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De Blauwe Lijn
De Blauwe Lijn is het gratis infonummer van Politiezone Antwerpen. Je kunt er terecht met al uw nietdringende vragen en meldingen aan de politie. De Blauwe Lijn is 7 dagen op 7 bereikbaar en dit 24 uur per
dag op 0800 123 12 of deblauwelijn@politie.antwerpen.be [1]. Heb je dringende politiehulp nodig en wil je
meteen een politiepatrouille ter plaatse? Bel dan het noodnummer 101.

Wanneer bel je de Blauwe Lijn?
Je kunt de Blauwe Lijn bijvoorbeeld contacteren wanneer:
er is ingebroken in je wagen en de dader niet meer aanwezig is.
je voertuig werd weggesleept en je wil weten wat je nu moet doen.
een voertuig je uitrit blokkeert.
je buren in het holst van de nacht abnormaal veel lawaai maken.
je bent op zoek naar een telefoonnummer van een dienst of werknemer van Politiezone Antwerpen.
De Blauwe Lijn probeert zo snel mogelijk je vraag te beantwoorden of registreert je melding. Deze wordt overgemaakt aan de
betrokken afdeling of dienst, die zorgt voor de verdere afhandeling. Op deze manier ben je er zeker van dat je melding altijd
vlot wordt opgevolgd.

Wanneer bel je het noodnummer 101?
In volgende situaties kan je terecht bij het noodnummer 101:
Je bent getuige van een inbraak of diefstal.
Jij of iemand in je omgeving wordt bedreigd.
Je ziet dat er een ernstige vechtpartij aan de gang is.
Er is een ernstig verkeersongeval gebeurd en er zijn gewonden.
Er is een overval of steekpartij gebeurd.

Hoe contacteer je de Blauwe Lijn?
Je kunt de Blauwe Lijn op verschillende manieren bereiken.
Telefonisch
De Blauwe Lijn is 7 dagen op 7, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op het nummer 0800 123 12.
Per e-mail
Je kunt de Blauwe Lijn op elk moment van de dag een mailtje sturen op deblauwelijn@politie.antwerpen.be [1]. Vergeet zeker
niet om uw contactgegevens toe te voegen, zo kunnen de medewerkers van de Blauwe Lijn jou contacteren als er nog

vragen zijn. Je krijgt binnen de 48 uur een reactie of antwoord.
Via het Blauwe Loket
Je kunt de Blauwe Lijn ook contacteren via het Blauwe Loket [2] op deze website. Vragen, meldingen, klachten,
complimenten, suggesties … kan je hier noteren. Ook hier krijg je binnen de 48 uur een reactie of een antwoord.
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