Wijzigingen in het lokaal politiecommissariaat
15
feb
2021

Vanaf 1 maart wordt het lokaal commissariaat opgenomen in een grotere “regio Oost”. Regio Oost omvat Wervik,
Langemark-Poelkapelle, Moorslede, Staden en Zonnebeke. Dit heeft gevolgen voor de openingsuren en de
contactgegevens. De overige dienstverlening vanuit de zone Arro Ieper (interventie, recherche, verkeer,…) blijft
dezelfde.

Jouw regiopost: Pater Lievensstraat 3, 8890 Moorslede
Het huidige lokaal commissariaat blijft bestaan als regiopost voor wijkwerking en onthaal. Het onthaal is beschikbaar
via afspraak die je kan maken via onze website www.arroieper.be
Voor de regiopost van Moorslede kan je een afspraak maken op volgende momenten:
 maandag van 13.00 uur tot 17.30 uur
 woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
 elke tweede zaterdag van de maand in de voormiddag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Zijn er geen beschikbare momenten die voor jou passen? Dan kan er nog altijd een afspraak gemaakt worden in een
andere regiopost of commissariaat binnen de zone.
Vanaf 1 maart kan je de regiopost contacteren via onderstaande gegevens:
E-mail: PZ.Arroieper.RegioOost@police.belgium.eu
Regiopost Moorslede: 051 78 81 81
Regiocommissariaat Regio Oost: 056 23 46 20
Voor aangiftes is het e-loket dag en nacht beschikbaar op
www.politie.be/nl/e-loket.

Wijkinspecteurs
In de regiopost van Moorslede zijn er 3 wijkinspecteurs:
 Detlef Deceuninck - Wijkinspecteur Dadizele
 Geert Desmet - wijkinspecteur Moorslede Zuid en Vijfwegen
 Bieke Vanwymelbeke - Wijkinspecteur Moorslede Noord
Je kan je wijkinspecteur vinden via de knop “wie is je wijkinspecteur?” op de website.

Voor problemen is de wijkinspecteur het eerste aanspreekpunt. Tot hun taken behoren onder andere:
 Aanwezig zijn in de wijk en contact leggen met de inwoners
 Oog hebben voor sociale problemen
 Aandacht hebben voor mogelijke criminele activiteiten
 Adreswijzigingen en andere opdrachten voor de gemeente
 Toezicht op markten, wielerwedstrijden, buurtfeesten, kermis, …
 Toezicht aan scholen, speelpleinen en publieke plaatsen
 Instaan voor de orde en rust in de wijk
 Informatie inwinnen
 Mensen advies geven en doorverwijzen
 Bemiddelen bij burenruzies en andere geschillen
 Uitvoeren van opdrachten van het parket in de wijk
 Schade aan de openbare weg en aan gebouwen, speelpleinen, ... signaleren en doorgeven
 Lokale problemen aanpakken

Contactinformatie
Dienst noodplanning en preventie
Gemeentehuis
Marktplaats 1
8890 Moorslede

051 77 70 06
051 77 10 76
 preventie@moorslede.be

Openingsuren

Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (op afspraak - namiddag gesloten)
Morgen gesloten
Alle informatie

