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WijkWijzer
Bewaargids boordevol praktische veiligheidstips

De politie, altijd dichtbij

Veilig onderweg? Doe de check!

BIN-hoofdcoördinator: “Extra ogen in onze wijk”

Laat je fiets niet aan z’n slot over!

InvuLbLaden

& aanvraag-

formuLIeren

bInnenIn!
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beste wijkbewoner,

Je kreeg deze WijkWijzer van je 

wijkinspecteur. Ze gidst je doorheen 

de verschillende diensten die ons 

politiekorps aanbiedt. daarnaast vind je 

er talloze tips in terug die je makkelijk 

thuis en in je wijk kan toepassen. Zoek 

er in op, noteer belangrijke info, stuur 

je aanvragen in en bewaar deze gids op 

een handige plaats. veiligheid is immers 

een zorg van iedereen!

op de bijgevoegde folder (achteraan in 

deze WijkWijzer) vind je de contactge-

gevens van de wijkinspecteur in jouw 

wijk. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt 

als er problemen zijn in je straat. De 

wijkinspecteur is het ‘oor en oog’ van 

de politie en moet daarom voor jou een 

bekend gezicht zijn. aarzel dus nooit om 

hem of haar aan te spreken. 

Welkom in politiezone Schelde-Leie!

WIJKWIJZER is een uitgave van de communicatiediensten 
van de politiezones deinze-Zulte en Schelde-Leie. 
Coördinatie en realisatie: 

PZ deinze-Zulte: Julie van den Heede, Stadionlaan 22/a
9800 deinze, Julie.vandenHeede@politiedeinzezulte.be, 
09 381 41 08.
PZ Schelde-Leie: Katie Lefever, florastraat 19, 9840 de 
Pinte, katie.lefever@pzschelde-leie.be, 09 321 75 62.

Verantwoordelijke uitgever: denis dierick, voorzitter 
politiecollege PZ Schelde-Leie, florastraat 19, 9840 de Pinte 

© PZ deinze-Zulte & PZ Schelde-Leie - 2016

bestolen! 
Wat moet je doen? 37

Zie je dit 

potlood, dan kan

je iets invullen: 

een handig infoblad 

of een aanvraagfor-

mulier. 

deze WijkWijzer is van

.........................................................

adres:

.........................................................

...................................................

..........................................
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Wijkcommissariaat 
Sint-Martens-Latem
dorp 1
9830 Sint-martens-Latem
T: 09 282 17 50
f: 09 282 17 51
smlatem@pzschelde-leie.be

Wijkcommissariaat 
Nazareth
dorp 3
9810 nazareth
T: 09 382 82 02
f: 09 385 89 21
nazareth@pzschelde-leie.be

Wijkcommissariaat 
Gavere
brandweerstraat 5
9890 gavere 
T: 09 384 56 81 
f: 09 384 77 44 
gavere@pzschelde-leie.be

DE polItIE, AltIjD DIchtBIj!

Service
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DE polItIE, AltIjD DIchtBIj!

Wijkcommissariaat
De Pinte
Koning albertlaan 1
9840 de Pinte
T: 09 280 80 40
f: 09 281 04 55
depinte@pzschelde-leie.be

Hoofdcommissariaat 
Politiezone Schelde-Leie
florastraat 19
9840 de Pinte
T: 09 321 76 60
f: 09 321 76 95
contact@pzschelde-leie.be

Ken jij je 
wijkinspecteur?
de wijkinspecteur zorgt in jouw wijk voor 
orde, rust en veiligheid. Hij of zij is het eerste 
aanspreekpunt bij buurtproblemen.

Wat doet een wijkinspecteur o.m.?
* Tussenkomen in burenconflicten en 

trachten samen oplossingen te vinden.
* nuttige inlichtingen verzamelen in de wijk 

door zichtbaar aanwezig te zijn.
* aanhoren van klachten en vragen van de 

wijkbewoners en eventueel doorverwijzen 
naar de juiste kanalen.

* Huisbezoek brengen aan nieuwe inwoners 
om hun officiële inschrijving te regelen.

* Woningtoezicht, aangevraagd door 
inwoners die op vakantie gaan of hun 
woonst voor langere tijd onbewoond 
achterlaten (bv. ziekenhuisopname). 

* Toezien op foutief of gevaarlijk parkeren 
aan de scholen.

* opdrachten van het parket behandelen, 
meestal het verhoren van overtreders.

* de gemeente adviseren rond de organisatie 
van sportwedstrijden, festiviteiten, 
wegenwerken en omleidingen.

* Slachtoffers (voornamelijk van inbraak) 
bezoeken om een stand van zaken 
te geven van het onderzoek en hun 
gemoedstoestand na te gaan.

Ken jij je wijkinspecteur? In bijgevoegde 
folder stelt jouw wijkinspecteur zich aan je 

voor. aarzel niet hem of haar te contacteren 

bij kleine of grote vragen.

geen folder? geen probleem! Surf naar 

www.scheldeleie.be en zoek op welke 

wijkinspecteur verantwoordelijk is in je straat.
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Wijkpolitie
De wijkinspecteur is het ‘oog en oor’ van 
jouw wijk en het eerste aanspreekpunt bij 
buurtproblemen.

Je kan bij je wijkinspecteur terecht voor aan-
gifte van verlies identiteitskaart of rijbewijs, 
kleine misdrijven (fietsdiefstal, vandalisme,...), 
fietsregistratie, woningtoezicht, gevonden 
dieren of voorwerpen,...

Verkeersdienst
de dienst verkeer waakt over je veiligheid 
onderweg. 

dit doen ze door snelheidsmetingen, contro-
les, verkeersles op school, bob-acties,...

Recherche
de recherche gaat aan de slag als een misdrijf 
verder onderzoek vraagt. 

elke rechercheur heeft een eigen specialiteit:  
woninginbraken, fraude, computercriminali-
teit, zedenfeiten,... 

Team inbraken
Het team inbraken bestaat uit gespecia-
liseerde medewerkers. 

Het zijn experten in het opnemen van de 
sporen na een inbraak en voeren het verder 
onderzoek.

DE polItIE, tot jE DIENSt!

Service

Wapendienst
Je kan op de wapendienst je wapenver-
gunning afhalen. 

Je kan er ook terecht met al je vragen over 
wapens en munitie.
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Slachtofferbejegening
ben je slachtoffer van een misdrijf of een tra-
gedie? Onze collega’s zijn opgeleid om slacht-
offers op te vangen en de beste bijstand te 
bieden.

Interventiepolitie
de interventiepolitie staat 24/24 en 7/7 in 
voor jouw veiligheid.

Heb je dringende hulp nodig of zie je iets ver-
dachts? aarzel nooit en bel het noodnum-
mer 101! onmiddellijk en zonder twijfel. 
Het is de snelste manier om een politiepa-
trouille ter plaatse te sturen.

Ondersteuning
De diensten personeel, logistiek, financiën, 
intern toezicht en communicatie zorgen er 
mee voor dat de collega’s van de politie hun 
job op een vakkundige en efficiënte manier 
kunnen uitvoeren.

Lokaal 
informatiekruispunt
Het Lokaal Informatiekruispunt is het klop-
pend hart van een politiezone. Hier worden 
alle gegevens verzameld, verwerkt en 
verspreid. Zo kunnen linken gelegd worden 
tussen de verschillende onderzoeken.

de informatici staan in voor de ontwikke-
ling van verschillende software- en hard-
waretoepassingen.

Preventiedienst
de preventiedienst biedt diefstalpreven-
tieadvies bij de mensen thuis.

daarnaast is dit het aanspreekpunt voor de 
BIN-werking in onze zone.
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De politiezone Schelde-Leie staat onder leiding van de korpschef. Hij is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het politiebeleid in onze zone. De korpschef oefent deze taken uit 
onder het gezag van het politiecollege.   

hEt BEStuur

Het politiecollege
* Komt maandelijks samen.
* de korpschef brengt er verslag uit 

over de werking van het korps.
* Het college beslist over de uitga-

ven van de zone. 

Leden: 
* de burgemeesters van de vier 

gemeenten. eén van hen is voor-
zitter van het politiecollege.

* de korpschef.
* de politiesecretaris. 

De politieraad
* Komt viermaandelijks samen.
* doet de organisatie van het 

politiekorps.
* de zittingen zijn openbaar 

(behalve i.v.m. personen).
* verslagen worden gepubliceerd 

op www.scheldeleie.be.

Leden: 
* verkozen leden van de gemeente- 

raden.
* de voorzitter (is de voorzitter van 

het politiecollege).
* de korpschef (zonder stemrecht).
* de politiesecretaris.

De zonale veiligheidsraad
* Jaarlijks overleg.
* doet de voorbereiding en 

evaluatie van het zonaal 
veiligheidsplan. 

Leden:
* Het politiecollege.
* de bestuurlijke coördinator.
* de gerechtelijke directeur van de 

federale politie.
* de procureur des Konings.
* de korpschef.
* de politiesecretaris.

Het zonaal veiligheidplan is de 
basis voor het veiligheidsbeleid 
van de politie.

In dit plan worden enerzijds 
de lijnen uitgetekend voor 
de interne werking van de 
komende vier jaar.

anderzijds worden in het 
zonaal veiligheidsplan actie-
plannen beschreven voor de 
veiligheidsfenomenen waar-
mee onze politiezone te maken 
heeft.

Voor de politiezone Schelde-
Leie zijn woninginbraken en 
verkeersveiligheid de priori-
taire actieplannen.

een zonaal veiligheidsplan 
heeft telkens een looptijd van 
4 jaar.
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Het zonaal 

veiligheidsplan kan 

je  downloaden op

scheldeleie.be

Service
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Over GAS werd al veel gesproken en geschreven, en meest-
al niet in positieve zin. Nochtans werd GAS in het leven 
geroepen om sneller te kunnen reageren op overlast en zo 
prettiger met z’n allen samen te leven. Hieronder zetten 
we de belangrijkste aspecten op een rijtje...

hEt ABc VAN 
DE gAS

Ambtenaar
overtredingen kunnen door de poli-
tie, de gemeenschapswachten of de 
aangestelde gemeentelijke amb-
tenaren worden vastgesteld door 
middel van een proces-verbaal of een 
bestuurlijk verslag.

Boete
de gaS-boete kan maximum oplo-
pen tot € 250, voor 16- tot 18-jarigen 
tot € 125. Bij herhaling kan een 
hogere boete opgelegd worden.

Diefstal
art. 65. Het is verboden een zaak die 
hem niet toebehoort bedrieglijk weg 
te nemen, zelfs voor kortstondig
gebruik. ook de poging daartoe is 
verboden.

Gemeentelijk
de meeste gemeenten in belgië 
hebben een gaS-reglement. Immers, 
elke gemeente heeft graag dat zijn 
inwoners op een prettige manier 
kunnen samenleven. 

Hondenpoep
art. 56 §4. de eigenaars of begelei-
ders van honden en rijdieren moeten 
er voor zorgen dat deze dieren de
openbare ruimte niet bevuilen met 
hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht 
deze uitwerpselen onmiddellijk
te verwijderen.

In beroep
Je kan in beroep gaan tegen een 
gaS-boete. afhankelijk van de soort 
sanctie, kan dat bij de politie- of 

jeugdrechtbank of bij de raad van 
State.

Jongeren
Jongeren tussen 16 en 18 jaar kun-
nen een gaS-boete oplopen van 
maximum € 125. Kinderen jonger 
dan 16 jaar kunnen niet bestraft 
worden met een gaS-boete. bij hen 
gaat het proces-verbaal nog steeds 
naar het jeugdparket.

Kleine criminaliteit
gaS-boetes worden toegepast op  
relatief ‘kleine’ criminaliteit, maar 
die toch belangrijk genoeg is om 
tegen op te treden, bv. winkeldief-
stal, vandalisme, graffiti,...

Lawaai
art. 5 §1. Het is verboden geluid, 
gerucht of rumoer te veroorzaken, 
dat de rust van de inwoners in het
gedrang brengt, zonder reden of 
zonder noodzaak als dat toe te 
schrijven is aan een gebrek aan 
vooruitzicht en voorzorg.

Overlast
als het samenleven bemoeilijkt 
wordt door hinder die de normale 
last overstijgt spreken we van over-
last, bv. lawaaihinder, wildplassen, 
zwerfvuil, hondenpoep,...

Politie & Parket
doordat er sneller kan gereageerd 
worden, wordt het gevoel van straf-
feloosheid tegengegaan bij de bevol-
king, de politiediensten, de dader en 
het slachtoffer. omdat de parketten 

door de gaS ontlast worden, kunnen 
ze meer tijd en middelen inzetten 
tegen zwaardere criminaliteit.

Schorsing of sluiting
naast de gewone gaS-boete, voor-
ziet de wet ook in andere vormen, 
nl. administratieve schorsing of 
intrekking van een door de gemeente 
afgeleverde toestemming of vergun-
ning, en de tijdelijke of definitieve 
administratieve sluiting van een 
inrichting. dit kan enkel opgelegd 
worden door het college van burge-
meester en schepenen.

Vandalisme
art. 58. Het is verboden om opzette-
lijk andermans onroerende eigen-
dom te beschadigen of te vernielen.

Zwerfvuil
art. 41 §1. Het is verboden in de 
openbare ruimte of op onbebouwde 
gronden om het even welke voorwer-
pen, stoffen of materialen te werpen, 
neer te leggen, achter te laten, te la-
ten vloeien of terecht te laten komen 
die van aard zijn om iemand te doen 
struikelen of om de openbare ruimte 
of onbebouwde gronden te bevuilen, 
te beschadigen of onveilig te maken.

OnDervinD je HinDer in jOuw wijk? HeB je last van Overlast? 
aarzel niet en meld dit aan je gemeente of aan de juiste politiedienst:

* Is het DRINGEND? (bv. nachtlawaai, diefstal): bel onmiddellijk het 101-nummer! dit is de snelste en efficiëntste 
manier om een politiepatrouille ter plaatse te krijgen.

* Is het NIET DRINGEND? (bv. sluikstorten, graffiti): neem contact op met je gemeentedienst of wijkinspecteur. 

Het volledige gaS-

reglement kan je 

downloaden op

scheldeleie.be

hEt BEStuur
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verkeer
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op de goede weg?
elke dag zijn er nog 20 mensen die op onze belgische wegen sterven of ernstig gewond raken. Het 
tij doen keren vraagt engagement van elk van ons. niet alleen van de politie.

onze verkeersdienst houdt elke dag een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat iedereen zich 
veilig op de weg kan bewegen. Ze doen snelheidsmetingen, regelen het verkeer bij werken of 
problemen en geven verkeerslessen op de lagere scholen. en ja, ze delen ook soms boetes uit.

Wanneer controleren we? volg ons op www.twitter.com/PZScheldeLeie of op www.facebook.com/
PZScheldeLeie en je bent altijd mee.

11Politie Schelde-Leie 
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Staan je spiegels goed, zetel op de juiste 
afstand, radio aan? Je auto staat klaar 
voor de start. Jij ook? Doe deze 5-pun-
tencheck vooraleer je in je auto stapt!

VEIlIg oNDErwEg?
DoE DE chEck!

Parkeer je gsm
bellende bestuurders lopen tot 9 keer meer risico op een ongeval. 
opvallend: het risico bij gebruik van een handenvrije kit is bijna 
even groot als wanneer men belt met de gsm in de hand.

klaar om te bobben?
Schoenen aan? Haar gekamd? Terugrit georganiseerd? of ga je 
gewoon geen alcohol drinken? dan ben jij er klaar voor! Want dat 
is bobben! Niet drinken als je zelf rijdt. 

ofwel, als je iets wil drinken, een alternatief vervoermiddel kiezen 
én zo mogelijk al vastleggen: een taxi, het openbaar vervoer of 
een toffe bob zoeken!

Maak je niet druk
files, 101 dingen te doen, snel snel naar het werk... Laat je stress 
achter eenmaal je in de auto stapt. rij kalm en geconcentreerd, 
ontspannen en fit. 

Zo kan je goedgezind van autorijden genieten en  hoffelijk zijn in 
het verkeer!

Gordel aan, of je vliegt uit mijn auto
de gordel redt levens, dat is een feit. Je verhoogt de 
overlevingskans bij een ongeval tot 50 % als jij en je passagiers 
een gordel dragen. dat kost je nauwelijks 2 seconden tijd! 

Wist je trouwens dat een klap zonder gordel aan 50 km/uur gelijk 
is aan een val van 10 meter?

liever te laat dan nooit...
Iedereen vindt snelheidsduivels in z’n straat heel storend. Maar 
zijn het altijd ‘de anderen’? De meeste ongevallen gebeuren 
door te snel te rijden. vertrek tijdig, want als je gehaast bent 
heb je minder oog voor je omgeving. bovendien spaar je niet 
alleen boetes uit, maar ook je verbruik zakt aanzienlijk als je 
trager en rustiger rijdt. 2 keer goed voor de portemonnee!

1

3

5

2

4

verkeer
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Ondanks allerlei campagnes blijven controles 
nodig. In Schelde-Leie zorgen te hoge snelheid, 
onvoldoende afstand, alcohol en drugs, en het 
negeren van voorrang voor de meeste ongevallen. 

wAArom Nog
coNtrolErEN?

waarom flitsen we?
We krijgen regelmatig klachten van inwoners over snelheidsduivels 
in hun straat. maar wat doet de politie daar precies mee? 

Eerst gaan we ter plaatse met ons analysetoestel meten hoe 
ernstig de overtredingen zijn. We doen dit op verschillende 
tijdstippen en dagen. enkel zo kunnen we objectief oordelen of 
er inderdaad een probleem is. Pas als blijkt dat de toegestane 
snelheid merkelijk en veelvuldig wordt overschreden, wordt er 
overgegaan tot snelheidscontroles.

wat doet de verkeerspolitie nog?

* elk jaar deelnemen aan de zomer- en winterBOBcampagnes. 
daarbuiten controleren we ook regelmatig op gordeldracht, 
alcohol en drugs. dit doen we voornamelijk op de wegen waar 
in onze zone de meeste verkeersongevallen gebeuren.

* Verkeerslessen in de lagere scholen. op het einde van het 
schooljaar wordt van de oudste leerlingen een heus fietsexamen 
afgenomen, met een hindernissenparcours en een begeleide rit 
in de omgeving van de school.

* Toezicht rond de scholen om foutparkeerders aan te pakken. 

* opleiden van gemachtigde opzichters. Zij zetten dagelijks hun 
beste beentje voor aan de schoolpoort en kinderopvang.

* adviseren en overleggen met gemeentediensten, met 
uitvoerders van wegenwerken, met het bIvv, provincie,...

de rol van de politie is niet ‘zoveel 
mogelijk boetes uitschrijven’. 
Het is wel onze bedoeling dat 
chauffeurs zich veilig en correct 
op de rijbaan begeven. 

daarom maken we een groot 
deel van onze controles en acties 
op voorhand bekend op onze 
website en sociale media (zie p. 
48). achteraf publiceren we ook 
de resultaten ervan.

Wie deelneemt aan het verkeer 
hoort zijn verantwoordelijkheid 
te nemen en de wegcode te 
kennen. 

Het verkeer wordt echter almaar 
drukker en moeilijker. bovendien 
verandert de wegcode ook nog 
eens regelmatig. Surf naar  
www.wegcode.be en je bent 
mee met de laatste reglemente-
ringen. en bega je toch een over-
treding? dan kan je hier even-
eens nagaan welke boete je mag 

verwachten.

ken jij de 
wegcode?
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fIt Voor DE wEg?
Als bestuurder hoor je de regels te kennen en wakker achter het stuur te kruipen. 
Maar ook je wagen is beter in topconditie vooraleer je je in het verkeer waagt.

Verlichting
Controleer regelmatig de 
lampjes in en rondom de 
auto. vervang de kapotte 
lichten vooraleer je terug 
op weg gaat.

Bandenspanning
een band met te weinig 
druk heeft minder grip op 
de weg, een langere rem-
afstand op een nat wegdek 
en een verhoogd risico op 
een klapband (verhitting 
van de band).

Check de bandenspanning 
één keer per maand.

Profiel van de banden
de wettelijke minimale 
profieldiepte voor een 
autoband bedraagt 1,6 mm. 

rijden met een versleten 
band verhoogt de kans op 
een lekke band, vermindert 
de grip op de weg en 
verhoogt de remafstand.

Bagage
Leg zoveel mogelijk in de 
koffer, zwaardere voorwer-
pen zo ver mogelijk naar het 
midden.

vervoer je toch iets bin-
nenin je auto, zet dan de 
zwaardere voorwerpen ach-
terin op de vloer.

Laat geen losse voorwerpen 
in de wagen rondslingeren: 
een simpele thermos (2 kg) 
op de achterbank wordt bij 
een botsing aan 80 km/u 
een massa van bijna 60 kg.  

Een verkeersongeval: wat nu?
vermijd eerst en vooral bijkomende ongevallen: schakel de motor uit, zet de vier richtingaanwijzers aan. 
doe dan een fluo-vestje aan en zet je gevarendriehoek. blijf rustig en hoffelijk.
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verkeer

er zijn geen gewonden er zijn wél gewonden

* Je hoeft de hulpdiensten niet te bellen. 
* als alle partijen overeenkomen, zet de wagens 

veilig aan de kant en vul het europees aanrij-
dingsformulier in om bij je verzekeringsagent in 
te dienen.

* Komen de partijen niet overeen, bel dan de poli-
tie op het nummer 101. Zij zullen hulp bieden 
bij het invullen van het europees aanrijdingsfor-
mulier. volstaat dit niet, dan maken zij een Pv 
op dat naar de politierechtbank gaat. 

* maak een balans op van de slachtoffers (bij 
bewustzijn, kinderen, zwangere vrouwen,...) en 
bel het noodnummer:

 - 112 (ambulance, brandweer, politie): als er 
zwaargewonden zijn.

 - 101 (politie): als er lichtgewonden zijn.
* verplaats de betrokken wagens niet.
* vraag toeschouwers om afstand te bewaren - 

op de autostrade is dat achter de vangrail - en 
wacht op de komst van de hulpdiensten.
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fIt Voor DE wEg?

IEDErEEN
VAStgEklIkt

Babyzitje tegen de rijrichting in. 

Kinderzitje in de rijrichting.

Verhogingskussen.

Uitzonderingen

Een kind van 3 jaar of ouder mag in uitzonderlijke geval-
len toch achterin meereizen zonder kinderzitje. maar 
het moet natuurlijk wel de gordel aandoen. dit is wet-
telijk toegelaten in deze twee situaties:

* als je maar twee kinderzitjes achteraan kan installeren 
en je een derde kind wil laten meereizen.

* als je andermans kind occasioneel vervoert over een 
korte afstand. 

Wat is de veiligste plaats in de auto?

de zitplaatsen achterin zijn veiliger. maar als het 
onmogelijk is om je kind achterin correct vast te maken, 
dan zet je het beter vooraan, correct vastgeklikt in een 
aangepast autozitje.

Kinderen jonger dan 18 jaar én kleiner dan 1,35 m 
moeten vervoerd worden in een voor hen geschikt kin-
derbeveiligingssysteem (stoeltje of verhogingskussen).

Kinderen vanaf 1,35 m moeten een gordel 
dragen of meereizen in een voor hen geschikt 
kinderbeveiligingssysteem.
Het advies is om zo lang mogelijk een stoel of verho-
gingskussen te gebruiken. Zeker als het kind minder dan 
36 kg weegt en als het systeem nog voldoende comfort 
biedt.

Klik kinderen altijd vast in de auto. Geef zelf het 
goede voorbeeld en doe altijd je gordel om.

minder gevaar loopt een 
kind bij een ongeval als 
het correct vastgeklikt is.

3x
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Ik worD grAAg gEzIEN!

Verplichte fietsuitrusting:

* fietsbel.
* Twee remmen.
* Witte reflector vooraan en rode reflector achteraan.
* gele of oranje pedaalreflectoren.
* reflecterende witte strook langs beide kanten van de banden of twee gele/oranje reflectoren per wiel.
* Van zodra het donker wordt: een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht. de lichten mogen knipperen en ze 

mogen bevestigd worden op je fiets of op je lichaam.

Je zet je licht niet alleen aan als het donker is, maar ook overdag als er slecht zicht is door bv. mist of onweer.

Goede verlichting op de fiets is belangrijk. Om te zien, maar nog veel meer om gezien 
te worden. Als het donker is, moet je er maar eens op letten hoe moeilijk je onverlichte 
fietsers kan zien... zeker tussen al die felle koplampen van de auto’s. 

Reflecterende witte strook langs beide kanten van de ban-
den OF twee gele/oranje reflectoren per wiel

Gele/oranje reflectoren aan weerszijden van elke pedaal

goed werkend rood achterlicht, bevestigd op 
je fiets of op je lichaam

Fel gekleurde kledij en een fluo-reflecterend hesje

goed werkende rem achteraan

Rode reflector achteraan

Hoeveel punten scoort jouw fiets? ________/12  

16 Politie Schelde-Leie 

verkeer
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Ik worD grAAg gEzIEN!

Een fietshelm om je hoofd te beschermen

goed werkend voorlicht, wit of geel, bevestigd op 
je fiets of op je lichaam

Reflecterende witte strook langs beide kanten van de banden 
OF twee gele/oranje reflectoren per wiel

Witte reflector vooraan

Goed werkende fietsbel

goed werkende rem vooraan

* Leer je kind communiceren met andere weg-

gebruikers, bv. arm uitsteken bij het afslaan, 

oogcontact bij het oversteken. Leer je kind dat ‘zien’ 

niet gelijk is aan ‘gezien worden’. 

* Leer je kind extra op te letten in de buurt van 

parkings. bestuurders die achterwaarts hun 

parkeerplaats uitrijden, zien je kind vaak niet.

* Weeg goed af of je kind zelfstandig naar school kan 

stappen of fietsen. uit studies blijkt dat kinderen 

jonger dan 8 à 9 jaar niet in staat zijn om efficiënt op 

alle verkeerssituaties te reageren.

* Oefen op voorhand de route naar school samen 

met je kind. Stippel de veiligste (en dus niet altijd de 

kortste) weg uit.

* Controleer in de loop van het schooljaar af en toe of 

het nog steeds goed gaat.

* Kies kleurrijke kledij (rood, oranje, geel) zodat je 

kind opvalt in het verkeer. heldere jassen met 

reflecterende strips zijn ideaal.

* vooral in de winter is het cruciaal dat je als fietser 

goed ziet én goed gezien wordt. 

* Geef zelf altijd het goede voorbeeld!

veilig naar school doe je zo!

17Politie Schelde-Leie 

Geen 
12/12?!

vraag aan je ouders 
om je fiets snel beter 

uit te rusten!
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Inbraken
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ramen en deuren dicht,
oren en ogen open!

In de strijd tegen woninginbraken zijn meerdere schakels van belang: politie, justitie en 
politiek. maar het begint in de eerste plaats met een goede beveiliging. nog te vaak komen 
wij in slecht afgesloten woningen langs of wordt de politie niet (of veel te laat) verwittigd als 
er iets verdachts gebeurt in de buurt.

Vraag diefstalpreventieadvies bij je thuis aan op www.scheldeleie.be.

19Politie Schelde-Leie 
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elke inwoner van Schelde-Leie kan een 
beroep doen op diefstalpreventieadvies, gratis 

en vrijblijvend. onze diefstalpreventieadviseur komt langs 
en geeft tijdens een rondgang praktische tips op maat.

voor wie?
* Slachtoffers van inbraak.

* Iedereen: particulieren, scholen, bedrijven, horeca-
zaken, jeugdhuizen,... 

* bouwers of verbouwers: sommige maatregelen zijn 
heel eenvoudig en veelal zonder meerkost te voorzien 
op het moment dat je (ver)bouwt. dit bespaart je 
achteraf tijd, geld en moeite.

Wat kan je verwachten?
* Tips voor een betere beveiliging: het is een misvatting 

dat inbraakbeveiliging veel geld kost. met eenvoudige 
ingrepen kan je al een heel verschil maken. voor de 
meer prijzige maatregelen zijn er vaak gemeente- 
premies te verkrijgen. 

* Controle van het bestaande hang- en sluitwerk 
op ramen, deuren, poorten, daken, keldergaten, 
ventilatieroosters,…

* objectieve en onafhankelijke beoordeling: het staat 
je achteraf volledig vrij in welke mate je jouw woning 
beveiligt tegen inbraken.

DENk AlS EEN INBrEkEr
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Inbraken

Afwezig
geef je huis bij afwezigheid een bewoonde 
indruk: vermijd een overvolle brievenbus,  
vraag iemand om de rolluiken ‘s nachts af 
te laten, laat je gras afmaaien, kleef geen 
afwezigheidsberichtje op de deur.

maak goede afspraken met de buren.

Zichtbaar
maak je huis goed zicht-
baar door binnen- en bui-
tenverlichting en een laag 
gesnoeide voortuin.

Laat lampen branden met 
een tijdschakelaar zodat 
je huis bij het vallen van 
de avond een bewoonde 
indruk geeft.

Alarm
Plaats enkel een alarm als 
aanvulling op goede sloten 
en gewoontes.

Sloten
Investeer in goede sloten; 
daarmee verminder je de 
kans op inbraak het sterkst.

Leg je sleutels niet onder 
de deurmat of in de bloem-
bak.

vermeld je naam of adres 
niet op sleutelhangers.
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DENk AlS EEN INBrEkEr Inbrekers breken in wanneer het hen het makkelijkst gemaakt wordt. Ze slaan hun slag 
meestal als er niemand thuis is, vaak in de vooravond, als de meeste mensen nog op het 
werk zijn. Net op die momenten vergeet men de juiste maatregelen te treffen. Nochtans, 
eenvoudige veiligheidstips kunnen al veel voorkomen...

AANVrAAg DIEfStAlprEVENtIEADVIES

Hoe je woning extra beveiligen? Laat je gratis adviseren en maak 

vandaag nog een afspraak met onze diefstalpreventieadviseur:

* bel naar 09 321 76 60 (kantooruren, niet op woensdag).

* mail naar melissa.beulens@pzschelde-leie.be.

* Laat je gegevens achter in het politiecommissariaat.  >>>

maak nu
een 

afspraak!

Waardevol
Leg waardevolle voorwerpen - zoals gsm, lap-
top, fototoestel - uit het zicht. berg ze op en 
noteer hun serienummers (zie p. 28).

Help inbrekers niet
Laat geen ladder of tuinge-
reedschap rondslingeren. 
berg ze slotvast op.

berg ook tuinmeubelen op. 
Inbrekers kunnen makkelijk 
op de eerste verdieping 
geraken door ze op te 
stapelen.

Ramen en deuren
Sluit altijd alle ramen en 
deuren, ook al ben je maar 
enkele minuten weg. 

ramen op kipstand of 
vliegenramen zijn kinder- 
spel voor inbrekers. 

denk ook aan garage of 
tuinhuis.

Rondom beveiligd
vergeet de zij- en achter-
kant niet, want daar slaan 
ongewenste gasten het 
liefst toe omdat ze daar het 
minst zichtbaar zijn voor 
oplettende buren.

naam: .......................................................................

gemeente: ..............................................................

Tel/gsm: ...................................................................

e-mail: ......................................................................
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geef mijn vakantieadres door aan een beperkte kring 

van buren, familie of vrienden.

breng de bakker of de melkboer aan huis op de hoogte van mijn 

afwezigheid. Ik hang geen afwezigheidsbriefje 
aan mijn deur.

vraag iemand om de brievenbus regelmatig leeg te maken, ‘s m
orgens 

de rolluiken omhoog te doen en ‘s avonds weer omlaag te laten.

laat lampen branden met een
 timer zodat mijn huis bij het vallen van 

de avond een bewoonde indruk geeft.

laat in de tuin geen ladders of klein gereedschap slingeren. Ik berg ze 

veilig en slotvast op. Ik vraag iemand om het gras te m
aaien.

berg ook de tuinmeubelen op. Inbrekers st
apelen ze op om op de eers

te 

verdieping te geraken.

leg geen kostbare zaken in het zicht van voorbijgangers. 

bewaar juwelen en andere w
aardevolle voorwerpen achter 

slot en grendel, of in een kluis bij de bank.

ben er mij van bewust dat ook criminelen onlineberichten 

kunnen meelezen! Ik maak dus geen melding op sociale media

dat ik op vakantie ben en tot wanneer.

zorgElooS op rEIS
Ga je op reis? Vraag gratis woningtoezicht aan bij de politie! Onze ploegen komen dan 
regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid, overdag én ‘s nachts.



















Hoe vraag je 
woningtoezicht 
aan?
* vul het aanvraagformulier hiernaast 

in en bezorg het aan één van onze 
commissariaten (niet per mail, voor de 
veiligheid). Hou rekening met 5 werkdagen 
om je aanvraag in te plannen. 

* Surf naar www.police-on-web.be en doe 
een online aanvraag. Hou rekening met 7 
werkdagen.

* Kom langs op één van onze commissariaten. 
Aan het onthaal helpen onze collega’s 
je graag verder. Hou rekening met  5 
werkdagen.

Ik ga 
op reis

 en ik.
..

Inbraken

Woningtoezicht door de 
politie kan ook tijdens 
andere periodes van 

afwezigheid, zoals een 
begrafenis, huwelijk of 

ziekenhuisopname. 
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AANVRAAG WONINGTOEZICHT
vul dit formulier in en bezorg het aan je commissariaat, minimum 5 werkdagen voor vertrek. extra exemplaren 
nodig? Kopieer dit formulier of download er op www.scheldeleie.be.

Mijn adres

naam & voornaam:  ..............................................................................................................................................................................................................

adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Tel/gsm:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Ik vertrek op:  .............................................................................................................................................................................................................................

Ik kom terug op:  ......................................................................................................................................................................................................................

bedrijfsnaam:  ..........................................................................................................................................................................................................................

mijn woning is bereikbaar op een andere wijze dan via de voor- of achterdeur (bv. garage):

 nee     ja, via  ....................................................................................................................................................................................................................

er zijn al (oudere) braaksporen aan mijn woning:

 nee     ja, nl.  .....................................................................................................................................................................................................................

Mijn vertrouwenspersoon 

naam & voornaam:  ..............................................................................................................................................................................................................

adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Tel/gsm:  .....................................................................................................................................................................................................................................

beschikt over een huissleutel:  nee     ja

Ik tref volgende maatregelen

mijn brievenbus wordt gelicht

de rolluiken worden neergelaten en opgehaald

er is een hond in huis of in de tuin

mijn woning beschikt over een alarm

mijn woning beschikt over een schriklicht

binnen blijft licht branden (tijdsschakelaar)

andere beveiligingsmaatregelen:  ...................................................................................................................................................................................

aanwezige voertuigen:  nee     ja, (merk & nummerplaat)  .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik verklaar dat ik toezicht wens door politie Schelde-Leie aan mijn woning tijdens bovenvermelde periode. Ik geef de politie de toe-
stemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is, te betreden. Ik neem nota dat er geen toezicht kan gehouden worden op 
appartementen die afgesloten zijn door een slotvaste gemeenschappelijke toegangsdeur. Ik neem kennis van het feit dat eventuele 
incidenten geen aanleiding kunnen geven tot het verhalen op de aansprakelijkheid van de overheid en haar aangestelden. Ik neem 
kennis van het feit dat mijn gegevens uitsluitend intern door de politie gebruikt worden om de controles uit te voeren. 

(datum & handtekening)

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

Ik wens het rapport van dit woningtoezicht te ontvangen via: (gelieve 1 keuzemogelijkheid aan te duiden)

 de post op mijn adres (cfr. boven)

 e-mail:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................
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“De meerwaarde van een buurtinfor-
matienetwerk is dat haar leden snel-
ler verdachte gedragingen of heter-
daadfeiten durven melden aan de 
politiediensten”, zegt Myriam Vande 
Moortele, hoofdcoördinator van de 
BIN-werking in De Pinte. “Doordat de 
politie niet overal tegelijk kan zijn, 
zorgen BIN’s voor extra ogen. Ze kun-
nen de politie in korte tijd heel wat 
nuttige informatie bezorgen.”

Sociale controle

“een bIn-lid heeft exact dezelfde 
rechten en plichten als elke andere 

burger. dus elke burger die een mis-
drijf opmerkt, moet dit aan de politie-
diensten melden. 
ook bepaalde verdachte gedragingen 
worden best zo snel mogelijk gemeld. 
bijvoorbeeld als je een verhuisfirma 
opmerkt die het huis van je afwe-
zige buren leeghaalt, of het geluid 
van brekend glas bij een overbuur, of 
onbekenden die de omgeving lijken 
te verkennen,... De meldingen gebeu-
ren altijd via het 101-nummer. Laat 
geen kostbare tijd verloren gaan: zie 
je iets verdachts, twijfel nooit en bel 
onmiddellijk 101! geef steeds een zo 
goed mogelijke omschrijving van de 
situatie, betrokken personen, voertui-
gen,... denk eraan: deze informatie is 
cruciaal. Elk detail is dus belangrijk.”

Preventie is belangrijk

“Preventie helpt zonder twijfel aller-
hande misdrijven te voorkomen. Het  
mag echter geen aanslag zijn op de 
privacy van de buurtbewoners. Het is 
geenszins de bedoeling om zelf op te 
treden of als burger politietaken op 
zich te nemen, want dit is strafbaar.”

Hoe werkt een BIN-oproep?

“een 101-oproep vanuit onze 

politiezone komt terecht bij de cen-
trale politiediensten (CICov) in gent. 
daar wordt, in samenspraak met 
de lokale politie, beslist of een bIn-
oproep al dan niet wordt opgestart. 

Zo wordt een BIN-oproep nooit opge-
start als de melding pas enkele uren 
na de feiten wordt doorgegeven. 
maar als verdachten op heterdaad 
betrapt worden, zijn ze nog in de 
buurt ... en dan telt elke minuut!

bij een bIn-oproep krijgt elk aange-
sloten lid een telefonische oproep 
op een telefoonnummer naar keuze. 
Het bericht wordt op de 101-cen-
trale ingesproken en volautomatisch 
uitgestuurd.

onze politie van Schelde-Leie enga-
geert zich om de melder achteraf 
beknopte feedbackinformatie te 
geven. uiteraard met respect voor de 
privacywetgeving.” 

Hoe vaak krijg je een BIN-oproep?

“Het is heel moeilijk om een exact 
cijfer te kleven op het jaarlijks aan-
tal bIn-oproepen. een oproep hangt 
immers af van het aantal inbraken 
‘op heterdaad’ in je wijk of meldingen 

SAmEN zorgEN 
Voor VEIlIghEID

Een BIN - buurtinformatienetwerk - is een samenwerkings-
verband tussen bewoners, gemeenten en politie. Ze zorgen 
voor extra ogen en verspreiden mee de preventiegedachte in 
hun wijk.

een goed zichtbaar huisnum-
mer is van levensbelang. 
Hulpdiensten verliezen soms 
onnodig kostbare tijd omdat 
ze het juiste huisnummer niet 
kunnen vinden: er is er geen, 
het is niet leesbaar of het is ver-
borgen achter een haag of tak-
ken. doe zelf de test door aan de 
overkant van de straat te gaan 
staan en kijk of je huisnummer 
goed zicht- en leesbaar is.

Heb je in belgië de 
politie nodig, dan 
bel je altijd het 
nummer 101. 

112 is het nood-
nummer voor 
ambulance en 
brandweer. 
bovendien is het 
het europees 
noodnummer. 

bij Police-on-web 
kan je online klacht 
indienen voor 
kleine misdrijven 

(bv. fietsdiefstal, 
vandalisme). 

Je kan er ook je 
alarmsysteem aan-
melden en woning-
toezicht aanvragen.

tips in 
geval van 
nood

3

Inbraken
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Voel je aan dat er iets niet klopt? Zie je een auto die niet in 

jouw straat hoort te zijn? Aarzel nooit en bel het noodnummer 

101! Snel en zonder twijfel. Het is de vlugste manier om een 

politiepatrouille ter plaatse te sturen om de personen of het 

voertuig te controleren. 

zIE jE IEtS VErDAchtS? BEl 101

M/V

01

Opvallende kenmerken

17

bv. tatoeages, littekens, 
piercings, voorwerpen, 
taal,...

Voertuig

18

nummerplaat:
nationaliteit:
merk:
Kleur:
rijrichting:

Type

02

Juwelen

16

Baard/snor

08

Leeftijd

03

Lichaams-
bouw

06

Lengte

04

Hoofd-
deksel

11

Gewicht

05

Bovenkledij

12

Haar

07

Das

13

Ogen

09

Schoenen

15

Broek/rok

14

Bril

10

van verdachte handelingen waarvoor 
concrete aanwijzing zijn. Sommige 
straten zijn nu eenmaal inbraakge-
voeliger. een vijftal per jaar is door-
gaans een goed richtcijfer.” 

Hoe word ik BIN-lid?

“Lid worden van een BIN is gratis en 
heel eenvoudig. Je neemt hiervoor 
contact op met de bIn-coördinator 
van jouw wijk. deze geeft jou de 
nodige uitleg en schrijft je in als je 
dit wenst. vervolgens krijg je een 

bIn-sticker om op je woning of brie-
venbus aan te brengen. 

In sommige gemeenten bestaat er 
ook een bIn-Z. dat is een buurtinfor-
matienetwerk dat enkel is samenge-
steld uit bedrijven en handelszaken 
die zich situeren in een bepaalde 
industriezone of winkelstraat. 

Je wordt via je bIn-coördinator op 
de hoogte gehouden van bepaalde 
acties en je krijgt geregeld preventie-
tips die makkelijk toe te passen zijn.”

 

met deze info 
help je de politie 
al een heel eind 

op weg

Wie is de bIn-
coördinator in jouw 
wijk?

* vraag het in je gemeente- 
huis.

* Kijk op de website van je 
gemeente.

* Kijk op de website van de 
politie: www.scheldeleie.be
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de meeste elektrische apparaten hebben een serie-
nummer. met dit uniek nummer kan de politie het 
toestel te identificeren. Noteer daarom de nummers 
van waardevolle voorwerpen op de ommezijde (p. 28).

als het voorwerp geen serienummer heeft, kan je het 
zelf merken met bv. je rijksregisternummer. unieke 
stukken kan je best fotograferen.

zEt zE op huN NummEr
Iedereen heeft waardevolle voorwerpen in huis. Het is dus van belang om deze te 
registreren voor het geval dat je ooit het slachtoffer wordt van een inbraak. 

van de goederen die 

door de politie wordt 

teruggevonden, kan 

niet terugbezorgd 

worden aan de 

eigenaar.

90%

26 politie Schelde-Leie 

Inbraken
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zEt zE op huN NummEr

Noteer op de volgende pagina (p. 28) de ken-
merken en het serienummer van het stuk. 
vraag aan de verkoper of hij het serienummer van 
je nieuwe aankopen op de factuur wil schrijven. Zo 
heb je altijd een tweede document om naar terug te 
grijpen. Opgelet: gsm’s hebben een IMEI-nummer.

Is er geen serienummer te vinden, dan kan je 
zelf een markering aanbrengen. gebruik hier-
voor je rijksregisternummer. markeren kan met 
onuitwisbare inkt, kraspennen, elektrische handgra-
veerders of chemisch graveren.

Neem voldoende kwalitatieve foto’s. 
Ze zijn nuttig om gestolen stukken te beschrijven én 
ze geven aan dat jij de eigenaar bent. nummer de 
foto’s en noteer het aantal op de inventaris (p.28). 
Neem je foto’s:
* in kleur en in daglicht.
* uit verschillende invalshoeken.
* met een close-up van bijzondere kenmerken bv. 

schade, krassen, verkleuring,...
* op een niet-reflecterende achtergrond.
* naast een meetlat om de grootte ervan weer te 

geven.

inventariseren doe je zo!
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voorwerp merk Type uniek (serie)nummer of merkteken bijzondere kenmerken Aantal foto’s aankoopdatum

Gsm Samsung Smartphone, C30 IMEI: 123456789123456 Kras op scherm rechtsonderaan 2 01/01/2014

Ring Ongekend Zegelring, wit goud, 18 karaat Goudstempel, zegel met wapenschild en leeuwenkop Metalen ring met krassen ter hoogte van de zegel, geschatte waarde € 1.000 1 Ongekend, erfenis

Smartphone

Tv

Dvd-speler

Camera

Pc
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Inbraken

vul deze inventarislijst in en bewaar ‘m op een veilige plaats.     extra exemplaren kan je downloaden op www.scheldeleie.be.
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voorwerp merk Type uniek (serie)nummer of merkteken bijzondere kenmerken Aantal foto’s aankoopdatum

Gsm Samsung Smartphone, C30 IMEI: 123456789123456 Kras op scherm rechtsonderaan 2 01/01/2014

Ring Ongekend Zegelring, wit goud, 18 karaat Goudstempel, zegel met wapenschild en leeuwenkop Metalen ring met krassen ter hoogte van de zegel, geschatte waarde € 1.000 1 Ongekend, erfenis

Smartphone

Tv

Dvd-speler

Camera

Pc

29Politie Schelde-Leie 

vul deze inventarislijst in en bewaar ‘m op een veilige plaats.     extra exemplaren kan je downloaden op www.scheldeleie.be.
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je hoeft dit niet te pikken!
Fiets weg? Ruit van je auto ingeslagen? Portefeuille spoorloos? Als iets gestolen wordt, 
ben je niet alleen geld kwijt, het vraagt ook heel wat heen-en-weer geloop om allerlei 
paperassen in orde te maken. 

De politie wordt pas verwittigd nadat de diefstal gebeurd is. Daarom is het veel 
doeltreffender om zelf op voorhand zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen te nemen 
die het de dieven moeilijker maken. Want, het zijn vaak de eenvoudige ingrepen die het 
verschil maken. 

Neem ook regelmatig een kijkje op www.scheldeleie.be  voor de nieuwste preventietips.

30 Politie Schelde-Leie 

diefstal
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je hoeft dit niet te pikken!

31Politie Schelde-Leie 
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veilig parkeren

* Parkeer je wagen op een plek met veel licht of pas-
sage. bij voorkeur bewaakt.

* draai bij het parkeren de wielen altijd in de richting 
van het voetpad. Wegrijden met de wagen vraagt 
dan meer tijd, wat al genoeg kan zijn om kandi-
daat-dieven op andere gedachten te brengen. 

* Schakel het stuurslot in: efficiënt en gemakkelijk.

Goed afsluiten

* Sluit je wagen altijd zorgvuldig af, ook al is het 
maar voor even. 

* vergeet ook niet om ramen, open dak en koffer te 
sluiten. diefstal uit een wagen die niet op slot is, 
wordt door de verzekering niet aanzien als een dief-
stal. In dat geval is er dus ook geen vergoeding! 

* Sluit - wanneer je in een stad rijdt - de portieren 
langs de binnenkant om te beletten dat iemand 
de wagen binnendringt als je bv. aan een stoplicht 
wacht. 

niets waardevols zichtbaar

* verwijder je gps-houder en wis de afdruk van de 
zuignap. 

* Als er niets waardevols in de wagen ligt, toon dit. 
Laat je handschoenkastje en kofferzeil open.

* neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit de 
wagen. 

* Laat je toch apparaten in de auto liggen? Zet dan 
de bluetoothfunctie uit, want dieven kunnen deze 
signalen opvangen. onttrek ze uit het zicht en berg 
ze op in de koffer, bij voorkeur als je vertrekt. 

* noteer de kenmerken van je wagen op de identi-
ficatiefiche hiernaast. bij een diefstal kan dit de 
politie helpen bij de zoektocht.

* Hou een inventaris bij van je waardevolle voor-
werpen, zoals gps, laptop en gsm (zie hiervoor de 
inventarisfiche op pagina 28).

neem boorddocumenten mee

* Neem altijd alle boorddocumenten mee. Ze zijn 
veel waard in het criminele circuit, bv. om gestolen 
wagens te verhandelen of verzekeringsfraude te 
plegen. 

* bewaar thuis kopies van je boorddocumenten. 

ga zo snel mogelijk naar één 
van onze commissariaten om 
aangifte van autodiefstal te 
doen. breng de identificatie-

fiches van het voertuig (p. 33) 
en gestolen goederen 

(p.28) mee. 

toch slachtoffer?

Autodiefstallen en autokraken zijn big business. 
Maar een moeilijk te stelen buit laat een dief links 
liggen...

gEEN BuIt, 
gEEN DIEf

1
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diefstal
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Gegevens eigenaar

naam:  .........................................................................................................................................................................................................................................

adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Tel/gsm:  .....................................................................................................................................................................................................................................

eerste eigenaar:  nee     ja

Gegevens voertuig 

Type:  auto     bestelwagen     vrachtwagen     andere:  .......................................................................................................................

merk:  .........................................  Type: ...................................................  model: .....................................................  Kleur:  ...........................................  

binnenbekleding:  stof     leder     kunstleder               Kleur:  . ................................................................................................................

aantal deuren:  .........................................................................................................................................................................................................................

brandstof:   diesel     benzine 

      LPg: merk  ............................................    nr. ontspanner:  .......................................    nr. tank:  .....................................................

Cilinderinhoud:  .......................................................................................................................................................................................................................

Chassisnr.:  .................................................................................................................................................................................................................................

datum inschrijving dIv:  .....................................................................  nummerplaat:  ..............................................................................................

verzekeringsmaatschappij:  ..............................................................  Polisnr.:  .............................................................................................................

verzekering afgesloten door:  ...........................................................  makelaar:  ........................................................................................................

diefstalverzekering:  nee     ja

Kenmerken voertuig 

muziekinstallatie:  nee 

   ja, merk: .............................................................................   Serienummer: ............................................................................

antenne:  vooraan     achteraan     dak     in de ruit

Spoiler

Schuifdak/klapdak

Speciale velgen

brede velgen

getinte ruiten

Trekhaak

Centrale vergrendeling

antidiefstalsysteem

Andere specifieke kenmerken of herkenningspunten (bv. deuken, krassen, stickers,...) 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

IDENTIFICATIEFICHE VOERTUIG
vul deze fiche in en hou ze goed bij. Wordt je wagen gestolen, dan maakt dit de zoektocht voor de politie makkelijker. meer 
wagens? Kopieer dit formulier of download er op www.scheldeleie.be.

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja

:  nee          ja
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lAAt jE fIEtS 
Niet AAN z’N sLot oVeR!

laat je fiets registreren!
fietsregistratie schrikt immers kandidaat-dieven af en 
het is voor ons het enige herkenningsteken om de juiste 
eigenaar op te sporen. Dit is een gratis dienst van politie 
Schelde-Leie, maak er gebruik van! 

wat kan je zelf nog doen?

* gebruik altijd 2 verschillende sloten. geef de voorkeur 
aan een ringslot in combinatie met een beugel- of ket-
tingslot. vermijd cijfersloten.

* bevestig je fiets altijd aan een vast voorwerp met kader 
én voorwiel, ook al laat je hem maar eventjes staan. 

* Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager 
en verwijder alle accessoires.

* als je een tweedehands fiets koopt, laat dan op jouw 
commissariaat nakijken of de fiets niet als gestolen 
geseind staat.

Het aantal fietsdiefstallen in onze 
politiezone daalt elk jaar fors. En daar 
zitten de vele fietsregistraties zeker voor 
iets tussen!

doe dan altijd aangifte bij 
de politie! fietsendieven 

rekenen erop dat niemand 
iets tegen hen onderneemt. 

breng je fietspas mee! 

toch gestolen?

diefstal

registreer je fiets op 
www.scheldeleie.be

* vul op www.scheldeleie.be een 
aanvraag in voor fietsregistratie.

* Je aanvraag wordt automatisch verwerkt 
en doorgestuurd naar je wijkinspecteur.

* Je wijkinspecteur neemt dan contact op 
voor een afspraak. Hij of zij komt dan 
thuis langs met het label om de fiets(en) 
te registreren. 

* Je krijgt ook een fietspas om de 
kenmerken van de fiets te bewaren.

Heb je geen toegang tot onze website, vul 
dan het formulier hiernaast in en geef het 
af in  je wijkcommissariaat.

opgelet, politie Schelde-Leie kan deze 
service uitsluitend bieden aan de inwo-
ners van De Pinte, Gavere, Nazareth en 
Sint-Martens-Latem. Woon je niet in de 
politiezone Schelde-Leie, informeer binnen 
je eigen politiezone naar fietsregistratie.
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lAAt jE fIEtS 
Niet AAN z’N sLot oVeR!

Teruggevonden fietsen worden door de politie op  www.gevondenfietsen.be  geplaatst. dit vergroot 
de kans dat ze bij de rechtmatige eigenaar terecht komen. Je kan hier ook zelf op zoek gaan naar je fiets door te 
zoeken in de beschikbare databank. 

Gegevens eigenaar

naam:  .........................................................................................................................................................................................................................................

adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

geboortedatum:  .....................................................................................................................................................................................................................

rijksregisternummer:  ...........................................................................................................................................................................................................

Tel/gsm:  .....................................................................................................................................................................................................................................

e-mail:  .........................................................................................................................................................................................................................................

Ik ben het makkelijkst bereikbaar op: (dag/uur)  ...........................................................................................................................................................

Gegevens fiets

merk:  ...........................................................................................................................................................................................................................................

model:   klassiek     city     mountainbike     elektrische fiets     racefiets     andere:  .....................................................

Type:   heren     dames     kinderfiets     andere:  .....................................................................................................................................

Kleur(en):  ...................................................................................................................................................................................................................................

Serienummer:  ..........................................................................................................................................................................................................................

bijzondere kenmerken:  ........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe werkt het?
* vul dit formulier in en bezorg het aan de politie:

 - op je hoofd- of wijkcommissariaat.

 - via contact@pzschelde-leie.be.

*  vergeet je rijksregisternummer niet (staat op je identiteitskaart), want dit is het unieke nummer dat op jouw 

fietslabel zal gedrukt worden.

* Jouw wijkinspecteur neemt dan contact op voor een afspraak. Hij of zij komt thuis langs met het label om de 

fiets te registreren. Je krijgt ook een fietspas om alle info te bewaren. 

* de gegevens van de geregistreerde fietsen in onze politiezone worden op het commissariaat bijgehouden in 

een databank. 

Je fiets registreren kan ook makkelijk online op www.scheldeleie.be.

AANVRAAG FIETSREGISTRATIE
vul per fiets een formulier in en bezorg het aan je wijkcommissariaat. Kopieer dit formulier of download er op 
www.scheldeleie.be. of nog makkelijker, registreer je rechtstreeks online.
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Identiteitskaart of paspoort gestolen of verloren?
1. bel naar doC SToP: 00800 2123 2123.
2. doe persoonlijk aangifte van diefstal of verlies 

bij de politie. Je krijgt een attest van verlies mee. 
breng een pasfoto mee!

3. ga met dit attest naar de gemeente waar je 
woont om een nieuwe aan te vragen.

Gauwdieven zijn veelal actief op drukke plaatsen, zoals winkelstraten 
en markten. Met deze tips komen ze van een kale reis terug...

gAuwDIEVEN        wINkElEN

www.docstop.be

www.cardstop.be

Haal veilig geld 
uit de muur
* gebruik zo min mogelijk een buitenauto- 

maat. 

* Wees op je hoede als de automaat van je 
vertrouwde bank plots een ander uitzicht 
heeft. 

* als mensen te dicht staan als je geld wilt 
afhalen, vraag om wat afstand te nemen of 
laat hen voorgaan. 

* Kijk rond in de buurt van de automaat of er 
geen onbekenden rondhangen. Laat je niet 
afleiden. 

* als degene die voor je staat vraagt om de 
automaat te testen omdat zijn kaart ingeslikt 
is, ga hier niet op in. 

* Leer je code uit het hoofd en gebruik geen 
spiekbriefjes.

* Hou je hand boven het klavier als je je code 
intikt.

* Controleer na een transactie of je je eigen 
bankkaart terug krijgt.

* Tel je geld niet na op straat.

* Twijfel je aan de situatie, haal geen geld af 
en kom later terug.

draag een handtas altijd gesloten en bij drukte tegen 
het lichaam vooraan, met de sluiting naar binnen.

draag juwelen en andere kostbaarheden op een 
discrete manier.

Laat een handtas of rugzak nooit onbeheerd achter bij 
het winkelen.

Wees alert bij grote drukte of als er plots opschud-
ding in de omgeving ontstaat. gauwdieven maken 
dankbaar misbruik van afleiding.

vermijd dat je geld zichtbaar is terwijl je iets betaalt. 

neem niet meer cash geld mee dan nodig. betaal bij 
voorkeur met een bankkaart of haal op een veilige 
manier geld uit de muur.

Steek een portefeuille nooit in de achterzak van je 
broek of jaszak aan de buitenzijde. Heb je een binnen-
zak, gebruik deze dan. 

1
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bij SKIMMING kopiëren criminelen de magneet-
strip van de bankkaart met een opzetstuk of voor-
zetmond op de geldautomaat. daarna wordt de 
pincode d.m.v. diverse trucs onderschept.

bij CASH TRAPPING brengen criminelen een af-
dekplaatje aan op de gleuf van de geldautomaat. 
Het geld wordt zo tegengehouden. Het slachtof-
fer denkt dat de automaat stuk is en loopt de 
bank binnen. Intussen halen de criminelen snel 
het geld uit de automaat.

bij SHOULDER SURFING bekijken dieven je pin-
code en stelen ze je bankkaart. Ze halen dan op 
zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld af.

Bank- of kredietkaart gestolen of verloren?
1. bel naar Card SToP: 070 344 344. 
2. verwittig je bank en vraag de kaartnummers op. 
3. ga met deze nummers persoonlijk aangifte van 

diefstal of verlies doen bij de politie. Je ontvangt 
een attest van verlies en je kaart wordt geseind.

diefstal
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gAuwDIEVEN        wINkElEN beSToLen! 
WaT moeT Je doen?

Identiteitskaart
* bel doC SToP.
* doe aangifte bij de politie. 

Breng een pasfoto mee!
* vraag een nieuwe iden-

titeitskaart aan op het 
gemeentehuis.

Bankkaart of kredietkaart
* Bel CARD STOP.
* verwittig je bank en vraag 

de kaartnummers op.
* doe aangifte bij de politie.

Verzekeringsformulier
vraag een duplicaat aan bij 
je verzekeringsmaatschappij. 
aangifte bij de politie is niet 
nodig.

Portefeuille, sleutelbos, 
handtas, gsm
* doe aangifte bij de politie.
* breng je ingevulde identi-

ficatiefiche ‘waardevolle 
goederen’ mee (zie p. 28).

Boorddocumenten
* doe aangifte bij de politie 

en je krijgt een attest. 
* Kom met de betreffende 

wagen, zodat het serie-
nummer kan gecontro-
leerd worden.

Rijbewijs
* doe aangifte bij de politie 

en je krijgt een attest. 
* ga met dit attest naar je 

gemeentehuis.

37politie Schelde-Leie 
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laat je niet in de luren leggen
spam, hoax, phishing,... tegenwoordig vliegen de vreemde woorden ons vanuit cyberspace om 
de oren. Veelal gaat het om ballast die je gewoon kan negeren of verwijderen. Maar af en toe kan 
internetfraude ook voor heel wat overlast en leed zorgen. 

Het sleutelwoord is waakzaamheid: voor onbekende ‘vrienden’, voor een up-to-date beveiliging en 
voor de draagwijdte van het internet. 

Neem regelmatig een kijkje op www.scheldeleie.be  voor de nieuwste preventietips.

38 Politie Schelde-Leie 

oplichting
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DE juIStE klIk!
Het internet is meer dan een fantastische 
bron van informatie. We surfen om te 
communiceren, te spelen, muziek te 
beluisteren, te shoppen,... Maar - net als 
in ‘het echte leven’ - moet je oppassen met  
wie je omgaat en hoe je dat doet.

software up-to-date
Houd je beveiligingssoftware up-to-date op 
al je apparaten: mobiele telefoon, tablets en 
computers. update je internetbrowser en 
installeer goede antivirussoftware. Beveilig ook je 
mobiele toestellen. Ze bevatten veel persoonlijke 
gegevens, zoals e-mails, foto’s, apps,... en zijn vaak 
gemakkelijk te kraken. 

Beveiligde wifi
Beveilig je wifinetwerk thuis met een wachtwoord. 
Zo kan niemand gebruik maken van je draadloos 
internet.

Hoax in de prullemand
Stuur nooit fopberichten door van het type 
kettingbrief, geluksbrenger of financiële 
pyramide, oproep tot solidariteit, virusalarm,... 
wie de afzender ook is. als die berichten 
worden doorgestuurd, bestaat het gevaar dat 
er verwarring ontstaat en dat de netwerken 
verzadigd raken.

weg met wat je niet kent
Wees waakzaam voor links en bijlagen als je 
de afzender niet kent. Ze kunnen schadelijke 
codes bevatten. open nooit bijlagen met deze 
extensies: .pif, .com, .bat, .exe, .vbs, .Ink. als je zelf 
bestanden als bijlage verstuurt, kies dan voor het 
meest ‘inactieve’ formaat, zoals een PDF. Hierdoor 
verkleint het risico op informatielekken.

Desactiveer activeX of java
activeer ze enkel sporadisch als het echt nodig 
is en je zeker bent dat de site betrouwbaar is. Ze 
bieden interessante functies maar brengen ook 
veiligheidsrisico’s met zich mee die ertoe kunnen 
leiden dat een indringer de controle over een 
kwetsbare machine overneemt. 

Maak back-ups
maak regelmatig een kopie van alle gegevens. 
met een back-up kan je immers verder werken en 
ben je geen unieke informatie kwijt.

1
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word niet te 
persoonlijk
* Wees zuinig met persoonlijke informa-

tie: zet nooit je wachtwoord, telefoon-, 
rekening- of rijksregisternummer op 
het internet. Cybercriminelen kunnen 
hiermee een nepaccount aanmaken en  
doen alsof ze jou zijn.

* beveilig je computer en mobiele toestel-
len en hou indringers buiten.

* alles wat je online zet, blijft online. Zet 
je privacysettings aan en deel foto’s en 
informatie alleen met vrienden en fami-
lie die je ook kent in de ‘echte’ wereld.

* Praat ook online niet met mensen die je 
niet kent. Soms doen mensen zich voor 
als iemand anders. 

* Plaats geen vakantieplannen op sociale 
netwerksites. Inbrekers lezen misschien 
mee!.

* deel je wachtwoord nooit met anderen. 
Hoe langer en complexer het wacht-
woord, hoe veiliger. gebruik een wacht-
zin: een lange zin is simpel te onthouden 
én veiliger. Je kan ook een beroep doen 
op programma’s of ‘wachtwoordkluizen’ 
om het wachtwoord voor jou te maken 
én te onthouden. 

op clicksafe.be 
vinden kinderen en 
ouders informatie 
over verantwoord 

internetgebruik, cyber-
crime en seksualiteit 

op het internet. 

oplichting
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HOAX
= een nepwaarschuwing. Je herkent deze 

aan de vraag om de e-mail naar al je 
contactpersonen door te sturen. doe dit 

nooit! Het doel is om verwarring te stichten 
en mensen voor de gek te houden. 

MALWARE
= schadelijke programma’s zoals virussen, 

spyware en Trojaanse paarden. deze leiden tot 
continue pop-ups, een virus op je harde schijf, 

mensen die aan je paswoorden kunnen en in het 
slechtste geval crasht je pc. beveilig je computer 

en maak regelmatig een back-up. 

PHISHING
= via een e-mailbericht word je naar een valse 

website gelokt. als je dan je gebruikersnaam 
en paswoord ingeeft, kan de fraudeur deze 

onderscheppen en gebruiken om transacties of 
aankopen uit te voeren 

SPAM
= ongewenste e-mails. Ze worden meestal 
door je e-mailfilter gevonden en in de map 
‘spam’ geplaatst. Open deze mails niet en 

blokkeer ze met (veelal gratis) spamblockers. 

41Politie Schelde-Leie 
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vóór de transactie:
* Controleer of het bedrijf 

achter de website duidelijk 
identificeerbaar is: een vast 
telefoonnummer, adres, bTW-
nummer en de algemene 
voorwaarden.

* ga na of het bedrijf gere-
gistreerd is met een geldig 
ondernemingsnummer. dit 
kan via de vIeS-site van de 
europese Commissie.

* Check of de website een 
kwaliteitslabel vermeldt en 
of de site ook daadwerkelijk 
aangesloten is bij dat betref-
fende label.

* Je kan de betrouwbaarheid 
van een webleverancier ook 
checken via Howard. 

* vermijd onbeveiligde of 
onbekende websites. Hou in 
het oog of alle transacties 
verlopen via beveiligde pagi-
na’s. Veilige pagina’s kun je 
herkennen aan het hangslot-
teken in de adresbalk van je 
browser en aan het webadres 
dat altijd begint met https. de 
‘s’ staat voor secure.

tijdens de transactie:
* ga de serieuze bedoelingen 

van de verkoper na: stel vra-
gen over de goederen of dien-
sten die hij aanbiedt, zeker als 
het gaat om een veilingsite.

* achterhaal wat je werkelijk 
zal moeten betalen en of alle 
onkosten zijn inbegrepen. 
Wees ook op je hoede als de 
prijs abnormaal laag is.

* regel nooit je aankoop via 
een geldtransfersysteem 
zoals Western union of 
moneygram.

* geef bij de aankoop enkel 
gegevens in die noodzakelijk 
zijn voor de bestelling. geef 
nooit een rekeningnummer, 
wachtwoord of pincode door. 

* Lees het verzend-, garantie- en 
retourbeleid van de webshop. 
Wist je dat je het recht hebt 
om binnen een periode van 7 
werkdagen af te zien van de 
aankoop?

na de transactie:
* bewaar alle gegevens over 

de aankoop, bijvoorbeeld 
door een screenshot van de 
pagina te maken of deze af te 
drukken.

* Kijk achteraf de bankafschrif-
ten van je kredietkaart na.

* de verkoper is verantwoorde-
lijk voor de verzending van je 
aankoop. Komt die niet aan, 
dan moet je in principe niet 
betalen. ook wanneer het 
product beschadigd is, mag je 
het terugsturen en een nieuw 
exemplaar vragen. 

* In geval van oplichting bij een 
aankoop die je hebt betaald 
met een kredietkaart, neem 
dan contact op met de uitge-
ver van de betreffende kaart, 
meld het misbruik en vraag 
om de betaling ongedaan te 
maken.

Howard 
is een shopping assistant, ontwikkeld 

door eCC-net. Hij kan controleren waar 
en wanneer een website geregistreerd 
werd. daarnaast geeft Howard de web-

site een score, berekend op basis van 
beoordelingen op vergelijkingssites.

wEBShoppEN: 
kIjk uIt 
jE DoppEN! theshoppingassistant.com

oplichting
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Doe aangifte bij de politie

als slachtoffer kom je persoonlijk aangifte doen op het commissariaat. Enkel dan de politie iets ondernemen. 

dit kan in je eigen wijkcommissariaat of in één van onze andere commissariaten. alle contactinfo en openingsuren vind 
je terug op pagina 4 van deze WijkWijzer.

Wat kan je nog doen?

* een klacht indienen bij het europees Centrum van de 
Consument: www.eccbelgie.be.

* een klacht indienen bij de fod economie: www.economie.fgov.
be.

* een klacht indienen op de consumentenlijn: 0800 120 33.
* maak een melding op www.consumentenbedrog.be.
* Contacteer je bank en probeer een terugbetaling te bekomen.
* bekijk de helpdesk van de website zelf.

Word je ondanks alle voorzorgen toch slachtoffer van internetcriminaliteit, dan kan je een aantal acties 
ondernemen. eén en ander hangt af van de manier waarop en het nadeel dat je ondervond.

Gestolen pc’s, laptops, tablets en smartphones 
kunnen opgespoord worden, als je tracking 
software of een app installeert. van zodra het 
gestolen toestel weer op internet komt, stuurt 
het een signaal door naar een tracking station 
of e-mailadres. Hiermee kan de politie de 
standplaats van de pc of laptop achterhalen en 
de dader identificeren.

Wat te doen vooraf?
* noteer vooraf de gegevens van het toestel: 

serienummer, ImeI-nummer, merk, type en 
oproepnummer (zie p. 28).

* Installeer een app of tracking programma 
op het toestel. afhankelijk van het toestel of 
merk zijn er verschillende mogelijkheden.

Smartphones & tablets
diverse merken hebben een eigen app die je kan 
gebruiken om een gestolen of verloren toestel 
te lokaliseren. 

Pc’s & laptops
online zijn er een aantal betalende en gratis 
versies van tracking software beschikbaar.

Apple producten
* maak een apple Id aan en registreer je.
* Installeer de applicaties find my iPhone, iPad 

of imac op je toestel.
* alle toestellen van dezelfde apple-Id kunnen 

worden opgenomen in je apple iCloud. bij 
diefstal kan je via iCloud op een andere 
computer het gestolen toestel opsporen of 
beheren.

Wat te doen bij diefstal?
geef de gegevens van het toestel door aan de 
politiediensten. meld ook dat er een app of 
tracking programma geïnstalleerd is op het 
toestel.

slachtoffer van internetfraude?

eccbelgie.be

economie.fgov.be

consumentenbedrog.be

theshoppingassistant.com

clicksafe.be

wist je dat een gestolen pc of smartphone 
kan opgespoord worden?
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Uitzondering: sommige 
collega’s dragen geen 
uniform en rijden rond 
met een anonieme 
wagen, bv. recherche, 
diefstalpreventieadviseur. 
Het is dus mogelijk dat zij bij 
je aanbellen zonder zichtbaar 
politiekenmerk. 
Collega’s van de recherche 
hebben soms een fluo band 
aan met het politielogo.

een echte politiebeambte draagt op het 
uniform een naam- en gradenplaatje. 
op het naamplaatje staat eveneens 
PZ Schelde-Leie vermeld (PZ = politiezone).

een echte 
politiebeambte heeft 
een politiegordel om met 
een wapenstokhouder, 
handboeientas, spray-
houder en pistooltas.

een echte politiebeambte komt 
doorgaans met een politievoertuig 
(auto, combi, fiets,…). Hierop staan:
* 101-nummer
* Politie Schelde-Leie
* blauwe lijnen
* nederlandstalig politielogo

een echte politiebeambte spreekt 
nederlands en kan zich identificeren 
aan de hand van zijn legitimatiekaart 
(bankkaartformaat). 

Hierop staat een pasfoto, 
een identificatienummer 
en ‘Politie’ in de drie 
landstalen. 

zo hErkEN jE DE polItIE
Twijfel je er aan of de politieman of -vrouw aan jouw deur echt is of niet? Zo her-
ken je de politiemensen van politiezone Schelde-Leie!

oplichting
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een echte politiebeambte is doorgaans 
drager van een uniform met het 
nederlandstalig politielogo: hoofddeksel, 
hemd (korte of lange mouw), trui (zie foto 
midden), jas. afhankelijk van het seizoen is 
dat een zomer- of winteruniform.

zo hErkEN jE DE polItIE

wat doet de politie nooit? 

* de politie komt nooit met een gearresteerde 
dief aan de deur. 

* de politie komt nooit voorwerpen tonen die bij 
jou gestolen zouden zijn. 

* de politie vraagt nooit waar je je geld, juwelen 
of dure spullen bewaart. 

* de politie vraagt nooit een rondleiding in 
je huis om te zien of voorwerpen die goed 
weggestopt zijn er nog liggen. 

* de politie vraagt nooit om een boete 
onmiddellijk cash te betalen. In belgië gebeurt 
dit altijd per overschrijving.

vertrouw je het zaakje niet?

* Laat de politiebeambte niet binnen.

* vraag naar een legitimatiekaart.

* Stel voor om naar het dichtstbijzijnde 
politiekantoor te gaan.

* vraag of bel naar de wijkinspecteur. Ken 
je je wijkinspecteur niet? Surf naar www.
scheldeleie.be en zoek het op.

* bel zo snel mogelijk 101! Het is de snelste 
manier om een patrouille ter plaatse te sturen 
om de situatie na te gaan.



46 Politie Schelde-Leie 

 www.caw.be

een CaW (Centrum algemeen Welzijnswerk) biedt 
deskundige hulpverlening aan mensen met vragen 
en problemen. de hulpverlening is vertrouwelijk en 
vrijwillig.

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft 
over geweld, misbruik en kindermishandeling. ervaren 
hulpverleners geven je informatie en advies of verwij-
zen je door naar verdere hulp.  www.1712.be

zoEk jE hulp?

bij ernstige ongevallen of misdrijven wordt er beroep 

gedaan op een gespecialiseerd team van medewerkers, de 

zogenaamde slachtofferbejegenaars. Zij hebben een 

aanvullende opleiding gehad en zijn permanent bereikbaar. 

Ze zijn getraind in het brengen van slecht nieuws, bijstaan 

van na(ast)bestaanden en doorverwijzen naar de juiste 

diensten en hulporganisaties.

de politie van Schelde-Leie 
heeft een  protocol ‘vermiste 

demente personen’ onder-
tekend. Hiermee engageert 

ons korps zich tot een aantal 
richtlijnen die het terugvin-
den van demente personen 
op de dool vergemakkelijkt.
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De politie komt vaak in aanraking met problematische thuis-
situaties, bv. verslaving, geweld en mishandeling, geesteszie-
ken,... Daarom is er een nauwe samenwerking met verschil-
lende hulpverleningsorganisaties.

Sociale cel

www.zelfmoord1813.be

dringend nood aan een gesprek? bij de zelfmoordlijn 
staat er altijd iemand klaar. elk gesprek is 100 % ano-
niem. Je kan gratis telefoneren naar het nummer 1813 
of chatten op hun website.

www.kindengezin.be

alle (aanstaande) ouders met kinderen jonger dan 3 
jaar kunnen met hun vragen over verzorging, voeding, 
veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling 
terecht bij Kind en gezin. 

 www.drugpunt.be

bij drugpunt kan je terecht met alle vragen rond drugs 
en drugsgebruik, ook wanneer het gebruik nog niet 
problematisch is. drugpunt geeft ook vormingen en 
lezingen.
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Wil je meer 
weten over politie 
Schelde-Leie?

Liefst tot in de 
kleinste details?

Heb je meer dan 
10 minuutjes tijd?

Hoe vaak wil je 
nieuws ontvangen?

Weet je waarom 
je deze brochure 
gekregen hebt?

ben je zeker dat je geen 
nieuws wil over politie 
Schelde-Leie?

geen probleem! Je 
kan er vast iemand 
anders plezier mee 
doen: je kinderen 
(check het fietsrap-
portje op pagina 16) 
of iemand van je 

familie of buren. Je 

scoort gegarandeerd!

bij het begin van elke zomer mag 
je onze infokrant, PolitieInfo, in je 
bus verwachten.

jaarlijks

ja

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

af en toe

START

AllE NIEuwS op jouw mAAt EN rItmE

deze WijkWijzer wordt uitgegeven 
door de politiezone Schelde-Leie, dus 
voor de inwoners van de Pinte, gavere, 
nazareth en Sint-martens-Latem. In 
deze gids maak je kennis met je wijkin-
specteur, krijg je een hoop preventietips 
en kom je te weten hoe we samen aan 
onze veiligheid kunnen werken.

nieuwsgierig geworden?
ga terug naar start!

fan van cijfertjes? download 
ons jaarverslag op www.schel-
deleie.be (rubriek ‘Over ons’).

Communicatie
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Is dit een noodgeval? Zit je op sociale media?

Heb je een voorkeur voor 
persoonlijk contact?

Heb je dringende hulp 
nodig? of zie je iets ver-
dachts? aarzel niet en bel 
het noodnummer 101!  
doe het onmiddellijk en 
zonder twijfel. Het is de 
snelste manier om een 
politieploeg ter plaatse te 
sturen. Ze staan 24/24 en 
7/7 voor je klaar!

nee

nee

ja ja

AllE NIEuwS op jouw mAAt EN rItmE

Stuur een mailtje naar 
contact@pzschelde-leie.be. 
Hou er rekening mee dat 
deze mailbox enkel tijdens 
de kantooruren wordt 
gelezen.

Schrijf je op www.scheldeleie.
be in voor onze nieuwsbrief . 
Je krijgt in je mailbox twee-
wekelijks een overzicht van 
nieuwtjes, acties en campag-
nes, preventietips,...

neeja

Waar liggen wij én jullie van wakker? 
Like, deel en reageer!
volg ons op: 
www.twitter.com/PZScheleLeie
vind-ons-leuk op:
www.facebook.com/PZScheldeLeie. 

de wijkinspecteur is jouw eerste 
aanspreekpunt bij buurtproblemen. 
Zoek op www.scheldeleie.be op wie 
de wijkinspecteur is in jouw straat.

meer info op www.scheldeleie.be
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FOtOGraFie & illustraties 

PZ deinze-Zulte

PZ Schelde-Leie

bIvv

octopusplan.be

dSI - police politie (Jos balcaen, Lavinia Wouters)

de Hoax-Wijzer

eCC denemarken

besafe.be

vlaamse overheid

CaW

vertrouwenscentrum kindermishandeling

drugpunt

Jobpol.be

Kind & gezin




