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Burgemeester en korpschef aan het woord

Burgemeester 
voorzitter politiecollege  
politiezone Getevallei 
Katrien Partyka

Beste lezer,

Samen met de burgemeesters van 

Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en 

Zoutleeuw zullen we verder werken aan 

veiligheid en leefbaarheid. Onze burgers 

verdienen immers een kwaliteitsvolle en 

vlotte dienstverlening. Voor ons is het 

belangrijk dat onze burgers zich veilig en 

goed voelen in onze stad!

Als bestuur hebben we gekozen voor 

een vrijwillige fusie, omdat dit voor 

onze burgers een meer eEiciëntere en 

kwaliteitsvollere dienstverlening oplevert. 

In de politiezone zal er, dankzij de fusie, 

meer politie op straat zijn en dit zal u 

als burger merken. Daarnaast zullen de 

wijkagenten steeds meer aanwezig zijn 

op het terrein, waardoor zij nog meer 

Beste lezer,

Als korpschef stel ik u met veel trots onze 

nieuwe politiezone Getevallei voor, die 

op 1 januari 2019 oEicieel van start ging. 

In 2018 werden alle voorbereidingen 

getroEen om als nieuwe politiezone 

van start te gaan. Met een oppervlakte 

van ongeveer 243 km², meer dan 73.000 

inwoners en 176 medewerkers is deze 

politiezone de tweede grootste van het 

arrondissement Leuven. 

Onze samenleving is voortdurend in 

verandering waardoor we als politiezone 

voor heel wat uitdagingen staan. Samen 

met de bestuurlijke en gerechtelijke 

overheden wil ik deze uitdagingen 

aanpakken en evolueren naar een 

vernieuwende en vooruitstrevende 

politiezone. Het is mijn ambitie om het 

politiekorps actief te organiseren, aan 

te sturen en te leiden in functie van een 

kwaliteitsvolle dienstverlening aan de 

burgers. U kan rekenen op een nog betere 

dienstverlening en een eEiciënte aanpak 

betrokken en aanspreekbaar zijn voor u 

als burger. In deze politiekrant worden alle 

wijkinspecteurs voorgesteld zodat u hen 

makkelijk kan bereiken.

Samen met al onze partners en vooral in 

dialoog met onze politiezone, zullen we 

werken aan een integraal veiligheidsplan 

waardoor de veiligheid in alle gemeentes 

zal stijgen. Er zal worden ingezet op 

preventie en dialoog door naar de burger 

te luisteren en samen toe te werken naar 

oplossingen. 

Samen met onze partners werken wij aan 

een politiezone , waar iedereen zich goed 

en veilig voelt! Via deze politiekrant willen 

we u informeren over de veiligheid en de 

werking van ons korps.

van de veranderende veiligheidsaspecten 

binnen onze samenleving. 

Elke dag, proberen wij met onze 

gemotiveerde medewerkers zo goed 

mogelijk bij te dragen tot de veiligheid en 

leefbaarheid in onze maatschappij. Wij 

willen als politiezone vooral samen werken 

aan een veilige samenleving. Wij willen 

een politie in verbinding zijn, die dicht bij 

zijn burgers staat om zo goed mogelijk in 

te spelen op de lokale noden die er zijn.

Open communiceren en het informeren 

van onze burgers is voor ons erg belangrijk! 

Daarom willen wij met de uitgave van onze 

politiekrant de burger wegwijs maken in 

onze zone, alsook een betere kijk geven in 

de werking van onze politiezone. In deze 

editie kan u informatie vinden over onze 

fusie, onze contactgegevens, onze sociale 

media en website en kan u lezen wie uw 

contactpersonen zijn in uw wijk.

De slagzin van onze politiezone luidt dan 

ook: #SamenMetRespect 

Hoofdcommissaris van politie
Korpschef
Stephan Gilis
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Politiezone Getevallei is een meergemeentezone die 

bestaat uit de vijf gemeenten Hoegaarden, Landen, 

Linter, Tienen en Zoutleeuw.  De bevoegdheden in-

zake de organisatie en het beheer van het politieko-

rps worden in een meergemeentezone uitgeoefend 

door het politiecollege.

Het politiecollege wordt gevormd door de vijf burge-

meesters van onze vijf verschillende gemeenten. De 

korpschef Stephan Gilis en de secretaris Liliane Van-

degaer nemen deel aan de vergaderingen van het 

politiecollege, maar zijn er geen lid van. Het poli-

De politieraad bestaat uit de gemeenteraadsleden 

die gekozen werden uit de verschillende gemeentes. 

Het aantal raadsleden wordt bepaald op basis van het 

aantal inwoners. De raadsleden worden aangesteld 

voor een periode van zes jaar. De politieraad van 

Getevallei bestaat uit 19 raadsleden. Daarnaast mak-

en ook de vijf burgemeesters deel uit van deze raad.

Havet Filip (Hoegaarden), Verbaeten Joris (Hoegaarden), Vander Schelde Iris (Landen), Lintermans Gerty (Landen), Richelle Marc (Landen), 

Keppens Mark (Landen), Bouvin Patrick (Linter), Dewelde Joeri (Linter), Debroeck Jan (Tienen), Daenen Nele (Tienen), Hendrickx Rudi (Tie-

nen), Loosen Peter (Tienen), Maes Bart (Tienen), Mombaers Jos (Tienen), Struyf Karin (Tienen), Vanluyten Daniël (Tienen), Vanderloock 

Liesbeth (Tienen), Tweepenninckx  Viki (Zoutleeuw), Dumst Guy (Zoutleeuw)

tiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter, 

meerbepaald Katrien Partyka. De vergaderingen van 

het politiecollege zijn niet openbaar. 

De korpschef licht het politiecollege in over de werk-

ing van zijn korps en de verschillende aspecten van 

het veiligheidsbeleid. Het politiecollege is op zijn 

beurt bevoegd om beslissingen te nemen rond per-

soneel en financiën.

Wij stellen u graag het politiecollege voor met de vijf 

burgemeesters die mee bouwen aan de veiligheid in 

de gemeentes van politiezone Getevallei:

De politieraad vergadert in principe vier keer per jaar 

en wordt samengeroepen door het politiecollege. De 

politieraad is verantwoordelijk voor het uitstippelen 

van de algemene koers van de politiezone en oefent 

controle uit op het beleid.

Het politiecollege

De politieraad

Jean-Pierre Taverniers 
(burgemeester Hoegaarden)

Boudewijn Herbots 
(burgemeester Zoutleeuw)

Gino Debroux 
(burgemeester Landen)

Marc Wijnants 
(burgemeester Linter)

Katrien Partyka 
(burgemeester - 

voorzitter Tienen)
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Op onderstaande foto ziet u de 19 politieraadsleden, de secretaris, de vijf burgemeesters en de korpschef.



Hoe kwam men tot een fusie van de politiezones?

Eind 2016 stemden de politieraden van de politiezones Tienen-Hoegaarden en LAN (Landen, Linter en 

Zoutleeuw) een intentieverklaring om over te gaan tot een fusie tussen beide politiezones, indien uit een 

vooronderzoek zou blijken dat die fusie haalbaar, doelmatig en doeltreEend zou zijn. 

Om op deze vraag te kunnen antwoorden werd er door de respectievelijke korpschefs en hun medewerkers  

een haalbaarheidsstudie op touw gezet. Met deze studie ging men na of  men met een fusie de 

dienstverlening aan de burgers kon verbeteren en of men de basistaken beter zou kunnen uitvoeren. Deze 

studie ging van start in 2017 en alle aspecten werden uitgebreid onderzocht. Zo werden er werkgroepen 

opgericht, medewerkers werden betrokken, sterktes en verbeterpunten van beide werkingen werden in 

kaart gebracht, partners werden uitgenodigd om hun visie te geven op de politiezorg in de toekomst. 

Op 7 december 2017 werd het eindrapport voorgelegd aan beide politieraden. De resultaten toonden 

aan dat de basispolitiezorg aan de burgers door deze fusie duurzaam verbeterd kan worden en dat taken 

doeltreEender kunnen worden uitgevoerd.  Daarenboven zal de fusie ook niet meer kosten en zullen we 

meer kunnen doen met dezelfde middelen. Beide politieraden beslisten dan ook om vrijwillig over te 

gaan tot een fusie van beide politiezones.

De fusie zorgt voor een ruimere dienstverlening, onder de vorm van ruimere openingsuren in onze 

kantoren, alsook een verhoogde beschikbaarheid van onze medewerkers. Daarnaast wordt er nog 

kwaliteitsvoller politiewerk geleverd en biedt het de mogelijkheid om te evolueren naar een moderne 

organisatie die de uitdagingen van de veranderende samenleving kan aanpakken.
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De naam van onze zone kwam er niet zomaar…

Er werd goed nagedacht over de naam van onze nieuwe politiezone. Er werd een wedstrijd uit-

geschreven om tot de meest passende naam te komen voor onze politiezone. Na tal van ideeën die 

werden voorgesteld, werd er uiteindelijk gekozen voor de naam GETEVALLEI.

Een erg logische keuze, als je de kaart van onze 
politiezone bekijkt. Het gebied de "Getevallei" situeert 
zich in het oostelijk gedeelte van het Hageland met 
onder meer de gemeenten Hoegaarden, Tienen, 
Landen, Linter en Zoutleeuw.

De Grote Gete of Tiense Gete is een waterloop die na 
samenvloeiing met de Kleine Gete de eigenlijke Gete 
vormt. Deze waterloop doorkruist onze politiezone 
op verschillende plaatsen.

De Kleine Gete en de Grote Gete verenigen zich in 
Budingen om vervolgens samen te vloeien tot de 
Gete. 

Concreet zorgt dit voor u als burger voor enkele belangrijke zaken die u zeker zal opmerken: 

De wijkinspecteurs zijn een belangrijk aanspreekpunt voor onze burgers en net daarom werd 

hun aantal in de nieuwe politiezone verhoogd van 20 (1 per 3644 inwoners) naar 23 (1 op 3168 

inwoners). In elke gemeente werden de wijkkantoren behouden en in bepaalde wijkkantoren 

werden de openingsuren verruimd zodat u er op ruime basis, tijdens weekdagen, terecht kan voor 

aangiftes/klachten of vragen.

In onze politiezone zal er dag en nacht gepatrouilleerd worden door onze interventiediensten. Om 

de aanrijtijd minimaal te houden zullen onze ploegen patrouilleren in drie sectoren, die werden 

verdeeld over de ganse politiezone. Er zullen steeds minimaal drie ploegen op het terrein aanwezig 

zijn. 

Ook bij lokale evenementen zal politiezone Getevallei meer eigen personeel inzetten om zo goed 

mogelijk in te spelen op de lokale noden die er zijn.

Onze verkeersdienst zal nog meer kunnen inzetten op verkeersveiligheid binnen de politiezone. 

Dankzij hun expertise en inzet streven we naar een nog veiligere politiezone.
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Onze waarden 

P rofessioneel 
Z ichtbaar 
G edreven 

E erlijk 

V erantwoordelijk 

A anspreekbaar 
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Missie, visie en waarden 
In de voorbereiding naar onze fusie hebben de medewerkers samen onderstaande missie, visie, waarden, 
slagzin en het logo van onze nieuwe politiezone uitgewerkt. Het werd een doordacht, duidelijk en 
korpsbreed gedragen resultaat waar wij ons als politiezone zullen voor engageren.

Missie  
 
Politiezone Getevallei beschermt de democratische waarden en draagt bij tot de veiligheid voor iedereen. 
We staan dicht bij de bevolking en weten wat er leeft op ons grondgebied. We werken transparant samen, 
ook met onze partners, en zetten dienstverlening centraal.  

 

Visie
 
PZ Getevallei levert een gelijkwaardige, kwaliteitsvolle politiezorg op mensenmaat, rekening 
houdend met én ingebed in een steeds veranderende omgeving. We spelen flexibel in op nieuwe 
criminaliteitsfenomenen, technologische evoluties en diversiteit in de samenleving. We vormen een 
coherent geheel van integere, gemotiveerde en betrouwbare medewerkers, met aandacht voor een 
informatiegestuurde aanpak. Teamwork dragen we hoog in het vaandel. Onze medewerkers nemen 
verantwoordelijkheid op en krijgen kansen om zichzelf te ontplooien. We werken samen, met respect 
voor iedereen.  

#SamenMetRespect 



Voorstelling van onze diensten
Om op een duurzame wijze een nog betere basispolitiezorg te kunnen leveren, werd goed nagedacht 

over de verdeling van de medewerkers in verschillende diensten, cellen, functionaliteiten en teams. De 

nieuwe organisatie moet immers een meerwaarde kunnen bieden ten aanzien van de beide bestaande 

korpsen. Op basis van de bevindingen uit de haalbaarheidsstudie, werd onderstaand organigram 

ontworpen.

De korpschef staat aan het hoofd van onze politiezone. Hij wordt bijgestaan door de beleidscel die 

instaat voor de beleidsondersteuning en de communicatie binnen de politiezone. Daarnaast is er ook de 

dienst interne werking die eventuele klachten/felicitaties zal onderzoeken en afhandelen. Vervolgens 

is er de directie operaties die overkoepelend werkt ten opzichte van de wijkwerking, interventiedienst 

en onthaal, verkeersdienst, lokale recherchedienst en het lokaal informatiekruispunt. Tot slot is er een 

directie PLIF die instaat voor het beheer van personeel, logistiek, ICT en financiën van onze politiezone.

Enkele belangrijke contactgegevens:
Informatie over evenementen: PZ.Getevallei.Evenementen@police.belgium.eu

Informatie over wapens, wapenvergunningen: PZ.Getevallei.Wapens@police.belgium.eu

Informatie over een job bij de politie: PZ.Getevallei.PLIF@police.belgium.eu

Opmerkingen of feedback over onze communicatie: PZ.Getevallei.Communicatie@police.belgium.eu

Informatie over de inname van het openbaar domein: PZ.Getevallei.Vergunningen@police.belgium.eu

In contact komen met uw wijkagent www.politiegetevallei.be
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De politiegebouwen
Om een politie in verbinding te zijn, vinden wij het belangrijk om zo dicht mogelijk bij onze burgers 
te staan. Onze wijkinspecteurs zijn een belangrijk eerste aanspreekpunt voor u als burger. Zij 
vervullen dan ook een centrale rol in onze politiezone.  Dankzij de fusie werd het aantal wijkagenten 
in de nieuwe politiezone verhoogd van 20 (1 per 3644 inwoners) naar 23 (1 op 3168 inwoners). 

De wijkinspecteurs zijn aanwezig in elke gemeente van onze politiezone. Aarzel niet om hen te 
contacteren wanneer u vragen heeft of een probleem wil bespreken. 

Voor dringende hulp bel steeds 101.

Politiehuis Landen  Politiehuis Tienen
Populierendreef 2  Gilainstraat 109
3400 Landen   3300 Tienen
011/884 884 016 805 805
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Maandag tot en met zondag 
geopend van 8 u tot 16 u permanent geopend
Woensdag geopend van 8 u tot 19u30

Politiepost Hoegaarden   Politiepost Linter 
Gemeenteplein 1   Helen-Bosstraat 43
3320 Hoegaarden   3350 Linter
016/76 87 90    011/78 91 40  
Maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12 u  Dinsdag tot en met vrijdag 
Dinsdagavond van 16u tot 19u30   van 9u tot 12 u
Maandagavond van 14u tot 19u30

Politiepost Zoutleeuw
Sint-Truidensesteenweg 1B
3440 Zoutleeuw
011/70 58 30
Maandag tot en met vrijdag 9u tot 12u
Op donderdagavond van 16 u tot 19u30

#SamenMetRespect 
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Uw wijkinspecteur

LANDEN 
011 884 884
PZ.Getevallei.Wijk.Landen@police.belgium.eu

Landen centrum oost
Christine Vanschooren

Landen centrum west
Bert Noe

Waasmont, Walshoutem, Wezeren, Walsbets
Danny Lenaerts

Attenhoven, Neerlanden, Rumsdorp
An Goedefroy

Overwinden, Neerwinden, Laar, Ezemaal, Eliksem, Wange
Martje Grossen

ZOUTLEEUW 

011 70 58 30 
PZ.Getevallei.Wijk.Zoutleeuw@police.belgium.eu

Zoutleeuw centrum, grote as Ossenweg, 
as Durasweg-Klipstraat
Bregt Lemmens

Budingen, Helen-Bos, Bos
Stephane Lox

Halle-Booienhoven,  Dormaal , Achterzijde Het Vinne
Livia Vanwinckel

LINTER 
011 78 91 40
PZ.Getevallei.Wijk.Linter@police.belgium.eu

Neerlinter, Wommersom,  Neerhespen
Robby Vanmarsenille

Overhespen , Orsmaal , Melkwezer,  Drieslinter
Laurien Vandebosch

HOEGAARDEN
016/76 87 90 
PZ.Getevallei.Wijk.Hoegaarden@police.belgium.eu

Meldert, Hauthem, Hoxem, Rommersom
Pascal Ausloos

Hoegaarden Centrum
Geert Claes

Outgaarden
Jacobus Helewaut

TIENEN
016/805 805 
PZ.Getevallei.Wijk.Tienen@police.belgium.eu

Centrum Grote Markt , Kliniekstraat
Cathy Van Den Broek

Centrum station
Ronny Baeken

Centrum Wolmarkt,  Reizigersstraat
Patrick Kustermans

Vissenaken
Stefaan Raymaekers

Kumtich
Martino Vuerstaek

Goetsenhoven, Bost
Stefan Strobbe

Industriepark , Viandra,  Oorbeek,  Overlaar, Kapucijnenhof
Catherine Lambin

Oplinter
Katia Pelegrin

Hakendover, Grimde
Stijn Vertongen
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Onze nieuwe website
Bij een nieuwe politiezone hoort een nieuwe website. De website werd in een nieuw kleedje gestoken. Hierbij is 
gebruiksvriendelijkheid het motto: wat de gebruiker wilt en zoekt staat centraal. Onze website is mobile vriendelijk, wat 
wil zeggen dat men zelfs op het kleinste toestel kan genieten van een enorme gebruiksvriendelijkheid.

Onze website is modern en fris en bevat heel wat nieuwigheden om te ontdekken. 
We stellen u graag enkele nieuwe elementen voor die u kan terugvinden:

Ons nieuwsoverzicht
Onze website wordt up-to-date gehouden met actuele berichten. U kan er nieuwsberichten, maar ook actuele 
thema’s en tips op vinden.

Veelgestelde vragen
Op onze website proberen we alle informatie te plaatsen die u kan verder helpen. Er is een overzicht van 
veelgestelde vragen waar u mogelijks een antwoord kan vinden op uw vraag. Aan de hand van een zoekveld 
kan je zoektermen ingeven om het zoeken nog makkelijker te maken.

Uw wijkinspecteur
Met een zoekfunctie kan u zeer snel terugvinden wie uw wijkinspecteur is en op 
welke manier u hem/haar kan bereiken in onze politiezone.

Felicitatie -en klachtenformulier
Uw feedback is belangrijk voor ons!
Voor felicitaties of klachten kan u ons steeds bereiken via mail, of kan u op onze website een felicitatie- of 
klachtenformulier invullen

U kan onze nieuwe website vinden via www.politiegetevallei.be
Opmerkingen, suggesties of problemen kan u melden via het mailadres PZ.Getevallei.Communicatie@police.belgium.eu



U kan ons vinden via FACEBOOK Politie Getevallei
U kan onze pagina steeds volgen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in onze politiezone!

Let op! 
Facebook dient niet om noodoproepen te plaatsen of dringende meldingen te doen!
Bel voor dringende politiehulp 101. Geen spoed, wel politie? Bel 016 805 805.

Politiezone Getevallei op Facebook!

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Ook onze politiezone heeft een Facebookpagina.

Met onze facebookpagina willen we u als burger op de hoogte houden van het recente nieuws in onze politiezone.

We posten er nieuwsberichten,tips,verloren dieren,… .

Op deze manier blijft u up-to-date van alle recente gebeurtenissen en belangrijke informatie.

Door het gebruik van sociale media hopen we een nog groter publiek te bereiken.
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  Veilig naar school

Uit cijfers van VIAS, het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid, blijkt dat er elke dag in ons land tien verkeersongevallen 

gebeuren waarbij een kind jonger dan 15 jaar gewond raakt. De ongevallen gebeuren voornamelijk voor en na schooltijd, 

en in bijna de helft van de gevallen was het kind met de fiets of te voet.

Het nieuwe schooljaar 2019-2020 is van start gegaan en het is voor de politiezone Getevallei belangrijk om dit veilig 

te laten verlopen. De politie zal aan de schoolpoorten en in het straatbeeld aanwezig zijn. Op regelmatige basis en 

verspreid over het hele grondgebied zullen zowel de wijk- als verkeersdienst schooltoezicht doen. Onze politiezone 

telt een groot aantal scholen waar het tijdens de ochtend en het schooleinde heel druk kan zijn. Wij willen met een 

hulpvaardige en preventieve aanpak de verkeersveiligheid verhogen aan de scholen. Wij rekenen hierbij op ieders 

medewerking.

Veiligheid en toezicht aan de school is echter geen exclusieve taak voor politie. Ook de school en ouders dragen bij om 

het schooljaar veilig en positief in te zetten. 

Hieronder geven wij een aantal tips om je kind op een veilige manier naar school te brengen en de schoolpoort te laten 

binnenstappen. 

Komt je kind…

Te voet

• Stippel vooraf de veiligste weg uit. 

Dit is niet altijd de kortste weg. Kies zoveel mogelijk voor straten met brede trottoirs of goed 
begaanbare bermen. 

• Kleine kinderen bij de hand houden. 

Je kind kan plots tussen geparkeerde auto’s de straat oplopen wat tot zware ongevallen kan leiden.

• Wandel zo dicht mogelijk tegen de huizen.

Probeer zo ver mogelijk van de rijbaan te wandelen. 

• Gebruik het zebrapad om veilig over te steken.

Oversteekplaatsen voor voetgangers (zebrapaden) zijn aangelegd om veilig over te steken. Elke 
bestuurder moet stoppen wanneer een voetganger oversteekt of op het punt staat om over te steken. 
Scholen hebben één of meerdere “zebrapaden” voor voetgangers en je kind leert op school hoe men 
op een veilige manier de straat kan oversteken. Geef het goede voorbeeld en gebruik dus steeds de 
zebrapaden. 

• Wacht je kind nooit op aan de overkant van de straat. 

Het kind zou zomaar, zonder uitkijken, de straat kunnen overlopen.



Met de fiets

Je kind zal op een bepaald moment vragen om met de fiets naar school te mogen gaan. Als ouder bekijk je 
best of je kind voldoende ervaring heeft om zich veilig met de fiets in het verkeer te begeven. Volgende tips 
kunnen je helpen om deze inschatting te maken:

• Stippel de route naar en van school vooraf uit. 

Een rustige, iets langere weg is vaak veiliger dan een korte, maar drukke route. Oefen deze route ook 
samen met je kind. 

• Zichtbaarheid is een sleutelbegrip in het verkeer.

Een fluohesje, een vlaggetje achteraan op de fiets, reflecterende kledij, witte reflecterende strook op 
de banden,… zijn nuttige hulpmiddelen om de zichtbaarheid van je kind in het verkeer te vergroten.

• Geen gsm, ipod of mp3 speler op de fiets. 

Je hebt je volle aandacht nodig op de weg.

• Oogcontact met bestuurders is belangrijk voor de veiligheid van elke fietser. 

Leer je kind het belang van oogcontact. 

• Achter elkaar fietsen is de veiligste manier om je in het verkeer te begeven. 

• De fietshelm is een noodzakelijk “item” en beschermt het hoofd bij een val. Zorg dat je kind een 
fatsoenlijke en goedgekeurde helm draagt. Laat je kind zelf de helm kiezen, mooie kleurtjes of 
tekeningen zetten aan om de helm te dragen. 

• Basiskennis van de belangrijkste verkeersregels is natuurlijk onmisbaar. Zorg dat je kind deze beheerst 
en toepast.

• Laat overbodige ballast thuis! Een te zware boekentas kan hinderlijk zijn en voor gevaarlijke situaties 
zorgen. Laat onnodige boeken dus thuis. 

• Controleer de fiets van je kind regelmatig. 

Reflectoren, het fietslicht voor- en achteraan, de remmen en de bel moeten goed werken.
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Met de bus

De bus is op zich een veilige manier om naar school te gaan, maar het blijft belangrijk om je kind te leren zich 
veilig te gedragen. 

• Kom tijdig naar de bushalte.

Zorg dat je op tijd aan de bushalte staat zodat je kind niet nog snel 
moet oversteken of een fietspad moet kruisen als de bus nadert.

• Hou voldoende afstand als de bus eraan komt. 

• Wacht tot de bus volledig stilstaat om naar de deur te gaan om in te 
stappen.

• Laat je kind niet drummen bij het opstappen. 

• Kijk uit voor fietsers bij het uitstappen. 

• Steek de straat pas over nadat de bus is vertrokken.

Het is veiliger om over te steken als de bus reeds vertrokken is, 
aangezien je dan zelf meer ziet en andere bestuurders je ook beter 
opmerken. 

Met de wagen

Als ouder ben je een voorbeeld voor je kind. Enkele 
zaken waar je dus zeker aan moet denken: 

• Klik jezelf en de kinderen veilig vast.

Zorg dat je kind correct is vastgeklikt 
vooraleer je zelf plaatsneemt in de wagen en je 
veiligheidsgordel vastmaakt.

• Gebruik een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Volgens de geldende wetgeving  moet 
een kind kleiner dan 1,35 meter in een 
aangepast beveiligingssysteem (kinderzitje of 
verhogingskussen) worden vervoerd. 

 Een kinderzitje gebruik je tot je kind 18 kg weegt, of schakel iets sneller over wanneer 
het hoofdje reeds boven het zitje uitsteekt. 

 Vanaf 15 kg kan je een verhogingskussen in combinatie met de veiligheidsgordel 
gebruiken. Om je kind optimaal te beschermen, moet de gordel steeds correct worden 
gedragen, dus nooit onder de arm of achter de rug!

• Parkeer reglementair.

Trottoirs, fietspaden en oversteekplaatsen voor voetgangers zijn niet gemaakt om auto’s op te 
parkeren. Fout geparkeerde voertuigen belemmeren het zicht. Kinderen zien dan zelf minder tijdens 
het oversteken van de weg, maar worden zelf ook minder goed opgemerkt door andere weggebruikers. 
Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

• “Kiss and ride-zones” zijn geen parkeerplaatsen. Zoek een correcte parkeerplaats even verderop. 

• Laat uw kind altijd aan de kant van de school uitstappen, of tenminste aan de kant van het voetpad.

• Let steeds op uw snelheid, niet alleen in de directe nabijheid van de school.  
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Gemachtigde opzichters
De gemachtigde opzichters zijn een belangrijke en onmisbare schakel om de verkeersveiligheid aan de scholen 
te verhogen. Zij zorgen er voor dat kinderen op een veilige manier de straat kunnen oversteken en zo veilig de 
schoolpoort bereiken. 

Wat is een gemachtigd opzichter? 

Een gemachtigd opzichter heeft een cursus gevolgd bij de lokale politie en zet zich vrijwillig in voor de 
verkeersveiligheid. Na het volgen van de opleiding krijgt hij/zij een machtiging van de burgemeester om deze 
taak uit te oefenen.

Welke bevoegdheden heeft de gemachtigd opzichter?

Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden, 
personen met een handicap) veilig te laten oversteken. 

Hij/zij mag daarbij aanwijzingen geven aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar mag het 
verkeer niet regelen. 

Hoe kan je ze herkennen?

Je kan ze herkennen aan de wettelijke uitrusting die ze gebruiken:

• het reflecterend stopbordje C3 op steel met een minimum doorsnede van 15 cm;  

• de nationale driekleuren armband met daarop de naam van de gemeente(n). 

Naast de bovengenoemde uitrusting, kunnen zij aanvullend ook gebruik maken van een 
fluovest of reflecterende armbanden om hun zichtbaarheid te verhogen.

#SamenMetRespect… Onze kinderen gaan ook dit schooljaar veilig terug naar school! 

Laten we ons hiervoor samen inzetten!!

En daar gaan ze… Veel succes!!!!



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Weekend en 
feestdagen

Politiehuis Tienen 016/805 805

Permanent 
geopend

Permanent 
geopend

Permanent 
geopend

Permanent 
geopend

Permanent
geopend

Permanent 
geopend

Politiehuis Landen 011/884 884

8 -16 8 -16 8 -19.30 8 - 16 8 - 16 Gesloten

Politiepost Hoegaarden 016/76 87 90

9-12
9-12

16-19.30
9-12 9-12 9-12 Gesloten

Politiepost Linter 011/78 91 40

14.00 – 19.30 9-12 9-12 9-12 9-12 Gesloten

Politiepost Zoutleeuw 011/70 58 30 

9-12 9-12 9-12
9-12

16-19.30
9-12 Gesloten

Hoe kan u ons bereiken?
Bel voor dringende politiehulp 101.  
Geen spoed, wel politie? Bel 016 805 805.

• Politiezone Getevallei, Gilainstraat 109, 3300 Tienen 

• PZ.Getevallei@police.belgium.eu

• www.politiegetevallei.be

• FACEBOOK Politie Getevallei 

Onze openingsuren:


