Zuidwest
Belangrijke telefoonnummers
Deze deurhanger wordt u aangeboden door wijkbureau Zuidwest van de gemeente
Utrecht. Op deze deurhanger staan belangrijke telefoonnummers voor bewoners,
ondernemers en organisaties in de wijk Zuidwest. Voor het melden van onveilige
situaties, overlast, oplossingen en ideeën kunt u in één oogopslag zien waar u moet zijn.

((

Spoed Politie, brandweer en ambulance

((

Bel 112 als elke seconde telt. Als levens op het spel staan,
als u een misdrijf ziet gebeuren of als u een verdachte situatie
in uw straat of wijk opmerkt. Dit nummer is 24 uur per dag
bereikbaar.

0900 - 88 44 Geen spoed, wel politie
U bent bijvoorbeeld getuige geweest van diefstal, mishandeling, een ongeval of een ernstig burenconflict. U wilt overlast
melden. Of u wenst informatie en advies over politiezaken of
u wilt de wijkagent spreken. Ook als u een woninginbraak of
autokraak zonder spoor van een dader wilt melden, kunt u
contact opnemen of kijk op politie.nl.

...

...

0800 - 70 00 Meld Misdaad Anoniem
Durf je een misdaad niet te melden, omdat een dader
jou kent? Bel dan naar 0800-7000 (gratis nummer) of
ga naar meldmisdaadanoniem.nl.

030 - 286 00 00 Gemeente Utrecht
Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 3526 GZ Utrecht
Meldingen over veiligheid en leefbaarheid kunt
u doorgeven via utrecht.nl/melding.

030 - 7400 514
buurtteamsutrecht.nl/buurtteam-kanaleneiland-zuid
Het Buurtteam is er voor iedereen die woont in KanaleneilandZuid en Transwijk. U kunt hier onder andere terecht als u geld
problemen heeft, problemen op school, problemen in het gezin,
maar ook als u zorgen heeft over de opvoeding, huisvesting,
gezondheid, scheiden, verslaving of eenzaamheid. Bezoekadres
buurtteam Zuidwest: Marco Pololaan 71, 3526 GA Utrecht

0800 - 2000 Veilig Thuis
Slachtoffers, getuigen en plegers van huiselijk geweld kunnen
terecht bij Veilig Thuis voor hulpverlening. Ook kunt u hier
terecht als u zich zorgen maakt over kindermishandeling.
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Wat kunt u zelf doen
burgernet.nl
Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid
in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet deel
nemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist
persoon wordt opgespoord. U kunt zich aanmelden op
burgernet.nl.

Als de sirene gaat
Als de sirene gaat dreigt er gevaar.
Kijk op crisis.nl voor alle informatie.
Officiële berichten over calamiteiten worden door
RTV Utrecht doorgegeven via:
• Radio M Utrecht, etherfrequentie FM 93.1
• Televisie RTV
• rtvutrecht.nl

NL-alert: Direct informatie bij een noodsituatie?
NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon.
Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe
omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht
informeren. In dit bericht staat specifiek wat er aan de
hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.
Ga naar NL-alert.nl en stel uw mobiel in.

Digitale nieuwsbrief Zuidwest
Meld u nu aan voor de gratis digitale nieuwsbrief

ZUID
WEST

van Wijkbureau Zuidwest. Zo blijft u met één klik op
de hoogte van het laatste gemeentelijke nieuws,
werkzaamheden én bijeenkomsten.
utrecht.nl/zuidwest

@WBZuidwest

