
Beste wandelaars, 

 

Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van onze “Alert-campagne”.   

 

Dit is een campagne die wij ontwikkeld hebben om jullie te vragen om alert te zijn voor verdachte 

situaties tijdens jullie wandeltochten.  Onze interventieploegen kunnen spijtig genoeg niet overal 

tegelijk zijn en we hopen dat jullie voor ons een extra paar ogen en oren willen zijn.   

 

Speciaal voor jullie hebben we het begrip en het logo “Walkalert” ontwikkeld.  Je ziet het icoontje 

van een wandelaar in het logo van onze politiezone.  We hebben ook gedacht aan onze 

hondenbaasjes, fietsers en  lopers.  Voor hen hebben we een “Dogalert”, “Cycalert” en een 

“Runalert” ontwikkeld. 

 

In een voor jullie vertrouwde omgeving, gaan jullie snel kunnen zien welke personen en/of 

voertuigen er niet thuishoren.  Dit kan gaan om een voertuig met vreemde nummerplaten dat traag 

door de straat rijdt, een onbekende die je een woning in de gaten ziet houden, een persoon die je 

afval ziet dumpen langs de kant van de weg,… 

 

We rekenen erop dat jullie ons verwittigen via 101 zodat er onmiddellijk een interventieploeg ter 

plaatse kan gaan.  Als het verdachte voertuig en/of de verdachte persoon nog ter plaatse zijn, kan 

onze ploeg onmiddellijk een controle uitvoeren en de situatie correct inschatten.  Op die manier 

kunnen wij makkelijker daders op heterdaad betrappen en arresteren.  

  

Wij pakken graag daders op maar hebben hiervoor jullie hulp nodig.  Dus wandel “alert” en 

verwittig 101 zodra je een verdachte situatie ziet want #samensterk! 

 

Het is belangrijk om aan de 101-centrale al een correcte persoonsbeschrijving en/of beschrijving van 

het voertuig door te geven.  Probeer gericht te kijken zodat je een goede beschrijving kan geven, 

zeker van de opvallende dingen. We beseffen wel dat dit niet altijd makkelijk is.  Voor een voertuig is 

de nummerplaat het belangrijkste maar ook andere specifieke kenmerken geef je best door.  Als je in 

de mogelijkheid bent om op een veilige manier een foto te nemen, kan dit ook nuttig zijn voor ons. 

 

Heb je iets gezien wat je niet normaal lijkt maar het voertuig en/of de persoon is al weg?  Laat het 

ons dan even weten via ons algemeen nummer 015/565100 of via je wijkkantoor. 

Wist je trouwens dat je ons kan volgen op Twitter en Facebook voor handige tips, 

opsporingsberichten en algemene uitleg over ons werk? 

 

Veel wandelplezier en … alvast bedankt voor de samenwerking! 


