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Geef je spullen niet cadeau [1]
Het is even schrikken als je bij je geparkeerde wagen komt en er is ingebroken. Nochtans kan je het
risico om slachtoffer te worden van een autoinbraak zelf verkleinen met behulp van enkele haalbare
preventietips. Als een dief geen waardevolle spullen ziet liggen, zal hij je wagen sneller voorbij lopen.
Laat dus niets achter in je wagen!
Meer tips [1]

[2]

Nieuw mastergebouw komt in Berchem [2]
Heb je die grote werf al gezien op de hoek van de Borsbeeksebrug met de Binnensingel? Daar komt het
nieuw mastergebouw van Politiezone Antwerpen. De eerste schop ging in de grond in oktober 2017.
Tegen 2020 moet het complex klaar zijn. Dan verhuizen 2 000 beleidsuitvoerende en -ondersteunende
diensten naar de centrale site in Berchem. Post X is een goed bereikbare plek en een prima uitvalsbasis
voor de hele stad. Het gebouw moet een aangename en flexibele werkomgeving worden voor onze
medewerkers. En een klantvriendelijk onthaalloket voor burgers.
Alles wat je wil weten over het nieuw mastergebouw [2]

[3]

Gezocht: burgerpersoneel [3]
Dat Politiezone Antwerpen voortdurend op zoek is naar inspecteurs [4]was je misschien al opgevallen.
Maar wist je dat we ook verschillende functies achter de schermen in de aanbieding hebben? Zo’n 1 op 5
van onze medewerkers is burgerpersoneel. Alle openstaande vacatures vind je op onze website [5]. Op
dit moment zoeken we:
* Assessor taskforce eigen werving [6]
Lees meer over werken bij de Antwerpse politie. [3]

Huisorkest Politie Antwerpen zoekt muzikanten
De Koninklijke Muziekkapel van Politiezone Antwerpen zoekt nieuwe muzikanten. Het huisorkest van
de Antwerpse politie bestaat al meer dan 100 jaar, maar heeft dringend nood aan jong bloed om haar
rijke traditie voort te zetten. Ook niet-politiemedewerkers kunnen zich aansluiten bij de muziekkapel.
Daarom lanceert Politie Antwerpen een campagne om muzikaal talent aan te trekken. Een aantal filmpjes
[7], met onder meer een videoclip [8] die werd opgenomen in de schietstand op de Noorderlaan, staan
daarbij centraal. Voel je het kriebelen? Stuur je kandidatuur naar rekrutering@muziekkapel.be [9].

[3]

Wij hebben jou nodig [3]
Droom je van een carrière bij de politie? Draag je Antwerpen een warm hart toe? Wij hebben jou nodig!
Politiezone Antwerpen werft haar eigen inspecteurs aan. Inschrijven kan via deze website. Hoe sneller je
inschrijft, hoe sneller je wordt uitgenodigd voor de selectieproeven. Maak kennis met het promoteam en
stel al je vragen tijdens een van onze infosessies [10].

Wij hebben jou nodig [3]

Criminaliteitscijfers 2018 voorgesteld [11]
Vandaag heeft Politiezone Antwerpen de criminaliteitscijfers van 2018 voorgesteld. In vergelijking met
2017 is de criminaliteit in de stad opnieuw met 3 % gedaald. In vergelijking met 2012 is er een daling van 30
%. Per dag worden in Antwerpen 50 criminele feiten minder gepleegd dan zes jaar geleden!
Lees meer ... [11]
14/05/2019

[12]

Stille mars: enkele dingen die je moet weten [13]
Op zondag 12 mei vindt er een stille mars tegen seksueel geweld plaats. Afgaand op de reacties op de sociale
media wordt er heel wat volk verwacht in Antwerpen. De politie raadt aan om tijdig naar Antwerpen te
vertrekken en zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets en/of het openbaar vervoer. Wie zaterdagavond
de wagen parkeert aan het Steenplein, moet die op tijd verplaatsen. Na middernacht wordt het plein autovrij
gemaakt.
Lees meer ... [13]
11/05/2019

[14]

Aspiranten bouwen dispositief uit [15]
In de Leuvenstraat was er afgelopen zaterdag een grondige controle op onder meer boorddocumenten. Tien
aspirant-inspecteurs en twee aspirant-agenten versterkten het verkeerondersteuningsteam van de regio West.
Er werden 154 voertuigen gecontroleerd.
Lees meer ... [15]
11/05/2019

Actueel
2100 Deurne Frietketel vat vuur [16] 26/05/2019
2040 Berendrecht Actie Noorderlicht in Zandvliet en Berendrecht [17] 25/05/2019
2020 Antwerpen Ovenschotel staat te lang in de oven [18] 23/05/2019
Lees meer ... [19]
Tweets by @https://twitter.com/PZAntwerpen?ref_src=twsrc%5Etfw [20]

Contact
De Blauwe Lijn [21]
0800 123 12
Dringende politiehulp [22]
101
Twitter [23]Facebook [24]Youtube [7]Linkedin [25]
Shield [26]

Politie in mijn buurt

Woonplaats *
Vul hier je straatnaam in.
Als je de eerste letters typt, zal je merken dat de zoekbox automatisch straatnamen met deze beginletters
toont. Klik de juiste suggestie aan.

Blauwe Loket
Ik wil iets aangeven/melden
[27]
Ingebroken in je auto? Brievenbus beschadigd? (Brom)fiets gestolen? Nachtlawaai? Doe een online aangifte
of meld het via ons Blauwe Loket.
Ik wil een afspraak maken
[28]
Bankkaart verloren? Bedreigingen ontvangen? Slachtoffer van cybercrime? Maak hiervoor een afspraak in
het politiekantoor van jouw keuze.
Ik wil iets aanvragen
[29]
Inbraakpreventie op maat? Toetreden tot een buurtinformatienetwerk? Info nodig voor je eindwerk? Vraag
het aan via het Blauwe Loket.

Snelheidscontroles
Van 27 mei tot en met 2 juni 2019
MA [30]DI [31]WO [32]DO [33]VR [34]ZA [35]ZO [36]
Berkenrijslaan (2610 Wilrijk)

27 %
daling van de geregistreerde criminaliteit in Antwerpen tussen 2012 en 2017

2021

het jaar waarin Politiezone Antwerpen zijn intrek neemt in het mastergebouw in Berchem

43 K
Twitteraars volgen onze dagelijkse berichtgeving via @PZAntwerpen
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