
Vanaf 1 november
werken wij op

afspraak! 

Niet dringende
politiehulp nodig? 

Maak een
afspraak via onze

website! 

Maak je afspraak via
www.pzgrens.be

Het voordeel van
een afspraak? 
Je hoeft niet te

wachten. 

Heb je nog een
vraag? 

Bel ons dan op het
nummer: 

03/620.29.29

Voor dringende
politiehulp bel je

steeds het
nummer 101!

PZ Grens - Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout

Digitaal loket

fietsdiefstal
bromfietsdiefstal
winkeldiefstal
diverse beschadigingen
graffiti

vakantietoezicht

Police-on-web
 

Via police-on-web kun je een
aantal zaken online afhandelen. Je
hoeft er niet voor langs te komen. 

Aangifte van

Aanvragen van

Surf naar www.policeonweb.be.
Om een melding te kunnen doen,
heb je je eID en kaartlezer nodig. 



maandag:      09u00 - 17u00
dinsdag:         09u00 - 17u00
woensdag:     09u00 - 17u00
donderdag:   09u00 - 17u00
vrijdag:          09u00 - 17u00
zaterdag:      09u00 - 17u00 

maandag:     09u00 - 13u00
dinsdag:        09u00 - 13u00
woensdag:    09u00 - 17u00
donderdag:  09u00 - 13u00
vrijdag:         09u00 - 13u00

maandag:    09u00 - 13u00
dinsdag:       09u00 - 13u00
woensdag:   09u00 - 17u00
donderdag:  09u00 - 13u00
vrijdag:         09u00 - 13u00

Waar en wanneer kan je een
afspraak maken?

Centraal onthaalpunt Kalmthout

Afspraakmomenten:

Lokaal onthaalpunt Essen 

Afspraakmomenten: 

Lokaal onthaalpunt Wuustwezel

Afspraakmomenten: 

Dringende politiehulp nodig?

Onze interventieploegen zijn 24/24
en 7/7 op de baan om jouw
veiligheid te garanderen. Heb je
dringende hulp nodig, bel dan
steeds het nummer 101! Wie zich
buiten de kantooruren aanmeldt bij
één van de kantoren kan via de
muurtelefoon een medewerker van
de noodcentrale 101 spreken.

Dringend: 101!

Verdachte zaken? 

Als je iets verdacht ziet, bel dan
onmiddellijk 101! Alle andere
kanalen zoals sociale media, e-mail
van de politie zijn niet geschikt om
iets te melden.

betere en snelle hulp omdat
sommige zaken vooraf kunnen
voorbereid worden
geen wachttijden
je weet op voorhand welke
documenten je moet
meebrengen.

Voordelen van een afspraak
aan het loket?

Er zijn tal van voordelen:

Aangifte van niet
dringende

politiehulp via
afspraak

Geen internet?

Heb je geen internet ter
beschikking? Neem dan telefonisch
contact op met onze dienst onthaal
tijdens de kantooruren op het
nummer 03/620.29.29. 


