
Lokale Politie Waasland-Noord gaat van start op 1 januari 2015
Wie is Lokale Politie Waasland-Noord? 
Op 1 januari 2015 fusioneren de politiezones Beveren en Sint-Gillis-Waas/Stekene tot één groot politiekorps. De nieuwe  
politiezone zal Waasland-Noord heten. De politiezone strekt zich uit over de gemeente Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. 
Het nieuwe politiekorps zal bestaan uit 220 medewerkers. 

Gecentraliseerde huisvesting met politiezorg op maat
In de toekomst worden alle diensten gecentraliseerd in een nieuw administratief gebouw in Beveren (Gravendreef 1). 
Deze nieuwbouw zal vermoedelijk in 2018 klaar zijn. Tot dan worden de politiediensten op vier verschillende locaties 
ondergebracht. Sommige diensten zullen verhuizen naar een andere locatie. De verhuis zal in fases verlopen en start eind 
december. 

Politiekantoor Gravendreef - Beveren 
Gravendreef 1, 9120 Beveren | Tel. 03 750 14 11 - Fax 03 750 14 10 | contact@politiewano.be

Huisvesting voor:  Onthaal (info, klachten, aangiften, ...) Beveren, Interventie, Beleid & HR, Gerechtelijke en administratieve 
ondersteuning.

Openingsuren
Dit kantoor is 24 uur per dag geopend, 7 dagen per week, ook op feestdagen.

Politiekantoor Kleine Bosweg - Beveren 
Kleine Bosweg 24, 9120 Beveren | Tel. 03 750 18 30 | contact@politiewano.be

Huisvesting voor: Wijkwerking Beveren, Verkeersdienst en Financiën & Logistiek.

Openingsuren

Maandag 16.00 tot 18.00 uur

Dinsdag 16.00 tot 18.00 uur

Woensdag 10.00 tot 12.00 uur

Donderdag 10.00 tot 12.00 uur 

Vrijdag 10.00 tot 12.00 uur 

Zaterdag 10.00 tot 12.00 uur 

Politiekantoor Sint-Gillis-Waas
Blokstraat 4, 9170 Sint-Gillis-Waas | Tel. 03 470 27 30 | contact@politiewano.be

Huisvesting voor: Onthaal (info, klachten, aangiften, ...) Sint-Gillis-Waas, Wijkwerking Sint-Gillis-Waas, Recherche, Sociale  
politie en Invalspunt voor de dienst Interventie (sectoren Sint-Gillis-Waas en Stekene).

Openingsuren

Maandag 8.30 tot 12.30  uur

Dinsdag 8.30 tot 12.30 uur 13.30 tot 18.30 uur

Woensdag 8.30 tot 12.30 uur 13.30 tot 16.30 uur

Donderdag 8.30 tot 12.30 uur

Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Zaterdag 8.30 tot 12.30 uur

Deze openingsuren gelden 

vanaf 5 januari 2015!



Lokale Politie Waasland-Noord  
Beveren - Sint-Gillis-Waas - Stekene

Gravendreef 1 | 9120 Beveren 
Tel. 03 750 14 11 | Fax 03 750 14 10 
contact@politiewano.be

Politiekantoor Stekene
Zavelstraat 37 bus 1, 9190 Stekene | Tel. 03 790 15 20 | contact@politiewano.be

Huisvesting voor: Onthaal (info, klachten, aangiften, ...) Stekene, Wijkwerking Stekene, en Invalspunt voor de dienst Interventie 
(sectoren Sint-Gillis-Waas en Stekene)

Openingsuren

Maandag 8.30 tot 12.30 uur

Dinsdag 8.30 tot 12.30 uur

Woensdag 8.30 tot 12.30 uur 13.30 tot 16.30 uur

Donderdag 8.30 tot 12.30 uur 13.30 tot 18.30 uur

Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Zaterdag 8.30 tot 12.30 uur

Nieuw postadres vanaf 1 januari 2015
Een rechtstreeks gevolg van deze verhuis is de wijziging van het postadres. Vanaf 1 januari 2015 moet alle  briefwisseling 
gestuurd worden naar Lokale Politie Waasland-Noord, Gravendreef 1, 9120 Beveren. 

Wat verandert er concreet voor mij als inwoner?
Voor jou als inwoner zal er niet veel veranderen. Politiezorg op maat van de burger blijft immers behouden. 
Er zal nog altijd politie in jouw straat patrouilleren.  Je zal nog steeds met je vragen, aangiften en klachten terecht kunnen in 
jouw vertrouwde politiekantoor. 

In welk politiekantoor moet ik zijn...

Voor dringende politiehulp?

Voor dringende politiehulp, bel je meteen 101!

Ook als je een verdachte handeling wil melden, bel je best meteen 101! Enkel dan kan de politie met een patrouille ter plaatse 
komen en de situatie even controleren. 

Met een vraag, een klacht of om een aangifte te doen? 

Je kan in elk politiekantoor terecht met een vraag, een klacht of om een aangifte te doen. 

Wist je trouwens dat je voor een aangifte van fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, diverse beschadigingen en graffiti 
niet meer langs het politiekantoor moet gaan. Je kan deze feiten ook melden via een online loket: www.police-on-web.be. 

Om mijn wijkinspecteur te spreken?

De wijkinspecteurs van Beveren behouden hun zitdagen in hun wijkkantoren. 
De wijkinspecteurs van Sint-Gillis-Waas werken vanuit het politiekantoor Sint-Gillis-Waas. 
De wijkinspecteurs van Stekene kan je vinden in het politiekantoor Stekene.  

Je kan jouw wijkinspecteur ook aanspreken tijdens zijn/haar wijkronde. 

Deze openingsuren gelden 

vanaf 5 januari 2015!


