PREMIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

Gemeenteraad 22.06.2006

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS!

Gegevens aanvrager
Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………
GSMnummer:……………………………………………………………………………………………………..
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Rekeningnummer :………………………………………………………………………………………………..
Bent u slachtoffer geweest van een inbraak of poging tot inbraak in de woning of het handelspand?
Ja, op ………………………………………………… (datum)
PV nummer:…………………………………………. (kopie bijvoegen aub)
De aanvrager is eigenaar / bewoner / gebruiker van het pand (schrap wat niet van toepassing is)

Gegevens betreffende het te beveiligen pand
Adres:…………..…………………………………………………………………………………………………...
Vooraf technopreventief advies gewenst? Ja / Neen (schrap wat niet van toepassing is)

Voorwaarden en bedrag premie
Zie tekst op achterzijde

Bijlagen
Als bijlage zitten kopies van volgende documenten:
o Indien van toepassing, een kopie van het proces-verbaal van de vaststelling van de inbraak of poging
tot inbraak.
o Indien een technopreventief verslag werd opgemaakt, een kopie van dat verslag.
o Na uitvoering van de werken, een kopie van de facturen / onkostennota van de uitgevoerde werken.
Opgemaakt te ……………………………………… op: . . / . . / . . . .
Handtekening aanvrager,

1

Verplicht in te vullen, anders kan de premie niet worden uitbetaald.
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Premie ter aanmoediging van de beveiliging van woningen en kleinhandelspanden tegen inbraak.
A. Wie komt in aanmerking?
Eigenaar, bewoner of gebruiker van een woning of kleinhandelspand gelegen op het grondgebied van de
gemeente Lendelede.
B. Welke voorwaarden worden gesteld?
• De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning of het gehele
kleinhandelspand. Dit houdt in dat ondermeer alle gevelopeningen die direct toegang geven tot de
woning of kleinhandelspand in dezelfde mate moeten beveiligd worden.
• De maatregelen die wel in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de algehele verbetering van de
organisatorische en fysische beveiliging van een woning of kleinhandelspand.
• De premie wordt niet toegekend voor de installatie van alarmsystemen en voor de installatie van
camerabeveiliging. Evenmin komen in aanmerking alle ingrepen aan onbewoonde gebouwen of niet
gebruikte kleinhandelspanden, alsook de gedeelten van de gebouwen die niet direct verbonden zijn
met bewoonde of als handelspand gebruikte gedeeltes.
Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen kan gratis advies
gevraagd worden aan de technopreventie adviseur van de politiezone VLAS. Dit advies moet verplicht
gegeven worden aan ieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te
nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie.
C. Hoe en wanneer aanvragen?
Er moet een aanvraagformulier voor het technopreventief beveiligingsadvies ingediend worden bij het
gemeentebestuur. De technopreventie-adviseur van de politiezone VLAS zal een afspraak maken met de
aanvrager voor een bezoek ter plaatse. Er zal een adviesverslag met aanbevelingen voor beveiliging
overgemaakt worden. Dit advies wordt bij het aanvraagformulier gevoegd. De aanvrager voert de werken
binnen het jaar na datum van het adviesverslag uit. Hij verwittigt de technopreventie-adviseur wanneer de
werken beëindigd zijn. De technopreventie-adviseur komt vaststellen of de genomen maatregelen
overeenstemmen met het gegeven advies en met de facturen van de uitgevoerde werken. Hij vervolledigt
het aanvraagformulier en voegt er de facturen aan toe. Het aanvraagformulier wordt ingediend bij het
gemeentebestuur.
D. Bedrag en uitbetaling van de premie?
De premie bedraagt 50% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van 250 euro per
woning of kleinhandelspand. Er kan slechts 1 maal per woning of kleinhandelspand een premie worden
toegekend. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.
F. Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen
Dienst grondgebiedszaken:
051/33.63.05 – milieudienst@lendelede.be
051/33.63.04 – stedenbouw@lendelede.be
Woonwinkel:
051/30.34.14 – e-mail : fanny.seurinck@lendelede.be
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