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Premie voor inbraakpreventie
Conform het besluit van de gemeenteraad van Gingelom van 24 juni 2003, aangepast bij besluit van 27 januari
2007 en 27 juni 2017 betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van woningen
tegen inbraak.
Wie komt in aanmerking?
De premie kan worden aangevraagd door iedere huurder en eigenaar van een woning of appartement op het
grondgebied van de gemeente Gingelom, waarin geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend en waarvan het
niet-geïndexeerd kadastraal inkomen maximum € 1.487 bedraagt.
Er kan slechts éénmaal per eigenaar en per woning een premie toegekend worden.
Hoeveel bedraagt de premie?
De premie bedraagt 50% van de aankoop en/of installatiekosten, met een maximum van 100 € per woning.
Voor welke aanpassingen ontvangt men deze premie?
De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico op
inbraak voor de gehele woning verkleinen.
Voorbeelden van techno-preventieve maatregelen die recht geven op een tussenkomst in de gemaakte
onkosten, zijn: veiligheidssloten, cilinderbeveiliging, bijzetsloten, dubbele beglazing, rolluiken, camerabewaking,
elektronische alarmsystemen, ...
De aanvragen moeten steeds binnengebracht worden vóór 31 januari van het jaar volgend op het jaar vermeld
op de factuur!
Wat moet u doen om deze premie te ontvangen?
Personen die in aanmerking wensen te komen voor deze premie dienen in eerste instantie een
aanvraagformulier in te vullen.
De aanvraagformulieren worden ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur en kunnen afgehaald
worden bij de dienst Wonen & Leven, op het gemeentehuis te Gingelom, St-Pieterstraat 1 tijdens de
openingsuren.
Nadat het aanvraagformulier is ingevuld, wordt het ingediend bij de preventiedienst van de Lokale Politie,
Preventiewinkel, Sluisberg 1 te 3800 Sint-Truiden.
Elke aanvraag moet vergezeld zijn van de aankoop- en/of installatiefactuur en zal gevolgd worden door een
controle van de factuur en door een technische controle, waarbij wordt nagegaan of de maatregelen al dan
niet werden uitgevoerd.
Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de premie aan de betrokkene
overgemaakt.
Voor bijkomende informatie en beveiligingsadvies kan u steeds terecht bij de preventieambtenaar op het
telefoonnummer 011 70 19 90.
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