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Transparantie met duidelijke cijfers: 

 

Verkeersongevallen met lichamelijk letsel in PZ Kempenland: 

 

 
Leopoldsburg Peer Hechtel-Eksel PZ Kempenland 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ongevallen met 

lichamelijk letsel  
52 62 57 57 43 47 152 166 

Aantal doden 0 1 1 1 1 2 2 4 

Aantal zwaar 

gewonden 
4 3 4 4 5 4 13 11 

Aantal licht 

gewonden 
60 67 73 77 56 66 189 210 

  Bron: verkeersongevallenbarometer strategische analisten CSD Limburg 

 

Inbraken in PZ Kempenland, evolutie: 

 

 2016 2017 2018 

Woninginbraak Vol. 98 61 56 

Pog. 42 37 29 

Totaal 140 98 85 

 

 2016 2017 2018 

Inbraak in bedrijf of handelszaak Vol. 29 12 12 

Pog. 5 7 4 

Totaal 34 19 16 

 

 2016 2017 2018 

Inbraak in openbare of overheidsinstelling Vol. 10 9 5 

Pog. 2 2 0 



Totaal 12 11 5 

 

 2016 2017 2018 

Inbraak in gebouw (totaal) Vol. 136 82 72 

Pog. 49 46 32 

Totaal 185 128 104 

Toelichting: tabel uit criminaliteitsbarometer federale politie 

 

Drugproblematiek bij politiezone Kempenland, evolutie: 

De tabel hieronder geeft de evolutie van de drugscriminaliteit in de politiezone Kempenland weer 

van vorig jaar in vergelijking met de twee jaren die eraan vooraf gaan.  De cijfers komen uit de 

criminaliteitsbarometer van de federale politie. 

De weergegeven cijfers zijn de som van alle drugsdelicten in onze politiezone.  Het gaat dus om 

drugsmisdrijven van uiteenlopende aard.  De cijfers van drugsbezit, drugsgebruik, de invoer en 

uitvoer van drugs, de productie en het verhandelen van drugs vormen zo samen de som van het 

aantal drugsdelicten. 

Anders dan bij het aantal verkeersongevallen en woninginbraken, is het bij de drugsdelicten gepast 

te vermelden dat een evolutie in het aantal feiten niet enkel te wijten is aan het meer of minder 

voorkomen van het probleem.  Ook de inspanningen die de politie doet om feiten vast te stellen en 

het opsporingsbeleid, beïnvloeden sterk het aantal vastgestelde feiten.  In onze zone is het 

drugsprobleem in al zijn facetten al jaren een prioriteit. 

 

 

Jaar 2016 2017 2018 

Aantal feiten 

drugscriminaliteit 

339 335 380 

 

 

Andere cijfers: 

De cijfers in onderstaande tabel zijn afkomstig van eigen tellingen in de politiesoftware ISLP of zelf 

bijgehouden registraties. 

 

Cijfergegevens voor het jaar 2018 

Onthaal hoofdkantoor (Leopoldsburg) 3 275 



Onthaal Hechtel-Eksel 679 

Onthaal Peer 1 135 

Totaal aantal meldingen 5 089 

Interventies 6 808 

Sporenonderzoeken met positief resultaat 58 

Onmiddellijke inningen verkeer 9 975 

Processen-verbaal verkeer 977 

Aantal snelheidscontroles bemand 78 

Op snelheid gecontroleerde voertuigen 

(bemande controles) 
35 114 

Geflitste voertuigen (bemande controles) 7 863 

Geflitste voertuigen met flitspalen 254 

Processen-verbaal drugs i/h verkeer 233 

Aantal afgenomen ademtests alcohol 4 733 

Aantal S (save) 4 436 

Aantal A (alarm, 0,5 - 0,8 promille) 98 

Aantal P (positief, ≥ 0,8 promille) 199 

Aantal onmiddellijke intrekkingen rijbewijs 241 

Aantal aanvragen afwezigheidstoezicht 253 

Aantal uitgevoerde controles 

afwezigheidstoezicht 
739 

Aantal informatieavonden 

diefstalpreventie 

4 (111 

aanwezigen) 

Aantal inschrijvingen nieuwe bewoners 2 347 

Aantal interne verhuizers 1 844 

Aantal ambtshalve adresuitschrijvingen 145 

Aantal ambtshalve adresinschrijvingen 12 

 

  



Personeelsontwikkelingen in 2018: 

 

Kwamen bij ons korps in dienst: 

 1 februari: indiensttreding inspecteur dienst operaties 

 1 maart: indiensttreding inspecteur dienst operaties 

 1 juli:  indiensttreding hoofdinspecteur dienst operaties 

 1 september: indiensttreding inspecteur dienst operaties 

 1 september: indiensttreding burgerpersoneelslid C afhandelingsbureau 

 1 november: indiensttreding inspecteur dienst operaties 

 1 december: indiensttreding inspecteur dienst operaties 

 

Werd bevorderd tot hoofdinspecteur:  1 personeelslid van de dienst operaties 

 

Verlieten ons korps: 

 1 maart: vrijwillig vertrek hoofdinspecteur dienst operaties wegens opleiding sociale                                

promotie voor hogere graad 

 1 mei:  pensionering burgerpersoneelslid C 

 1 juli:  detachering inspecteur dienst operaties naar andere politiezone 

 1 september: uitgaande mobiliteit hoofdinspecteur wegens promotie hogere graad bij 

andere politiezone 

 1 oktober: pensionering hoofdinspecteur  

 

Aantal dagen ziekteverlof: 1 009 dagen. 

 

Aantal dagen verlet wegens arbeidsongeval:  361 dagen  

  



Interessante vermeldingen!  Wist jij dat?: 

 

 Politiezone Kempenland een lokaal overlastteam (LOT) in het leven heeft geroepen?  Jawel, 

een politie-equipe die specifiek werk maakt van overlastproblemen.  Er zijn vaak meldingen 

van hardnekkige hinder of ergerlijke vormen van kleine criminaliteit in bepaalde buurten, 

wijken, straten, …  Om daar gericht op te werken met mensen uit verschillende disciplines, 

werd het LOT opgericht.  Het LOT omvat 8 politiemensen.  Zij hebben uitgebreide taken in 

hun aanpak van lokale overlastproblemen.  Zo doen zij ook de opsporing van geseinde 

personen, opvolgen van “veelplegers” (verdachten die gekend zijn omdat zij met regelmaat 

crimineel gedrag stellen), ondersteuning van de lokale recherche, …   

 De wijkpolitie ook dit jaar weer haar rol vervulde in het drugpreventieproject MEGA?  In 

samenwerking met de scholen werden jongeren weerbaar gemaakt tegen de verleidingen 

van drugs in zowel Leopoldsburg, Hechtel-Eksel als Peer. 

 De wijkpolitie in Leopoldsburg en Hechtel-Eksel zitdagen georganiseerd hebben van de 

wijkinspecteur in zijn of haar wijk, waar burgers informeel hun wijkinspecteur konden 

spreken?  In mei en oktober werden er bovendien babbelcafé ’s georganiseerd waarbij naast 

de wijkpolitie ook de gemeente en andere hulpdiensten werden betrokken.   

 De wijkpolitie van Leopoldsburg een preventief project lieten lopen tegen het achterlaten 

van hondenpoep?  Het initiatief werd gedoopt als Kakje in het Zakje en startte op in de wijk ’ 

t Geleeg.  De technische dienst van de gemeente leverde logistieke bijstand door infoborgen 

te ontwerpen.  De campagne werd gepromoot via de sociale media.  Door het succes en de 

positieve reacties zal Kakje in het Zakje verder uitgerold worden naar andere wijken in 

Leopoldsburg. 

 De wijkpolitie van Peer een gloednieuwe huisvesting kreeg?  Zij verhuisden van de Markt 

naar het Poorthuis, waar zij een eigen stekje kregen met alle voorzieningen die een moderne 

politieploeg nodig heeft.   

 98% van de leerlingen van de Peerse scholen met een veilige fiets naar school rijden, die aan 

alle technische eisen voldoet?  Ongetwijfeld een gevolg van de volgehouden inspanning van 

de schooldirecties en de Peerse wijkpolitie.  Ook in 2018 ging de politie weer bij de scholen 

op bezoek om de fietsen te keuren en de nodige adviezen te geven. 

 Er in Hechtel-Eksel en Leopoldsburg in navolging van Peer buurtinformatienetwerken via 

WhatsApp werden opgestart?  Daarmee zijn er in elke gemeente van onze Politiezone nu 

dergelijke samenwerkingsverbanden tussen burgers en politie actief.  Samen voor veiligheid! 

 Onze website werd vernieuwd?  Bezoek zeker onze vernieuwde pagina. 

 

  



 De wijkpolitie sinds januari 2018 over nieuwe auto’s én nieuwe elektrische fietsen beschikt?  

 

 

 

 Na de gunningsprocedure werd gekozen voor de Peugeot 2008 Allure als nieuwe auto voor 

de wijkinspecteurs.  En omdat de wijkinspecteur bij politie Kempenland zoveel mogelijk 

zichtbaar én aanspreekbaar in zijn wijk vertoeft, werd het arsenaal fietsen met politiestriping 

aangevuld met elektrische exemplaren.   

 Onze lokale recherche 84 fenomeenonderzoeken voerde, waarvan 38 betrekking hadden op 

drugsdelicten?  Verder stelde de ploeg rechercheurs 1 317 processen-verbaal op en werden 

er 139 informatierapporten aangemaakt.  Bij 64 vaststellingen van onze interventieploegen 

verrichte de recherche technische vaststellingen en sporenopname.  Het is maar een greep 

uit de werkzaamheden van onze ploeg rechercheurs … 

 Onze interventieploegen 6 808 interventies tot een goed einde wisten te brengen?  

Woninginbraken, verkeersongevallen, vechtpartijen en andere conflicten, diefstal van of uit 

voertuigen, branden, onrustwekkende verdwijningen, en zoveel meer …  Steeds geven onze 

interventiemensen het beste van zichzelf om slachtoffers en andere betrokkenen op 

professionele manier voort te helpen en de noodzakelijke vaststellingen te doen om hun 

proces-verbaal op te stellen.  Even geen interventies?  Dan zetten deze politiemensen zich in 

voor opdrachten uit de actieplannen voor onze beleidsprioriteiten: acties rond de aanpak van 

woninginbraken, verkeersveiligheid en drugsproblemen.   

 


