
Politie noodoproep    101  

Brandweer en ziekenwagen   100 – 112 

Antigifcentrum      070 245 245  

De Blauwe Lijn     0800 123 12 

De sluikstortcel     0800 93 511 

Informatienummer stad Antwerpen 03 22 11 333 

Wachtdienst dokters    03 239 58 54  

Wachtdienst apothekers   0900 10 500 

Card stop  www.cardstop.be       070 344 344     

Doc stop www.docstop.be     00800 2123 2123    

Brandwonden   https://www.brandwonden.be  02  649 65 89   

ZNA Algemeen Ziekenhuis STUYVENBERG     03 217 75 95  

Apothekers informatie: apotheek van wacht:        

https://www.apotheek.be/ 

Dokters en wachtposten van wacht: 

https://www.antwerpen.be/nl/info/5540a522cca8a782408b45d1/wachtposten-en-

diensten-huisdokters 

Vertrouwenscentra Kindermishandeling    03 230 41 90 

Kinder -en jongerentelefoon Awel  102 

Corona infolijn      0800 14689 

politie Antwerpen: iets aangeven/melden 

Hier kan je een afspraak maken voor een aangifte in uw kantoor, iets aanvragen of melden! 

https://www.politieantwerpen.be/blauwe-loket - https://www.politieantwerpen.be/ 

politie Antwerpen: iets aangeven/melden 

Hier kan je een afspraak maken, iets aanvragen of melden! 

https://www.politieantwerpen.be/blauwe-loket 

• Bvb  Bromfietsdiefstal - Burenruzie - Computercriminaliteit - Diefstal uit voertuig - Diefstal voorwerpen - Fietsdiefstal - 
Graffiti -  Oplichting (al dan niet via het internet) - Schade aan wegdek, straatmeubilair of signalisatie - Steeds 
terugkerende overlast - Vandalisme - Verlies van voorwerpen of documenten (inclusief identiteitskaart, 
boorddocumenten …) - Ander probleem  

•  

Meldingskaart stad Antwerpen 

• Voor meldingen, vragen, opmerkingen, klachten en suggesties over uw buurt of de stedelijke dienstverlening:  

dit voor allerhande zaken: afval, sluikstort, graffiti, , drugsspuiten, dood dier, niet opgehaald huisvuil, glas en 
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hondenpoep, volle containers, geurhinder, dierenoverlast, straatverlichting, beschadiging rijweg, beschadiging 

voetpad, gevaarlijk keldergat, straatmeubilair (beschadiging, suggesties, …)   

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052639d8a6ec798b4b42/meldingskaart-

stad-antwerpen 

phishing aangeven 

met nadeel: in kantoor aangifte doen (afspraak via de Blauwe Lijn) 

openingsuren en locaties:  https://www.politieantwerpen.be/kantoren 

zonder nadeel: online aangifte mogelijk via website PZ Antwerpen 

Sluikstort melden 

https://www.antwerpen.be/info/5c064a25a67793a7881aa7ac/cleanteam 

Sluikstort op het openbaar domein kan u op 2 manieren melden: 

• elektronisch, via het e-formulier (bovenvermelde link) 

• gratis nummer sluikstortlijn: 0800 935 11 (elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur) 

Defecte straatverlichting melden 

• Voor het district Hoboken en Antwerpen-Kiel: Infrax, tel. 0800 60 777 (gratis 

nummer) of via het online meldingsformulier. 

• Andere districten: tel. 0800 63 535 (gratis nummer) of via de 

website www.straatlampen.be. 

• Voor straatverlichting op provinciale en gewestwegen (de lantaarnpalen dragen 

de vermelding A, gevolgd door 4 cijfers):  het Vlaams Verkeerscentrum , tel. 03 

443 63 31. 

De Druglijn 
 

Bij de Druglijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en 
gokken. Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. 
Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen. 

078 15 10 20        www.druglijn.be 

Drugs dealers 

iets melden over verdacht druggebruik, dealers, woningen met vermoeden 

dealen drugs, … :   dc@politie.antwerpen.be 

 

Vlaamse wegentelefoon 
 

• Als je een acuut gevaarlijk probleem (zoals een obstakel op de 
autosnelweg) opmerkt, kan je tijdens de kantooruren bellen naar de 

Vlaamse wegentelefoon. Buiten de kantooruren bel je het best naar de 
politie. Je kunt ook via de website gebreken aan de weginfrastructuur 

melden. 
• 0800 122 66       www.meldpuntwegen.be 
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