
Een buurtveiligheidsteam (BVT) kijkt naar de behoefte van de 
buurt bij de aanpak van overlast. Buurtbewoners mogen (mee)
beslissen met welke problemen de wijkagent, handhavers en 
toezichthouders aan de slag gaan en worden actief betrokken bij 
de aanpak en het terugkoppelen van informatie en resultaten. 

Het team kan verder worden uitgebreid met Buurtwerk, 
Woerdenwijzer, Groenwest, schooldirecties, winkeliers etc. 

Door duidelijke afspraken te maken over de aanpak van een 
probleem, kunnen zichtbare resultaten worden geboekt. Met 
deze tips draagt iedereen bij aan een fijne buurt om te wonen.

Ervaart u toch overlast? Maak dan altijd een melding! 
Op de achterkant staat hoe u dit kunt doen. 

Afval in de container, niet ernaast. 
Breng grofvuil zelf naar de 
milieustraat of maak een 
telefonische afspraak om 
het op te laten halen.

Denk aan de buren. 
Houd het rustig en 
gooi afval in de bak. 

Rijd niet te hard in de 
buurt. Parkeer in de 
vakken en houd 
de stoep vrij.

Verkeer

Jeugd

RES TAFVAL

Afval



UW ZORG DELEN?
Als u te maken krijgt met problemen 
in het huishouden, schulden of geweld 
in huiselijke kring kunt u daar altijd 
wat aan doen. Of het nu om uzelf 
gaat of om iemand anders. Uw zorgen 
delen is een belangrijke eerste stap.
Meldpunt WoerdenWijzer 
0348 – 428 600 
ma t/m vr 08.30 – 12.30

DIRECT POLITIE NODIG?
Bel 112. Ook bij verdachte situaties. 

GEEN SPOED, WEL POLITIE
0900 – 8844 (ook voor de wijkagent)

WIE IS DE WIJKAGENT?
Zoek op www.politie.nl >  
mijn buurt > postcode invullen

ANONIEM EEN MISDAAD MELDEN?
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

WAT KUNT U ZELF DOEN? 
Op www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling staan tips om in 
gesprek te gaan met uw buren over overlast. Vindt u het 
lastig om in gesprek te komen of loopt het gesprek op 
niets uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. 
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Politie
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OVERLAST IN DE OPENBARE RUIMTE?
U kunt hier meldingen doen van zaken als geluidsoverlast, 
kapotte stoeptegels, zwerfvuil, volle afval containers, fiets- 
wrakken, een kapotte lantaarnpaal, verkeers overlast, 
loslopende honden.
Bel tijdens kantooruren 14 0348 
ma 08.30 – 19.30 
di t/m do 08.30 – 16.30
vrij 08.30 – 17.00
Online meldingen openbare ruimte: www.woerden.nl

Gemeente


