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Wonen Leie & Schelde is een interlokale vereniging van de gemeente De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem. 
Deze informatie is een samenvatting van het reglement. Voor de volledige informatie verwijzen we naar de reglementaire tekst. 

 

 
 

MERELBEKE 
PREMIE INBRAAKPREVENTIE 
 
Het gemeentebestuur voorziet in een premie voor particulieren die hun woning beveiligen 

tegen inbraak.  

 
Aanvrager 

• Particuliere eigenaar of huurder (mits toestemming van eigenaar) 

 

Voorwaarden 
• De maatregelen werden aanbevolen in een voorafgaand advies voor 

diefstalpreventie van de lokale politie en werden pas uitgevoerd na ontvangst van 

dat advies. Dit advies is op het moment van aanvraag maximaal 3 jaar oud. 
• Nieuwgebouwde woningen komen pas in aanmerking indien de 

omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning minstens 5 jaar oud is op 

het moment van aanvraag. 
o Voor de premie komen enkel volgende maatregelen in 

aanmerking:  beveiliging van buitendeuren die direct toegang verlenen tot 

de woning (cilindersloten, grendels, rozassen, spionogen, veiligheidssloten, 

deurketting) 

o optilbeveiliging voor elektrische rolluiken of poorten 

o beveiliging van gevelopeningen die direct toegang geven tot de woning 

(grendels, vensterkrukken, kierstandhouder, doorvalbeveiliging, 

traliewerk,…) 

o installatie van veiligheids- en schrikverlichting 

o inbraakvertragend beslag 

o gelaagd glas 

Bedrag 
• 175 euro per woning, is het factuurbedrag lager dan 175 euro, dan is de subsidie 

gelijk aan het factuurbedrag.  

• Enkel de maatregelen die uitgevoerd zijn na het preventief advies van de politie 

worden aanvaard. 

 

Aanvraag 
 

1. Je vraagt vooraf een preventieadvies aan bij de lokale politie. 

2. Je voert de gewenste beveiligingsmaatregelen uit die in dit advies worden 

vermeld. 

3. Na de uitvoering wordt het aanvraagformulier ingediend bij het gemeentebestuur. 

 

De politie controleert of het advies werd gevolgd en de maatregelen goed werden 

uitgevoerd. Op basis van het verslag en de facturen wordt de toelage toegekend. 

 
 

Meer informatie 
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https://www.merelbeke.be/system/files_force/bijlage/aanvraag%20preventieadvies.pdf?download=1
https://www.merelbeke.be/system/files_force/bijlage/aanvraag%20toelage%20inbraakpreventie.pdf?download=1
https://merelbeke.be/bestuur/premies-subsidies-en-toelagen/premies-en-financi-le-tegemoetkomingen-verbouwen/gemeentelijke
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