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u dat!
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Iets melden?
Zo doet u dat!
Op deze kaart staan belangrijke telefoonnummers voor
het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven.
Zo ziet u in één oogopslag waar u moet zijn.
112 Spoed politie

112
112

Bij een gevaarlijke situatie, als u een misdrijf ziet gebeuren of als u een
verdachte situatie ziet. Bijvoorbeeld drugshandel of voorbereidingen
voor woning- of auto-inbraak. Dan belt u de politie via 1-1-2.
U vergroot hiermee de pakkans.

112 Spoed brandweer en ambulance

Bij een gevaarlijke situatie, als er levens op het spel staan belt u 1-1-2.

0900 8844 Geen spoed, wel politie

Voor politie als er geen acuut gevaar is, maar als u informatie heeft
of contact wilt met uw wijkagent. Melden kan ook op www.politie.nl.

14 030 Gemeente Utrecht

Ervaart u overlast, is er iets kapot op straat, of wilt u vervuiling melden?
Laat het ons weten. Dit kan ook online via www.utrecht.nl/melding of
de Slim Melden Utrecht app.

0800 7000 Meld Misdaad Anoniem

Voor als u wilt melden over criminaliteit en niet bekend wilt worden bij
de politie of dader. Anonimiteit en veiligheid van de melder staan voorop
bij M. Melden kan ook online via www.meldmisdaadanoniem.nl.

0800 2000 Veilig thuis

Bel voor advies en hulp bij huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling. Ook als u zorgen heeft over iemand in uw omgeving.
Melden kan ook anoniem en via www.samen-veilig.nl.

Hier kunt u terecht
in Vleuten-De Meern

Blijf op de hoogte

Wijkservicecentrum
Vleuten-De Meern



Hier kunt u terecht met vragen en
ideeën voor uw straat of buurt. Ook
kunt u hier gevonden voorwerpen
inleveren en overlast melden.
Bezoekadres - Dorpsplein 1
Telefoon - 14 030
vleutendemeern@utrecht.nl
utrecht.nl/vleutendemeern

1. Ontvang de digitale
nieuwsbrief VleutenDe Meern

Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws, werkzaamheden én
bijeenkomsten. Meld u aan via
utrecht.nl/vleutendemeern

Buurtteam

Heeft u vragen of problemen waar u
zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over
uw huisvesting, gezondheid, geldzaken,
scheiden, verslaving, school of eenzaamheid. Het buurtteam denkt met u mee
en biedt concrete hulp.
Buurtteam De Meern
Bezoekadres - De Dompelaar 1d
Telefoon - 030 7400 516
demeern@buurtteamsutrecht.nl
buurtteamsutrecht.nl/demeern
Buurtteam Vleuten
Bezoekadres - Burchtpoort 16
(Cultuurcampus)
Telefoon - 030 7400 517
vleuten@buurtteamsutrecht.nl
buurtteamsutrecht.nl/vleuten

2. Sluit aan bij uw buurtapp

In verschillende straten delen
bewoners informatie over verdachte
situaties. Kijk op Alerteburen.nl om
te zien of uw straat hier gebruik van
maakt.

3. Burgernet

Via Burgernet krijgt u een bericht op
uw telefoon als er een incident in
de buurt is. Zo wordt de kans groter
dat een verdacht of vermist persoon
wordt opgespoord. Meld u aan via
Burgernet.nl of download de app.

U-centraal – bemiddeling
burenproblemen

Heeft u een conflict met uw buren of dreigt
u hierin te komen? U-Centraal luistert,
bemiddelt en adviseert.
Bezoekadres - Drift 11
Telefoon - 030 236 17 28
buurtbemiddeling@u-centraal.nl
buurtbemiddeling-utrecht.nl

4. Volg Vleuten-De Meern
op Social Media
Voor nieuws uit de wijk: volg
@wijkbureauVDM op Twitter.

