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(1) Wie is je wijkcommissaris?  
 

 

  

De korpsslogan van de Gentse politie is ‘Uw politie altijd nabij’. Dit brengen we in 
de praktijk door het grondgebied te organiseren in 9 commissariaten. Vanuit elk 
van deze commissariaten staan 4 teams ter beschikking van de burgers en is er een 
onthaal georganiseerd. Ieder commissariaat staat onder leiding van één of 
meerdere wijkcommissarissen. In het commissariaat Wondelgem wordt deze job 
uitgeoefend door commissarissen Nele Knockaert en Luc De Rynck. Wij stellen hen 
even voor en praten met hen over hun ‘wijk’. 
 
Naar het artikel   

 

 
(2) Commissariaat Wondelgem actief in uw buurt  
 

 

  

Het commissariaat van Wondergem is actief in verschillende wijken: van Ter Donk, 
over de Muide en Meulestede, tot aan de Bloemekenswijk, Wondelgem en 
Kolegem. Onze verschillende teams staan altijd voor je klaar. #altijd nabij 
 
Naar de fotoreportage  

 

   
  

  

  

 

(3) Interessante gegevens 
 

 
  

Als je in Gent komt wonen of naar Gent verhuist, dan moet je daarvan binnen de 8 
dagen melding doen bij de Dienst Burgerzaken van Stad Gent. Deze dienst geeft je 
nieuwe adres door aan de Lokale Politie Gent. De buurtinspecteur komt dan op 
huisbezoek voor een eerste kennismaking en om na te gaan of je effectief woont 
op het aangegeven adres. Dit noemen we woonstcontrole. 
 
Om een snelle dienstverlening te garanderen, verloopt deze procedure volledig 
digitaal. De buurtinspecteur komt bij je langs en geeft de nodige informatie door 
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via zijn/haar tablet. Zo krijg je tijdig je nieuwe identiteitskaart en alle andere 
documenten.  
Zo zijn er in 2019 tot op heden maar liefst 3697 woonstvaststellingen aangegeven  
voor de verschillende wijken, waarvan 1401 in Wondelgem (9032). 

  
  

 

 
(4) Zichtbaarheid van fietsers krijgt onze aandacht 
 

 

  

De donkere maanden komen er weer aan. We halen mutsen en sjaals uit de kast en 
zetten de verwarming een standje hoger. Dat betekent echter ook dat we goed 
zichtbaar willen zijn in het verkeer. Een goede (fiets)verlichting is daarom nog 
belangrijker.  
Schoolgaande kinderen en jongeren zijn in deze "donkere dagen" extra kwetsbaar. 
We stellen vast dat er nog steeds veel (jongere) fietsers rond rijden met gebrekkige 
fietsverlichting. Daarom worden regelmatig controles georganiseerd in de 
onmiddellijke omgeving van scholen. Zien en gezien worden, is de boodschap! Voor 
je eigen veiligheid.  
 
Zo voerde het Commissariaat Wondelgem onder meer op 12 november 2019 een 
actie aan het Gaardenierspad. Daarbij werden 143 fietsers gecontroleerd. Twee 
fietsers waren niet in orde met hun fietsverlichting. Op 13 december 2019 vond 
een andere controle plaats. Deze keer aan de Speistraat en aan de Hakkeneistraat. 
Daarbij werden 466 fietsers gecontroleerd, waarvan twee niet in orde waren met 
hun fietsverlichting.  
 
Opvallen in het verkeer, hoe doe je dat?  

 
 

 

  

 

(5) Samen met scholen voor een veilige schoolomgeving 
 

 

  

Binnen het commissariaat Wondelgem worden we geconfronteerd met de 
groeiende vraag naar schooltoezicht. Bij bevraging van de diverse scholen (lees: 
Directies) komt steeds weer de problematiek van foutparkeren, gebrek aan 
toezicht en ondersteuning van de gemachtigd opzichter naar voor. Dit is vooral 
het geval bij aanvang en einde van de schooltijd. 
Het wijkcommissariaat Wondelgem heeft daarom een actieplan opgezet om de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. In dit kader 
organiseert het commissariaat Wondelgem momenteel controles bij De Wijze 
Eik, De regenboog, De dialoog en Mariavreugde. 
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(6) Toezicht woning 
 

 

  

Inbrekers slaan graag hun slag tijdens de donkere wintermaanden. Maar tijdens 
de kerst- en krokusvakantie beleven ze echter hun hoogdagen. Plan je zelf een 
skireis, een citytrip of een weekendje aan de kust? Vraag dan zeker op tijd gratis 
afwezigheidstoezicht aan. In 2019 ontving het Commissariaat Wondelgem tot op 
heden al 174 aanvragen.  
 
Hoe vraag ik afwezigheidstoezicht aan? 

  
  

 

  

 

(7) Smartphone aan de kant in het verkeer 
 

 

  

Op vrijdag 29 november 2019 startte een nieuwe BOB-campagne. Tijdens deze 
controleacties beperken we ons niet tot controles op alcohol, maar controleren 
we ook op het gebruik van draagbare telefoons achter het stuur en andere 
aandachtafleiders.  
We merken tijdens verkeersacties immers dat automobilisten tijdens het rijden 
wel eens berichtjes lezen of verzenden, of bellen met de gsm in de hand. Gsm'en 
achter het stuur houdt levensgrote risico's in. 
 
Wat mag en wat mag niet? We geven meer duiding. 

 

 
(8) Hou je stoep sneeuw- en ijsvrij 
 

 

  

Wist je dat iedereen moet instaan voor het sneeuw- en ijsvrij houden van 
zijn/haar trottoir? Je kan immers verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele 
ongevallen. Volgens de wettelijke bepalingen moeten de trottoirs steeds 
begaanbaar zijn over een breedte van één meter. 
 
Meer weten  

  
  

  

 

  

 

(9) Nodig eens een diefstalpreventie-adviseur uit 
 

 

  

Is jouw woning inbraak-proof? Als je dat wil, dan kan één van onze 
diefstalpreventie-adviseurs je volledige woning checken en jou vertellen wat de 
eventuele verbeterpunten zijn. Dit bezoek is gratis en houdt geen verplichtingen 
in: je beslist zelf of je op de suggesties ingaat. Onze adviseurs zijn ook objectief: ze 
maken geen reclame voor bepaalde firma's en merken. Bovendien passen ze hun 
advies aan jouw financiële omstandigheden aan. Een inbraakveilige woning hoeft 
echt niet duur te zijn. 
 
Maak snel een afspraak 
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(10) Wist je dat er in Wondelgem 11 buurtinspecteurs voor je klaar staan?   

 

  

Deze elf buurtinspecteurs zijn de ogen en de oren op het terrein. Je buurt is hun 
werkplek. Zij doen aan vroegdetectie en pikken beginnende overlastproblemen op 
om verdere ontsporingen te vermijden.  
De buurtinspecteurs zijn actief aanwezig in je wijk. Zij kennen deze door en door. 
Zij gebruiken hun kennis om het samenleven in je buurt te verbeteren.  
Hij/zij is je eerste contactpersoon bij de politie. Je kan bij hen terecht met vragen 
over je buurt of als je iets te melden hebt. Zij bemiddelen tevens waar nodig.  
 
Iedere buurtinspecteur is verantwoordelijk voor een welomschreven gebied in je 
buurt, bestaande uit een aantal straten. Mogelijk ken je hem of haar al? 
 
Wie is mijn buurtinspecteur?  

  
  

 

  

(11) Fictieve incasso ... echte oplichting! 
 

 

  

Heb je een brief, mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je 
weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD 
Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze 
zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte 
rekeningen te betalen. 
 
Naar het artikel 
   

  

  

 
(12) Dienstregeling kerstvakantie 2019 
  

  

Tijdens de kerstvakantie hanteren wij een aangepaste dienstregeling. Op 
woensdag 25/12/2019 en woensdag 1/01/2020 is het Commissariaat Wondelgem 
gesloten. Je kan die dag wel 24u/24u terecht in het Algemeen Politiecentrum 
Gent (Antonius Triestlaan 12). 
 
Meer info 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

https://www.politie.be/5415/contact/je-wijk
https://news.economie.fgov.be/183420-fictieve-incasso-echte-oplichting?fbclid=IwAR0W4Lr4M-14lBpIklBJ3r51uS0nNbp06swaOqXAuKkfRObsSlRHRe-4FSc
https://www.politie.be/5415/nieuws/dienstregeling-kerstvakantie-2019


(13) Dringende hulp nodig, bel 101 voor politie 
 

   

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle 
situatie. Je mag naar 101 bellen als je dringend politie nodig hebt. Voor de 
brandweer of een medisch team bel je 112.  

Als het niet dringend is, bel je beter de lokale politie (09 266 61 11), de lokale 
brandweer of je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen). Er zijn 
ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn 
of het antigifcentrum. 

Naar het artikel    
    

 

 

 
(14) Fijne feestdagen 
  

  

We wensen jullie een fijne kerst en een veilig 2020.  
Ook volgend jaar staan we voor jullie klaar. #altijd nabij #samen alert 
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