Afwezigheidstoezicht
Moet u om één of andere reden voor enige tijd uw woning onbewaakt achterlaten,
dan kunt u een beroep doen op de politie om uw woning extra in het oog te houden.
De reden voor deze afwezigheid (vakantie, werkopdracht in het buitenland, opname
in het ziekenhuis, bijstand van hulpbehoevende familieleden,...) doet er niet toe.
In het verleden werd deze dienst aangeboden onder de noemer "vakantietoezicht",
maar nu bieden wij deze gratis service aan onder de naam "afwezigheidstoezicht".
Hierdoor kan het toezicht ook veel ruimer worden opgevat.
Heeft u in uw familie of kennissenkring iemand die onverwacht tijdelijk alleen in zijn
woning moet achterblijven en die zich hierdoor niet veilig voelt, ook dan kan u
hiervoor beroep op ons doen om een extra oogje in het zeil te houden.
Voorwaarden en procedure:
Afwezigheidstoezicht kan u aanvragen op één van de volgende manieren:



u kan een formulier afhalen op het commissariaat;
of hier onmiddellijk downloaden via de link: Formulier afwezigheidstoezicht;
Om veiligheidsredenen mag dit formulier niet via e-mail verstuurd
worden. U kan het formulier afgeven in het commissariaat of met de post
versturen.
Hoofdcommissariaat Tienen
(24u permanentie)
Gilainstraat 109
3300 Tienen
Fax: 016 822 702



Wijkcommissariaat Hoegaarden
(elke werkdag tussen 9u en 12u)
Gemeenteplein 1
3320 Hoegaarden
Fax: 016 768 799

of u kan afwezigheidstoezicht ook aanvragen via de volgende website PoliceOn-Web.

Nog enkele nuttige tips om het risico op diefstal te verkleinen:






uw afwezigheid mag niet evident lijken, zoals een overvolle brievenbus, een
niet onderhouden gazon, enz...;
uw afwezigheid niet melden op sociale netwerksites (twitter, facebook...);
bewaar uw waardevolle zaken op een velige plaats (met aankoopfactuur,
foto's, garantiecertificaten);
berg alle spullen (slotvast) op die een dief van pas zouden kunnen komen
(ladder, gereedschap...);
sluit en controleer alle deuren, ramen, openslaande vensters, hekken
(hangslot).

Wil je hierover meer info, ga eens kijken naar onze pagina in verband met
"Diefstalpreventie" en "Inbraakpreventie".
Zie ook onze folder: "Geef inbrekers geen kans! (pdf, 215 KB)"
En ook als je op vakantie vertrekt...






vermijd dat u grote sommen cash geld in uw portefuille meeneemt;
houd nummers van "Card Stop", uw bank, enz. bij de hand of in uw GSM;
bewaar nooit al uw identiteitsdocumenten op dezelfde plaats;
noteer en bewaar lijsten van banknummers, reisdocumenten,
rijksregisternummer, en noodnummers nooit allemaal op dezelfde plaats...

Zie ook onze folder: "Checklist vertrek (pdf, 102 KB)"
NOG EEN EXTRA TIP:
Sociale controle is niet te vervangen door politietoezicht! Belangrijk is dat ook uw
buren, familie en/of vrienden uw woning voor u in de gaten houden.
Geef ons steeds een seintje indien uw geplande afwezigheid verandert.

Bijkomende informatie en Contact:
Lokale politiezone Tienen-Hoegaarden
Commissariaat Gilainstraat (24 u permanentie) : 016 801 915
Commissariaat Hoegaarden (elke werkdag tussen 9 en 12 u) : 016 768 790

