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Onderwerp: FEEDBACK OP UW MELDING 
 
 
Beste      , 
 
 
Op xx/xx/2018 meldde u een verdachte toestand via het noodnummer 101.  
 
(korte omschrijving van onze afhandeling, enkele voorbeelden: 
- Onze interventieploeg ging snel ter plaatse, maar trof de persoon/het voertuig niet meer aan. 
- Onze interventieploeg ging snel ter plaatse en controleerde de persoon. Hij kon een aannemelijke verklaring 

voor zijn aanwezigheid geven.  
- Onze interventieploeg ging snel ter plaatse en controleerde het voertuig. We konden de eigenaar 

contacteren en we spraken af dat hij zijn wagen binnen de 24 uur zou weghalen. 
- Onze interventieploeg ging snel ter plaatse en controleerde de personen. Ze stonden geseind voor…) 
 
 
Wij willen u bedanken voor uw alertheid en snelle reactie!  
Aarzel ook in de toekomst niet om bij een verdachte situatie onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen. Dat is 
de snelste manier om een politieploeg te sturen om de situatie na te gaan. 
 
 

 
 
Uw veiligheid, daar gaan we samen voor!  
Op de achterzijde stellen wij graag een greep uit onze dienstverlening aan u voor. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pascal Maes, 
Hoofdcommissaris 
Korpschef 
 
 

 Help het milieu! Wenst u in de toekomst dergelijke feedback via e-mail doorgestuurd te krijgen, 
laat het ons weten op pz.scheldeleie@police.belgium.eu. 

 Wenst u in de toekomst geen feedback op uw melding te ontvangen, laat het ons weten op 
pz.scheldeleie@police.belgium.eu. 

 Wij willen onze dienstverlening altijd verbeteren. Laat ons weten wat u van deze feedback vindt op 
pz.scheldeleie@police.belgium.eu. 
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