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Maak snel je afspraak via

www.politiebrasschaat.be

Heb je een vraag? Onze

medewerkers helpen je graag

telefonisch verder tijdens de

openingsuren

Lokale Politie Brasschaat

  03 650 35 00

of  bel tijdens de kantooruren 

naar  03 650 35 00

Contactgegevens

 
 
 
Openingsuren

Weekdagen                            7-19u

Weekend en feestdagen      9-17u 

 

 

Melding of aangifte? 
Maak een afspraak!

Police-on-web
Bepaalde feiten(*) kan je ook online aangeven

via Police-on-web. Hou er rekening mee dat de

lokale politie je misschien toch nog zal

contacteren voor meer informatie en je

eventueel zal vragen om langs te komen in het

politiekantoor. Maak je digitale aangifte

daarom zo volledig en duidelijk mogelijk.

 

(*) fiets- en bromfietsdiefstal, winkeldiefstal,

graffiti en vandalisme. 

Wie in nood is, belt 101 voor
dringende politiehulp



Niet-dringende melding of aangifte? Altijd op afspraak.

Voor niet-dringende aangiftes en meldingen werkt de Lokale Politie Brasschaat voortaan met
een onthaal op afspraak. Dankzij deze nieuwe aanpak kunnen we meer dienstverlening op maat
bieden aan de Brasschaatse burger met oog op de uitdagingen van de toekomst. 

Dringende politiehulp nodig?

Lokale Politie Brasschaat staat 24/7 klaar voor

dringende oproepen. Wie in nood is, belt 101

voor hulp. 

 

Verdachte gedragingen, defecte

verkeerslichten en loslopende dieren meld je

onmiddellijk. Tijdens de openingsuren neem je

hiervoor contact op met 03 650 35 00. 

Voordelen van onthaal op afspraak
Wachttijden aan het loket zijn verleden

tijd. 

Er wordt steeds voldoende tijd voorzien

zodat jij je verhaal in alle rust kan doen.

Je weet meteen welke documenten nodig

zijn voor je aangifte en bespaart zo een

extra trip naar kantoor.

De inspecteurs zullen nog vaker aanwezig

zijn op straat omdat ze niet meer moeten

wachten op aangiftes op kantoor.

Hoe maak je een afspraak?
Je kan enkel een afspraak maken voor niet-

dringende aangiftes. Dit zijn aangiftes die

geen onmiddellijke politie-interventie

vereisen, zoals aangifte van verloren

documenten. Een afspraak inplannen kan

snel en gemakkelijk via de website van de

Lokale Politie Brasschaat. 

Surf naar de website van de Lokale

Politie Brasschaat en plan je afspraak op

het moment dat jou het best past. 

Op onze website vind je onder de

rubriek vragen ook veel informatie over

de verschillende feiten en hoe de politie

die behandelt (melding of aangifte).

Geef aan waarom je een afspraak nodig

hebt en beschrijf kort wat jou

overkomen is. Zo kan de inspecteur of

onthaalmedewerker zich voorbereiden

op jouw bezoek. 

Als er iets onduidelijk of niet correct is,

word je telefonisch gecontacteerd. 

Als je online geen afspraak kan maken of

vragen hebt, kan je telefonisch contact

opnemen tijdens de openingsuren. Je hoeft

niet langs te komen op het commissariaat. 


