LOKALE POLITIE LIER
PERSBERICHT
Resultaten toezichten en controles (22/01-25/01)

LIER (25/01/2021)
Het afgelopen weekend heeft de lokale politie Lier diverse controles en toezichten uitgevoerd. Zo
controleerden we samen met de douane enkele nachtwinkels en voerden we preventieve antiinbraaktoezichten uit in enkele wijken. We hielden toezicht op de naleving van de covid 19maatregelen en namen deel aan de nationale actie ‘weekend zonder alcohol’. Ook zorgden onze
ploegen voor de begeleiding en veilige omkadering van een protestactie aan de firma van Hool.
Samenwerking met douane
Samen met de douane werden 6 nachtwinkels gecontroleerd. Er werd 1 proces-verbaal opgesteld
voor zwartwerk, 2 processen-verbaal voor het niet-hebben van de juiste alcoholvergunning, 1
proces-verbaal voor de verkoop van SNUS ( pruimtabak) en 1 proces-verbaal voor verboden
wapenbezit. De Snus, een taser en illegale viagra werden in beslag genomen.
Anti-inbraakacties
Verschillende toezichts-en interventieploegen hielden de voorbije dagen verhoogd preventief
toezicht in diverse wijken. Een viertal personen werden hierbij gecontroleerd.
Weekend zonder alcohol
Onze zone nam deel aan de nationale actie ‘weekend zonder alcohol’. 28 chauffeurs werden aan de
kant gezet en gecontroleerd. Eén bestuurder blies positief, zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15

dagen. Wij maakten nog een aantal processen-verbaal op voor bestuurders die reden zonder geldig
rijbewijs of wiens inschrijving van het voertuig niet in orde was. Drie chauffeurs werden ook
geverbaliseerd omdat ze hun GSM gebruikten achter het stuur.
Toezicht naleving corona-maatregelen
Verder voerden we toezicht uit op de naleving van de covid 19-maatregelen. Eén persoon kreeg een
proces-verbaal voor het niet-naleven van de nachtklok. Bovendien legde deze bestuurder ook een
positieve ademtest af waardoor zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken. Ook had hij geen geldig
keuringsbewijs en leefde hij zijn probatievoorwaarden niet na.
Omkadering protestactie Van Hool
Onze ploegen zorgden ook voor een veilige omkadering en begeleiding van de protestactie en
bijhorende autokaravaan aan de firma Van Hool.

Voor meer informatie:
Magalie Derboven
Communicatie consulente Politie Lier
0498 92 98 75

