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(/)

Meer informatie (/#?_translate=nl)

Mijn Laakdal

 (/aanmelden)

 Home (/) ● Wonen & omgeving (/wonen-omgeving) ● Mobiliteit (/mobiliteit-overzicht) ● Geopunt en Vlaams verkeerscentrum

Geopunt
Vlaams
verkeerscentrum
Wij blijven onzeen
dienstverlening
op afspraak
aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
Als je
is.op de hoogte wil blijven over werken en verkeer in Laakdal, kan je op deze sites alle informatie vinden.

Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Geopunt
Vlaanderen
Heb je een afspraak
maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
Op de
websiteover
van Geopunt
alleof
informatie
de overheid
die corona@laakdal.be.
met geografie te maken heeft, zoals
Vragen
corona?(/geopunt-home)komt
www.corona-virus.be
specifiekvan
m.b.t.
Laakdal:
bijvoorbeeld wegenwerken. Het portaal maakt deze informatie beschikbaar voor burgers, organisaties en bedrijven.
Hier (/handleiding-geopunt-2) lees je hoe je Geopunt gebruikt.

Vlaams Verkeerscentrum
Het Verkeerscentrum (/verkeerscentrum)houdt het verkeer op alle hoofdwegen in Vlaanderen in de gaten met allerlei technische
snufjes. Je vindt er verkeersinformatie, zoals waar er files staan of waar er werken zijn. Je kan er ook terecht als je niet met de
auto wilt reizen: zij helpen je een route te plannen met het openbaar vervoer.

 Contactinformatie
Mobiliteit (/dienst-mobiliteit)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
mobiliteit@laakdal.be (mailto:mobiliteit@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 (/dienst-mobiliteit)



Gerelateerde documenten

handleiding geopunt (247 KB)
(/handleiding-geopunt-2)
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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)

