
 

 

 

 

 Een bezoek aan het hoofdcommissariaat bestaat uit een korte voorstelling van de politiedienst 

en een begeleide rondgang in het gebouw met uitleg over het materieel en de voertuigen. 

 Bij aankomst worden de bezoekers opgewacht door de persoon die hen bij de rondleiding zal 

begeleiden. Vrij rondlopen in het gebouw is niet toegestaan, iedereen blijft bij de groep. 

 Bezoekers mogen niet ongevraagd in de dienstvoertuigen plaatsnemen, materiaal uit deze 

voertuigen nemen of het aanwezige korpsmateriaal aanraken of bedienen. 

 Tijdens de rondgang komen de bezoekers ook in het lokaal van de dagcoördinator. De bezoekers 

worden verzocht hier tijdens een eventuele interventie de stilte te bewaren zodat iedere oproep 

verstaanbaar blijft. 

 Noodoproepen gaan altijd voor. Indien nodig wordt het bezoek dan ook onderbroken. 

 Het nemen van foto’s is niet toegestaan in het hoofdcommissariaat. 

 Binnen het hoofdcommissariaat is er een algemeen rookverbod van kracht. 

 De bezoekers worden verzocht alles netjes te houden en het milieu te respecteren, dit zowel 

binnen als buiten het gebouw. 

 In de gebouwen en op de terreinen van de politie is er een zekere discipline van toepassing die 

eveneens van de bezoekers wordt verwacht. Indien wordt ondervonden dat een groep geen 

respect toont voor de aanwezige personeelsleden, het materieel en de gebouwen, behoudt de 

politiezone zich het recht voor het bezoek stop te zetten en voor de desbetreffende vereniging, 

school of groep in de toekomst geen bezoeken meer toe te staan; 

 De politieparking en de bezoekersparking aan het commissariaat zelf dienen steeds vrij te blijven 

voor het politiepersoneel of voor burgers/klanten. Het is eveneens niet toegestaan te parkeren 

op de terreinen van de brandweer of de politie. Er is voldoende parkeerplaats langs de 

Stadionlaan en op de bezoekersparking van KMSK Deinze die recht tegenover de 

brandweerkazerne en het hoofdcommissariaat is gelegen. Ook wie bezoekers brengt of komt 

ophalen, dient hiermee rekening te houden en zich aan voorgaande regels te houden. 

 

Alvast bedankt voor de medewerking! 
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