestuurder die dient in te voegen in
de aangrenzende vrije rijstrook,

A

doet dit best zo snel mogelijk en op ruime afstand van de nakende versmalling. De bestuurders die reeds rijden op de
rijstrook met doorgaand verkeer moeten beurtelings een bestuurder laten invoegen;
mag dit slechts vlak vóór de versmalling doen. De bestuurders die reeds rijden op de rijstrook met doorgaand verkeer
moeten beurtelings een bestuurder laten invoegen.

B



De eigenaar van een twee- , drie- of vierwielige bromfiets van vóór 31 maart 2014, die op de openbare weg
gebruikt wordt en nog niet voorzien is van een nummerplaat, is verplicht zich in regel te stellen:

A
B
C

uiterlijk tegen 11 november 2016;
uiterlijk tegen 11 december 2016;
uiterlijk tegen 1 januari 2017.

Nieuwsgierig naar de correcte antwoorden? Schrijf je online in via onze nieuwsbrief (www.politie-bht.be), wij bezorgen jou de
oplossingen of raadpleeg de volgende Politiekrant.
Oplossing verkeersquiz juni 2016
1. b – Een belangrijk woord in het antwoord ging echter verloren tijdens de druk van onze krant. Het volledige correcte antwoord luidt als volgt:
‘een attest van slagen in de opleiding, een reflecterend veiligheidsvestje, C3-stopbordje, driekleurige armband’.
2. b
3. c
4. a
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Bereikbaarheid lokale politie
Hoofdcommissariaat
te Beringen
Mijnschoolstraat 84
3580 Beringen
Tel. 011 27 95 79
Fax 011 27 95 77
politie.bht@telenet.be

Wijkantenne te Ham
Dorpsstraat 19
3945 Ham
Tel. 013 67 08 80
Fax 013 67 08 89

Open
Ma t/m vr 08u30 - 21u00
Za
09u00 - 17u00
Open (vanaf 1/11/2016)
Ma t/m vr 07u30 - 20u00
Za
09u00 - 17u00

Open
Ma

08u30
13u30
Di, do en vr 08u30
Wo
08u30
13u00

-

12u00
19u00
12u00
12u00
16u30

Wijkantenne te
Tessenderlo
Weggevoerdenstraat 4
3980 Tessenderlo
Tel. 013 35 05 60
Fax 013 35 05 69
Open
Ma
Di t/m do
Vr

09u00 09u00 12u30 09u00 -

19u00
12u00
16u30
12u00

V.U.: M. Webers, voorzitter politiecollege Beringen/Ham/Tessenderlo, Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen
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