
 

 

In 2017 zal Hoogstraten een zogenaamde vrachtwagensluis installeren. 
Door middel van  camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) langs 
de openbare wegen zal het doorgaand vrachtverkeer geweerd worden 
uit de dorpskernen. Het beheer en de opvolging van deze camera’s zal 
gebeuren door de lokale politie. Voor dit project werft de politiezone 
Noorderkempen een administratief medewerker aan met een contract 
van één jaar. 

Assistent Lokaal InformatieKruispunt 
Opvolging van ANPR - Vrachtwagensluis 

Contract van bepaalde duur (1 jaar) 
(niveau C) 

 
Functie 
Hij/zij, onder begeleiding van zijn/haar 
verantwoordelijke,  
1. werkt mee aan een duidelijke communicatie 

naar alle betrokken partners en 
belanghebbenden en promoot de 
uitgestippelde vrachtwagenroutes; 

2. voert het uitgestippelde handhavingsbeleid 
uit; 

3. werkt mee aan de evaluatie van de werking 
van de vrachtwagensluis; 

4. is aanspreekpunt in het kader van deze 
opdracht. 

 
Verder werkt de assistent mee aan de uitbouw van 
het lokaal informatiekruispunt (LIK) als 
ondersteuning van de operationele diensten 
(interventiedienst, lokale recherche,…) van de 
politiezone. Dit behelst voornamelijk 
administratieve taken in het kader van 
communicatie, kwaliteitsopvolging en 
informatiedoorstroming.  

 
Profiel 
- In bezit van een rijbewijs B 
- Houder zijn van een diploma hoger secundair 

onderwijs 
- Ervaring in een gelijkaardige functie is een 

pluspunt 
 
Locatie tewerkstelling 
Hoofdcommissariaat Lokale Politie 
Noorderkempen, Vrijheid 13-17, 2320 
Hoogstraten. 
 
Wij bieden 
- Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 

van 1 jaar; 
- Gratis hospitalisatieverzekering; 
- Minimum 32 verlofdagen per jaar; 
- 100% tegemoetkoming van de werkgever in de 

kostprijs van het openbaar vervoer; 
- Fietsvergoeding 

 
Kandidaatstelling 
Stel je kandidaat voor deze functie door vóór 20 juli 2017 een motivatiebrief met curriculum vitae, een kopie 
van je diploma en rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister te versturen naar: Lokale Politie 
Noorderkempen, Lut Kustermans, Vrijheid 13-17, 2320 Hoogstraten. 
De selectie vindt plaats tussen 8 en 18 augustus 2017. 
Meer informatie over de functie en de aanwervingsvoorwaarden vind je op www.politienoorderkempen.be  
 

http://www.politienoorderkempen.be/

