Wat te
doen bij...
Als je een idee hebt voor de buurt en actief betrokken
wilt zijn bij je leefomgeving. Waar kun je terecht
bij overlast of als je een melding wilt doen.

Goede ideeën voor jouw buurt?
Een goed idee voor je buurt op het gebied van ontmoeting, gezondheid,
groen, schoon of duurzaam? De gebiedsregisseur denkt graag mee.
Ook als er problemen zijn in de wijk.
14 0346 - ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur
info@stichtsevecht.nl
Wil je subsidie aanvragen voor je idee?
www.stichtsevecht.nl/ideevoorjewijk

Maak kennis
met de
gebiedsregisseurs

Wil je actief worden in jouw wijk?
www.stichtsevecht.nl/wijken

Hulp nodig bij het opzetten van een
sociale activiteit?
Neem contact op met de opbouwwerker van Welzijn Stichtse Vecht.
0346 29 07 10 - ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur
www.welzijnsv.nl

Meldpunt illegale verhuur
Heb je een vermoeden van illegale verhuur in de buurt? Ervaar je overlast van illegale
kamerbewoners? Geef het door aan het speciale meldpunt:
0346 25 48 35 - ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur
illegaleverhuur@stichtsevecht.nl
www.stichtsevecht.nl/illegaleverhuur

Vragen over afval in de openbare ruimte?
Meer weten over de afvalinzameling, het aanmelden van grof
huisvuil, kapotte kliko’s, een kapotte of verloren afvalpas?
Afvalinzameling: Installeer de AfvalWijzer-app op je
mobiele telefoon.
14 0346 - ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur
www.stichtsevecht.nl/afval

Maak kennis
met de
afvalcoach

Mankementen aan de openbare ruimte
Meld kapotte stoeptegels, speeltoestellen, straatverlichting,
vuildump of onveilige verkeerssituaties.
Installeer de Fixi-app op je mobiele telefoon.
14 0346 - ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur
www.stichtsevecht.nl/melding

Voor calamiteiten buiten de reguliere werktijden die om directe actie vragen,
zoals een rioolverstopping, een gat in het wegdek of een omgewaaide boom:
14 0346 - buiten kantoortijden, toets 9 en je wordt doorverbonden met een medewerker.

Overlast door jongeren?
Spreek zelf de jongeren aan. Een goed en rustig gesprek wil
vaak al helpen. Hulp nodig bij het aanspreken van jongeren?
Jeugd-Punt Stichtse Vecht wil graag weten wat het probleem is
en kan je helpen om met de jeugd in contact te komen.

Maak kennis
met een van de
jongerenwerkers

06 83 60 29 20 - ma t/m vr 10.00 – 22.00 uur
evt@jeugd-punt.nl
www.jeugd-punt.nl/stichtse-vecht
Heeft het gesprek geen oplossing gebracht
en is de overlast structureel?
Neem contact op met de wijkagent.
0900 8844 - voor niet-spoedeisende vragen of problemen
www.politie.nl/mijn-buurt
112 - als elke seconde telt en bij verdachte situaties
De politie gaat met de melding aan de slag in samenwerking met de BOA van de gemeente
en Jeugd-Punt.

Vragen over handhaving in de openbare ruimte?
Neem contact op met een van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).
14 0346 - ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
info@stichtsevecht.nl

www.stichtsevecht.nl

Maak kennis
met een
van de BOA’s

Burenoverlast?
Ga zelf het gesprek aan. Lukt dat niet, neem dan contact
op met Buurtbemiddeling voor advies of bemiddeling.

Zo werkt
buurtbemiddeling

088 900 4000 - ma t/m vr 09.00 – 17.00 uur
buurtbemiddeling@kwadraad.nl

www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling

Woonoverlast huurwoning?
Huur je een woning en ervaar je woonoverlast? Of heb je een conflict met de buren?
Ga zelf het gesprek aan. Kom je er niet uit? Meld dan je klacht bij je verhuurder.
www.portaal.nl

www.vechtenomstreken.nl

0800 67 82 25 - ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur

0346 25 94 90 - ma t/m vr 8.30 – 15.30 uur

TIM Stichtse Vecht: ondersteuning en zorg dichtbij
0800 1513 - ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur
info@timstichtsevecht.nl
www.timstichtsevecht.nl

Acute psychische problemen
Bel de huisarts of de huisartsenpost
www.primair-hap.nl
Denkt u aan zelfmoord? Bel (anoniem) 0800 0113

Huiselijk geweld of mishandeling
112 - voor acute levensbedreigende situaties
0800 2000 - voor huiselijk geweld of mishandeling (Veilig Thuis)

Ramp of crisis in Stichtse Vecht
www.stichtsevecht.nl
RTV Utrecht, frequentie 655.25, kanaal 44
Radio M (frequentie 101.3 op de kabel en 93.1 FM in de ether)

Gemeentenieuws ontvangen in je mailbox?
www.stichtsevecht.nl/nieuwsbrief

