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Woord van het
politiecollege
Boekentassen in alle formaten, pennen, stiften,
potloden,… je kan het niet ontlopen:
1 september is in aantocht!
Binnenkort begeven zich weer duizenden kinderen,
én (groot)ouders, op de baan richting schoolpoort.
Deze toenemende verkeersdrukte gaat jammer
genoeg ook gepaard met een groter risico op
ongevallen.
‘Veilig naar school’ is één van de prioriteiten binnen
ons politiekorps: onze inspecteurs staan paraat om
het schoolverkeer in veilige banen te leiden en het
verkeersveilige gedrag van de jongeren te controleren. Tijdens de schoollessen voorziet onze verkeerseducator in
educatieve projecten rond verkeersveiligheid in de schoolomgeving en via deze politiekrant, lichtborden en onze
website proberen we zoveel mogelijk weggebruikers te sensibiliseren.
Maar ook buiten de schoolomgeving hechten wij belang aan uw veiligheid. Om overlastfenomenen zoals vandalisme,
sluikstorten en lokale criminaliteit nog beter te kunnen bestrijden werden er in augustus in Beringen 3 vaste, maar
verplaatsbare camera’s geplaatst. Deze camera’s zullen, afhankelijk van de noodwendigheid, op verschillende locaties
ingezet worden. Ook de gemeenten Tessenderlo en Ham zullen binnenkort in dit project instappen.
Onze politiezone investeert dit jaar ook nog in de aankoop vaste camera's die nummerplaten (ANPR) herkennen.
Het merendeel van deze camera’s zal op de grens van onze politiezone geplaatst worden. In totaal gaat het om 15
plaatsen en een bedrag van 550.000 euro. Met dit cameraschild willen wij - waar mogelijk in samenwerking met
anderen - onze zone beter wapenen tegen woninginbraken. Onze politiezone sluit hiermee ook versneld aan op het
provinciaal en nationaal ANPR-netwerk.
De volledige realisatie van dit project is voorzien in 2018.
Houd het veilig!

BIN Baalberg
In juni startte het eerste buurtinformatienetwerk op in
de gemeente Tessenderlo.
Een buurtinformatienetwerk is een structurele
samenwerking tussen buurtbewoners en de politie,
die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in
de buurt.
BIN Baalberg telt momenteel 48 aangesloten inwoners
en loopt over de Geelsebaan, Sint-Barbarastraat,
Neerstraat, Baal, Vlietstraat, Vroentestraat, Rijt,
Sportlaan, Windmolen, Blekerstraat, Baalbergstraat en
Baalmolenstraat.
Inwoners die interesse hebben om lid te worden van
BIN Baalberg kunnen contact opnemen met één van de
twee BIN-coördinatoren Marc Geyskens (0474/44 67 65)
of Marco Ceustermans (0496/93 99 64).
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Op de foto vlnr:
Benny
Bens
(Gemandateerde
politiebeambte/
hoofdinspecteur PZ Beringen/Ham/Tessenderlo) - Fons
Verwimp (burgemeester Tessenderlo) - Marc Geyskens en
Marco Ceustermans (BIN-coördinatoren) - Geert Wouters
(waarnemend korpschef PZ Beringen/Ham/Tessenderlo)

Opgehelderd!
Twee Looienaars werden verhoord inzake verschillende winkeldiefstallen.
Zij bekenden tientallen winkeldiefstallen in Tessenderlo en Paal. Telkens werd sterke drank
gestolen. Bij één van hen werden ook nog 4 terrasstoelen aangetroffen die afkomstig waren van
een woningdiefstal in Tessenderlo.
Drie minderjarigen zouden in Heusden-zolder, in een woning, een andere minderjarige bedreigd
hebben met een mes en hem geslagen hebben om hem zijn GSM af te nemen. De hoofdverdachte
uit Beringen werd opgepakt, voorgeleid bij de jeugdrechter en daarna naar een gesloten
jeugdinstelling gebracht.
Twee 19-jarigen werden op heterdaad betrapt bij een poging om een vrachtwagen te stelen bij
een firma op de Essenschotstraat in Tessenderlo. Ze wilden gaan joy-riden met de vrachtwagen.
Eén van hen bleek ook nog een fietsdiefstal gepleegd te hebben aan het station in Geel, evenals
een inbraak in een leegstaand hotel in Lichtaart.
Het glas van de toegangsdeur tot een repetitielokaal in de Collegestraat te Beringen werd
beschadigd. Er werd bloed op het beschadigde glas aangetroffen. Tijdens een zoeking in een
tuin in de buurt, werd een verdachte aangetroffen, onder enkele metalen platen. Hij had een
verwonding aan zijn hand. Hij werd verhoord en bekende de poging tot inbraak.
Een 27-jarige Looienaar werd aangetroffen met de bromfiets op de Nijverheidsweg in Ham. In zijn
rugzak zat een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Er waren tevens aanwijzingen van dealen. De man
was vrij onder voorwaarden. Hij werd terug voorgeleid en aangehouden.
Bij een controle in de Graaf van Loonstraat in Beringen werd bij een 16-jarige Beringenaar hasj
aangetroffen. Hij bekende te dealen en werd voorgeleid bij de jeugdrechter. Daarna kreeg hij
huisarrest.
Twee minderjarigen uit Heusden-Zolder werden op heterdaad betrapt bij een inbraak in een
school in de Mijnschoolstraat te Beringen. Ze werden voor de jeugdrechter geleid.
Een 38-jarige Beringenaar werd aangetroffen ter hoogte van de mijngebouwen aan de
Koolmijnlaan. In zijn rugzak werden diverse soorten drugs en een weegschaal aangetroffen. Er
waren aanwijzingen van mogelijke handel. De man was nog vrij onder voorwaarden. Hij zal voor
deze nieuwe feiten gedagvaard worden.
Op 13 juni werd er een huiszoeking uitgevoerd in een woning aan de Sportlaan in Koersel. Er werd
een cannabisplantage met 1300 planten aangetroffen. De bewoner was echter niet meer te
vinden. De man werd ondertussen internationaal geseind.

BE-Alert:
meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze stad/gemeente,
willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze stad/gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een
nieuw alarmeringssysteem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. De overheid kan een alarm verzenden op basis van
een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op BE-Alert. Je kan verschillende adressen en
verschillende telefoonnummers registreren.
Bij een grote noodsituatie kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek
aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je bijvoorbeeld een dagje aan
zee of in de Ardennen bent. Deze service is volledig gratis.
Registreer je
Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig
mogelijk in. Doe het vandaag nog!
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Veilig met de fiets naar school
10 gouden tips voor jonge fietsers
2.

3.

4.

5.

6.
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Houd je aan de verkeersregels
Je moet de belangrijkste verkeersregels kennen,
begrijpen en naleven.
Kijk je fiets regelmatig na
De remmen moeten goed werken, de banden
moeten in goede staat zijn en het zadel moet op de
juiste hoogte staan. De reflectoren moeten proper
zijn en de fietslichten moeten werken van zodra
het donker wordt.
Communiceer met de andere weggebruikers
Steek je arm uit als je wil afslaan, zoek oogcontact
met de bestuurders om er zeker van te zijn dat ze je
gezien hebben.
Kijk om je heen en vooral achter je…
vóór je naar links uitwijkt als een geparkeerde auto
je de weg verspert, om een straat in te slaan… Kijk
ook achter je voordat je rechtdoor rijdt op een
kruispunt: auto’s die rechts afslaan, kunnen je de
pas afsnijden.
Laat je zien
Je kunt een fluo hesje dragen of fel gekleurde
kledij. Wanneer de avond valt, moet je je
verlichting aanzetten. Dankzij je fietsreflectoren
en reflecterende elementen (op het hesje, je jas,
rugzak,…) kunnen bestuurders je van ver opmerken
in het licht van hun koplampen.
Pas op voor onverwachte hindernissen
Een portier dat plots opengaat, een auto die uit
een garage of parking komt gereden… Je rijdt best
op 1 meter afstand van de kant van de rijbaan of
van geparkeerde wagens. Blijf aandachtig, zodat je
hindernissen tijdig kan ontwijken.

7. Vertraag en stop indien nodig aan kruispunten en
rotondes
Zo kan je zien of de weg vrij is vooraleer je verder
rijdt.
8. Rijd niet met voorwerpen die je kunnen hinderen
of afleiden
Om goed in evenwicht te blijven, plaats je je bagage
best op de bagagedrager of in een rugzak, houd ze
zeker niet aan de hand! Ook koptelefoons leiden je
af. Bellen met de GSM in de hand op de fiets is, net
zoals voor alle bestuurders, verboden.
9. Als je je ongemakkelijk voelt, stap dan af en ga te
voet verder
Als een verkeerssituatie te moeilijk of te stresserend
is, kan je een eindje met de fiets aan de hand verder
stappen.
10. Draag een fietshelm
Een fietshelm beschermt je hersenen en vermindert
bij een val het gevaar voor hersenbeschadiging
en verwondingen aan het hoofd. Hij geeft je ook
meteen een sportieve look!
Hoe moet mijn fiets uitgerust zijn? Een leuke
oefening bij de start van het nieuwe schooljaar. Vul
de checklijst aan en kleur de kleurplaat in.
De eerste 100 kinderen die, tijdens de maand
september, de kleurplaat indienen aan ons onthaal
op het hoofdcommissariaat in Beringen of in onze
wijkantennes in Tessenderlo of Ham, ontvangen een
leuke gadget.
De correcte antwoorden bij deze kleurplaat kan je
raadplegen via onze website www.politie-bht.be.

Oplossing verkeersquiz augustus 2017
1. C. • 2. B. • 3. B. • 4. C.

1.

✂

ZEKER GEEN
ROUTINEJOB.

Word een betere
chauffeur met
‘Smart Drivers’
Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid lanceerde onlangs ‘Smart
Drivers’.
Het gaat om een platform dat jongeren
op weg moet helpen bij het behalen
van hun theoretisch en praktisch rijbewijs. Daarnaast is er een mobiele app
die hen moet helpen om een veilige
bestuurder te worden. ‘Smart Drivers'
is er ook voor ouders die hun kinderen
leren autorijden.

Surf naar www.jobpol.be of maak een afspraak met één van onze
Een job
bij de politie, dat geeft
zin aan je carrière
beroepenvoorlichters
via politie.bht@telenet.be.

Meer info? Surf naar
www.smartdrivers.be.

Volg ons op
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Jaarverslag 2016
Onlangs publiceerde de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo haar jaarverslag 2016 op de website.
Afgelopen jaar werd vooral gekenmerkt door terreur maar ook door een aantal positieve tendensen.

Woninginbraken bestrijden
Met 252 geregistreerde feiten van inbraak en poging tot inbraak in
woningen in 2016 was en bleef de woninginbrakenproblematiek
één van de belangrijkste problemen en prioriteiten binnen onze
politiezone, al was er wel een aanzienlijke daling ten opzichte van 2015
toen we eindigden met 321 feiten.

Bevorderen van verkeersveiligheid
Verkeersongevallen
Het aantal letselongevallen kende in 2016 een lichte daling van 3% voor de ganse zone. Op het vlak van dodelijke
verkeersongevallen vielen er echter zeven slachtoffers te betreuren.
		
Aantal ongevallen met doden
Aantal ongevallen met zwaar gekwetsten
Aantal ongevallen met licht gekwetsten
Aantal ongevallen met stoffelijke schade
(waarbij p.v. werd opgesteld)
Eindtotaal
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2015

2016

1
14
160

7
15
146

376
551

405
573

Verkeersongevallen hebben nog al te vaak te maken met onaangepast rijgedrag van bestuurder. De zone blijft inzetten op een sterk
handhavingsbeleid: het afgelopen jaar werd er meer gecontroleerd
op rijden onder invloed: het afgelopen jaar werden meer gerichte
controles ingezet op rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs of
verzekering, het gebruik van de GSM achter het stuur en het gebruik
van de veiligheidsgordel.

Snelheidscontroles
Aantal gecontroleerde voertuigen en aantal vastgestelde overtredingen
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Gebruik van de veiligheidsgordel
Vastgestelde inbreuken op gebruik van kinderzitjes en/of autogordel
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GSM-gebruik achter het stuur
Vastgestelde inbreuken inzake GSM-gebruik achter het stuur
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Ons jaarverslag vind je op www.politie-bht.be
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TEST JE
VERKEERSKENNIS


A
		
B
C

Voorbij dit verkeersbord mag ik met mijn auto...
niet parkeren maar wel even stilstaan om een passagier te laten
in- of uitstappen.
stilstaan voor de tijd die nodig is om goederen te laden of lossen.
niet stilstaan of parkeren op de rijbaan en de berm.

 Een geparkeerd voertuig dat op de openbare weg geplaatst is…
A			
				
B			
		
C			

mag naast de rijbaan altijd links ten opzichte van zijn rijrichting (= in tegengestelde rijrichting) staan, zolang het daar
maar veilig is.
moet rechts ten opzichte van zijn rijrichting (= in de rijrichting) staan, uitgezonderd op een rijbaan met éénrichtingsverkeer
waar men mag kiezen langs welke kant te parkeren.
mag op de rijbaan staan die voorzien is van rijstroken.



Een voertuig staat stil langs de rand van de rijbaan met al de richtingsaanwijzers in werking.
Het voertuig is voorzien van het oranje bord dat wijst op schoolvervoer. Ik moet…
mijn snelheid aanhouden en het voertuig voorbij rijden.
mijn snelheid aanzienlijk matigen en zo nodig stoppen voor de in- of uitstappende kinderen.
voorrang verlenen voor overstekende kinderen, zonder dat ik hoef te stoppen.

		
				
A			
B			
C			

		 Ik sta korte tijd stil met mijn auto op een fietspad. Ik mag dit:
A			
B			
				
C			

om iemand te laten in- of uitstappen;
gedurende de tijd die strikt nodig is voor het laden of
lossen van goederen;
nooit.

Nieuwsgierig naar de correcte antwoorden?
Ja kan ze raadplegen op pagina 4.

POLITIE OPROEPNUMMER 101

Bereikbaarheid lokale politie
Hoofdcommissariaat
te Beringen
Mijnschoolstraat 84
3580 Beringen
Tel. 011 27 95 79
Fax 011 27 95 77
politie.bht@telenet.be

Open
Ma t/m vr 07u30 - 20u00
Za
09u00 - 17u00

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