
 

 

 

Taken van de politie 
Zorgen voor de veiligheid van burgers 

In elke stad moet de veiligheid goed worden geregeld. Daarvoor zorgt de politie. De politie schrijft niet 

alleen bekeuringen uit, maar spoort ook misdadigers op. Zo kan iedereen veilig en onbezorgd leven.  

De politie in ons land heeft veel taken. De voornaamste taak is zorgen voor de veiligheid van de burgers. Dat 

doet de politie op allerlei manieren. De politie houdt controles die het verkeer veiliger maken. Te hard rijden 

kan gevaarlijk zijn. Daarom houdt de politie snelheidscontroles. Wie te snel rijdt krijgt een bekeuring. Dat 

geldt voor auto's, maar als je te hard op je scooter rijdt, krijg je natuurlijk ook een boete. En de agenten kijken 

meteen of je scooter wel veilig genoeg is. 

Door met een biertje op in de auto te stappen maak je het verkeer onveiliger. De alcohol maakt dat je minder 

goed oplet en je reageert langzamer. Er gebeuren ieder jaar veel ongelukken... doordat mensen met alcohol op 

achter het stuur gaan zitten. En af en toe zijn de ongelukken zo ernstig dat er doden bij vallen. De politie houdt 

daarom grote alcoholcontroles in steden. Maar ook langs de snelweg controleert de politie of bestuurders te 

veel hebben gedronken. Ze gebruikt daarvoor een apparaat dat de alcohol in je bloed meet. 

Er wordt ook gekeken of je auto wel veilig genoeg is. Zijn er dingen niet in orde, dan krijg je een bekeuring. 

De politie zoekt voor de controle een plek uit waar automobilisten makkelijk in en uit kunnen rijden. Vaak zijn 

dat grote parkeerplaatsen. Als het apparaat aangeeft dat je te veel gedronken hebt, mag je niet meer rijden. Is 

het iets te veel, dan mag je een paar uur niet meer rijden, maar is het veel te veel, dan neemt de politie je 

rijbewijs in beslag. 

Als je in een grote stad woont heb je ze vast wel eens gezien. Zeker als je bij een voetbalstadion woont. De 

mobiele eenheid, dat is ook politie. Je ziet de mobiele eenheid, afgekort ME, vaak bij voetbalwedstrijden in de 

stad. De ME'ers bewaken dan de veiligheid van de burgers. Ze proberen ervoor te zorgen dat voetbalsupporters 

niet met elkaar op de vuist gaan. Maar de ME komt er ook als er demonstraties worden gehouden, en bij rellen 

in de stad. De ME komt in actie als er gevaar dreigt dat groepen mensen met elkaar gaan vechten. Er zijn ook 

ME'ers die geen uniform dragen. Daardoor vallen ze niet op en zien ze sneller wie de relschoppers zijn. 

Er is ook een politie die controleert of mensen strafbare dingen met hun computer doen. Sommige mensen 

gebruiken hun computer om anderen te bedreigen en te pesten, of om geld afhandig te maken. Dan moet de 

politie ze opsporen en oppakken.  

Er gebeuren in de stad soms zeer ernstige dingen waar de politie bij nodig is. Als er iemand vermoord is, moet 

de politie proberen de daders op te sporen en uitzoeken hoe de moord gepleegd is. Ze doen dan een forensisch 

onderzoek. Op de plek van de moord wordt gezocht naar sporen die de daders hebben achtergelaten. 

Vingerafdrukken zijn vaak belangrijke sporen.Speciaal opgeleide politieagenten weten precies hoe ze naar 

bewijsmateriaal moeten zoeken. Het gaat soms om heel kleine sporen, als haren of bloed waar de politie naar 

moet zoeken 

Er zijn ook agenten die op het water zorgen voor de veiligheid. Ze controleren met boten of waterscooters of 

iedereen zich aan de regels houdt. En we hebben in grote steden de politie te paard. Dat heet de bereden 

politie. Deze agenten te paard kunnen zich makkelijk door de stad verplaatsen. Ze kunnen door smalle straatjes 

en doordat ze hoog op het paard zitten, kunnen ze alles goed overzien in de stad. 


