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Gentse flikken werken voortaan ook op afspraak

Vanaf woensdag 1 juli 2020 werkt de Politie Gent voor niet-dringende aangiftes en

meldingen ook op afspraak. Dankzij een onthaal op afspraak zijn de wachttijden

aan de politiebalie verleden tijd. Een afspraak maken gebeurt online, maar kan

ook nog telefonisch.

Een aangifte doen of een klacht indienen aan de balies van de commissariaten kan voor niet-

dringende zaken vanaf 1 juli ook op afspraak. De wijkcommissariaten die op afspraak werken

zijn Gent Centrum, Nieuw Gent, Ledeberg, Gent-West, Sint-Amandsberg en Wondelgem. Een

afspraak maken kan tot 5 minuten op voorhand. In het Algemeen Politiecentrum Gent

(Antonius Triestlaan 12) kunnen mensen wel nog zonder afspraak terecht, elke dag van 8 tot 20

uur.
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'Na onze opendeurdagen in de wijkcommissariaten zetten we een nieuwe stap
om onze Gentse politie nog klantvriendelijker te maken.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Werken op afspraak biedt heel wat pluspunten. Niet alleen tijdswinst en efficiëntie voor de

politie, ook voor de burger zijn er voordelen. De instroom van bezoekers aan de balies kan

gespreid en gecontroleerd worden, waardoor lange wachttijden en volle wachtzalen tot het

verleden behoren. Voor elke afspraak wordt één uur voorzien, in alle rust en veiligheid.

'Met deze vernieuwing zullen we minstens evenveel burgers kunnen
ontvangen – de dienstverlening zal nu alleen nog meer op maat, vlotter en
professioneler verlopen.'
— Karin Vanhooren, directeur wijkpolitie

Een afspraak maken kan vanaf 29 juni 2020 online via de website van de Politie Gent. Aan de

ingang van de commissariaten hangt bovendien een QR-code die doorverwijst naar de website.

De afspraken gebeuren volgens alle coronamaatregelen. De politie raadt burgers aan om

aangifte te doen in hun eigen politiezone.

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Karin Vanhooren, directeur wijkpolitie, gsm 0473 99 60 55 , e-mail

karin.vanhooren@police.belgium.eu

Bevoegd

Voor alle praktische informatie over de Politie Gent

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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