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RIEMST CONTROLEERT ALLE VOERTUIGEN DIE GRENS 
OVERSTEKEN 

De gemeente Riemst heeft 4 vaste ANPR-camera’s geïnstalleerd op de 
grensovergangen richting het Nederlandse Maastricht. Elk voertuig dat de grens 
oversteekt wordt voortaan dus gecontroleerd. Dankzij deze slimme camera’s kan de 
politie Bilzen-Hoeselt-Riemst de bewegingen van dievenbendes, drugstoeristen en –
runners makkelijker in kaart brengen. 

De 4 slimme camera’s staan op twee locaties: langs de Grenadiersweg ter hoogte van de 
brug in Kanne en langs de Maastrichtersteenweg ter hoogte van de brug in Vroenhoven. Het 
zijn de eerste ANPR-camera’s in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. 

Dirk Claes, korpschef PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst: "Dankzij de permanente scanning van 
nummerplaten kunnen we dadelijk reageren wanneer een gekend voertuig de bewaakte 
zone in rijdt. En omdat de beelden en nummerplaten ook opgeslagen worden, is het mogelijk 
tot enkele weken na een incident zoals een inbraak opzoekingen te verrichten in de 
databank. Dit systeem is dus een nuttig hulpmiddel voor onze ploegen op het terrein en voor 
onze recherche." 

Met de aanwezigheid van twee grote gewestwegen, een op- en afrittencomplex van de E313 
en twee makkelijke grensovergangen naar Nederland is het grondgebied van Riemst een 
mogelijk mikpunt van rondtrekkende dievenbendes.  

Mark Vos, burgemeester: “Elke inbraak is een inbraak te veel, en daarom investeren we ook 
in deze slimme camera’s. De pakkans van dieven wordt op die manier fors verhoogd. 
Bovendien zorgen de camera's voor een afschrikeffect.  We zetten onze grens en onze 
invalswegen eigenlijk letterlijk dicht met ANPR-camera’s." 

De gemeente Riemst hoopt op deze manier ook een ontradend effect te creëren bij de 
drugstoeristen en –runners die nog elke dag via de grensovergangen in Riemst naar 
Maastricht rijden om zich in het illegale circuit te gaan bevoorraden. 

  



Mark Vos, burgemeester: “De slimme camera’s vormen als het ware het sluitstuk in de 
middelen die we vandaag inzetten om een halt toe te roepen aan deze drugscriminaliteit. We 
houden regelmatig grensacties en zetten gemengde politieteams in die samengesteld zijn uit 
een politieambtenaar van onze zone en het Basisteam Maastricht, waarbij telkens een aantal 
drugstoeristen en –runners tegen de lamp lopen. Daarnaast zetten we sinds 2 jaar ook meer 
middelen in om lokale dealers en wietplantages op te sporen.  Dit jaar werden er al 38 pv’s 
opgesteld tegen lokale dealers in onze politiezone en zijn er 28 wietplantages opgerold, 
waarvan 14 in Riemst.” 

In een tweede fase worden er ook 2 ANPR-camera’s geïnstalleerd aan het op- en 
afrittencomplex van de E313 in Genoelselderen. De gemeente Riemst investeert dus in 6 
slimme camera’s, goed voor een totale kostprijs van 125.000 euro.  
 
Herman Reynders, gouverneur provincie Limburg: “De installatie van de ANPR camera’s 
door de gemeente Riemst is een verdere stap in de realisatie van een provinciaal netwerk 
van camera’s. Een netwerk dat zijn nut reeds bewezen heeft bij de opheldering van 
misdrijven zoals bijvoorbeeld inbraken of grensoverschrijdende criminaliteit. Daarenboven 
hebben zij een afschrikkend effect. Ik kan de plaatsing van deze camera’s door de 
gemeente  Riemst alleen maar toejuichen en ik roep de Limburgse gemeenten en 
politiezones op om verder te investeren in dit netwerk.” 
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