
                           
Algemene contactgegevens?

pz.deinzezultelievegem@police.belgium.eu

                           www.politiedeinzezultelievegem.be

                                                                   twitter.com/PolitiezoneDZL

                                                        facebook.com/PZDeinzeZulteLievegem

De wijkinspecteur bekommert zich over de orde, rust en veiligheid. Hij of zij 
doet dit door gericht aanwezig te zijn in uw wijk en er toezicht te houden. Het 
takenpakket van uw wijkinspecteur omvat onder meer:

• Huisbezoek brengen aan personen die recent verhuisd zijn om de officiële 
inschrijving te regelen; 

• Tussenkomen in burenruzies of andere conflicten en proberen hiervoor 
oplossingen aan te reiken;

• Aanhoren van klachten van de bevolking en doorverwijzen naar de juiste 
instanties;                                                 

• Personen onder voorwaardelijke invrijheidsstelling opvolgen;
• Aanwezig zijn op evenementen die in uw wijk plaatsvinden;
• Uitvoeren van opdrachten uitgaande van de Procureur des Konings;
• Onderhouden van contacten met de BIN-coördinatoren;
• Bijstand gerechtsdeurwaarders.

Deinze-Zulte-Lievegem

Beste inwoner van Lievegem

Met deze wijkfolder willen wij u informeren over de wijkwerking van de politiezone 
Deinze-Zulte-Lievegem. In deze folder vindt u de verschillende wijkinspecteurs 
van uw gemeente terug. Bovendien wordt vermeld met welke problemen u bij 
hen terecht kan en hoe u hen kan contacteren. 

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem beschikt over 25 wijkinspecteurs, waarvan 
er 9  tewerkgesteld zijn in de gemeente Lievegem. Uw wijkinspecteur is het 
vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor u en uw buurtbewoners. Hij of zij 
staat dicht bij de bevolking en voelt aan wat er leeft in uw wijk of buurt.

Aarzel dus niet om uw wijkinspecteur aan te spreken zodat eventuele problemen 
vlug kunnen worden gesignaleerd en aangepakt. Wij zijn er immers voor u,  
uw wijk is onze zorg!

Eerste Hoofdcommissaris Benny Van Wabeke  Tony Vermeire
Korpschef     Burgemeester Lievegem

Uw wijkinspecteur contacteren?

Annick Geeraert                                                  annick.geeraert@police.belgium.eu
Debbie Van den Bulcke                          debbie.vandenbulcke@police.belgium.eu
Eddy De Wispelaere                                     eddy.dewispelaere@police.belgium.eu
Filip De Clercq                       filip.declercq.1@police.belgium.eu
Leen Van De Velde    leen.vandevelde@police.belgium.eu
Maaike Cami    maaike.cami@police.belgium.eu
Wim Cornelis    wim.cornelis@police.belgium.eu 

Uw wijk is onze zorg! Uw wijk is onze zorg!
Deinze-Zulte-Lievegem

Commissariaten

Commissariaat Lievegem                                                   Wijkcommissariaat Lovendegem
Sportlaan 1                                                             Dorp 18/1
9930 Zomergem                          9920 Lovendegem

 09 244 26 00                                    09 244 25 75

Wijkcommissariaat Waarschoot
Kerkstraat 7
9950 Waarschoot

09 244 25 70 

Onthaal op afspraak

Niet-dringende klacht of aangifte? Vanaf nu steeds op afspraak in een commissariaat 
naar keuze! Surf naar onze website www.politiedeinzezultelievegem.be voor meer 
informatie!



Eerste Inspecteur 
Filip De Clercq

Wijk Zomergem-Centrum

Eerste Inspecteur 
Annick Geeraert

Wijk Vinderhoute-N9

Eerste Inspecteur 
Eddy De Wispelaere

Wijk Lovendegem-West-
Bloemekes

Inspecteur 
Maaike Cami

Wijk Waarschoot-West

Inspecteur 
Debbie Van den Bulcke
Wijk Waarschoot-Belle

Eerste Inspecteur 
Wim Cornelis

Wijk Waarschoot-Centrum

Inspecteur 
Leen Van De Velde

Wijk Lovendegem-Centrum

Eerste Commissaris
Diensthoofd

Marc Van Wabeke 
Wijk & Onthaal 

Aangesteld
Hoofdinspecteur

Andy Roelens 
Wijk & Onthaal

Lievegem 

Wie is uw wijkinspecteur?
U kan ook steeds uw wijkinspecteur zoeken op onze website
onder “Je wijk”. Geef uw straat & huisnummer in
& vindt de juiste contactgegevens!
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*Momenteel zijn de functies voor wijkinspecteur Oostwinkel en De Lieve niet ingevuld. 
De andere wijkinspecteurs nemen deze wijken voorlopig over.


