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Veiligheid en preventie
Veiligheid is een basisbehoefte. Om de openbare veiligheid te creëren werken wij als gemeente
nauw samen met de hulpdiensten, zoals: de lokale politie en de brandweer. Bovendien dragen
artsen, tand- en dierenartsen een belangrijke rol in de gemeente.
Een van de steunpilaren van veiligheid is het voeren van preventieve acties. Door deze acties
trachten we de personen met verkeerde bedoelingen de opportuniteiten tot het in het gedrang
brengen van de openbare veiligheid en het onveiligheidsgevoel te ontnemen. Denk maar aan
alcoholcontroles door de lokale politie, tips voor het beveiligen van de woning, het graveren van
fietsen,…
Daarnaast zorgt de dienst Veiligheid en Preventie ervoor dat de gemeente voorbereid is op een
ramp. De gemeente beschikt over een gemeentelijk noodplan, waarin alle procedures zijn
bepaald die uitgevoerd worden bij de afkondiging van het 'rampenplan'.
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Contact
Veiligheid en Preventie
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 78
EContacteer ons

Openingsuren
Vandaag open
van 13u30 tot 17u00

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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