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Heeft u goede ideeën over de verbetering van uw wijk?
Neem dan contact op met uw Wijkteam. Misschien kunt u zelf aan de slag als vrijwilliger. Wilt
u iets doen voor de mensen in uw buurt? Meld u bij het Wijkteam. Adressen en informatie
vindt u op de website Wijkteam Venray.
Wijkteam Venray
www.wijkteamvenray.nl

Zijn er dingen kapot in uw straat of wijk, bijvoorbeeld de
weg, de stoep of de verlichting?
Heeft u last van overlast, een verstopt riool, gewonde dieren, ongedierte, gevaar zoals
losliggende stoeptegels, of zwerfvuil? Of wilt u melden dat iets kapot is? U kunt dit direct
melden via de website van de gemeente.
Gemeente Venray - melding openbare ruimte
www.venray.nl/melding

Maakt u zich zorgen over uw buren of andere
wijkbewoners?
Denkt u dat er iets aan de hand is of dat iemand zich eenzaam voelt? Probeer in contact te
komen. Bel aan en maak een praatje. Vraag of er hulp nodig is. Misschien kunt u zelf iets
doen. Bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie drinken of samen een boodschap doen.

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als
u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen,
gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.
Kijk op de site van het wijkteam voor de contactgegevens van de wijkagent.
Wijkteam Brukske
brukske@wijkteamvenray.nl
www.wijkteamvenray.nl/brukske
Wijkteam Centrum Centrum-West
centrum_centrum_west@wijkteamvenray.nl
www.wijkteamvenray.nl/centrum-centrum-west
Wijkteam Landweert
landweert@wijkteamvenray.nl
www.wijkteamvenray.nl/landweert
Wijkteam Veltum
veltum@wijkteamvenray.nl
www.wijkteamvenray.nl/veltum
Wijkteam Venray
www.wijkteamvenray.nl
Wijkagenten Venray
0900 88 44
www.politie.nl/wijkagenten-venray

Heeft u problemen met de buren of andere wijkbewoners?
Probeer het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Bel een organisatie die kan
bemiddelen.
Neem contact op met Synthese voor buurtbemiddeling. Of vraag het Wijkteam. Adressen en
informatie vindt u op de site Wijkteam Venray.
Wijkteam Venray
www.wijkteamvenray.nl
Synthese - buurtbemiddeling
Leunseweg 51
5802 CG Venray
0478 51 73 00
info@synthese.nl
www.synthese.nl/buurtbemiddeling

Loopt het uit de hand?
Bel dan de politie en leg het probleem uit. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft
gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft
van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.
Politie - geen spoed
0900 88 44
www.politie.nl

Is er overlast of voelt u zich bedreigd?
Bel de politie. Bel 112 als er gewonden zijn.
Politie - geen spoed
0900 88 44
www.politie.nl
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