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Dienstverlening op afspraak?
Welkom na afspraak
Wil je een nieuwe identiteitskaart aanvragen? Heb je een bouwvergunning nodig of een rijbewijs? Heb je vragen voor de diensten
burgerzaken, welzijn, jeugd, sport, mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken ...? Maak een afspraak online, telefonisch of
via het onthaal van het gemeentehuis. Wij bereiden jouw dossier voor en helpen je snel en efficiënt verder op het moment dat jou
past – zonder lange wachtrijen.

Welkom zonder afspraak
Je hoeft
niet vooronze
alles dienstverlening
een afspraak te maken.
Wij blijven
op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
Aan online
de centrale
onthaalbalie
kan
je
terecht
kan aanvragen? Je vindt ditvoor:
terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk

is.
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
cadeaucheques
‘Laakdal
schenkt’
Heb
je een afspraak
maar
kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
 huisvuilzakken (pmd, groene zakken, biobags)

 afhalen van aangevraagde documenten (rijbewijs, reispas, arbeidskaart, uittreksel strafregister…)

Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

 binnenbrengen van documenten (inentingsbewijs,...)

 informatie over en inschrijven voor vrijetijdsactiviteiten

Online dienstverlening
Ook van thuis uit kun je heel wat gemeentelijke zaken regelen. Zo moet je zelfs niet naar het gemeentehuis gaan!
Via het e-loket (/e-loket)vraag je eenvoudig allerlei attesten aan (samenstelling gezin, bewijs van woonst, adreswijziging…) en
maak je melding van, bijvoorbeeld, gevaarlijke verkeerssituaties, het fout gebruik van aanplakzuilen, schade aan openbaar domein
zoals een beschadigd wegdek.

 Contactinformatie
Onthaal (/onthaal)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
info@laakdal.be (mailto:info@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00

Lees

Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00

Alle informatie (/onthaal)
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

