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Wat te doen bij…
Overlast in de wijk
1. Jongerenwerk – Stichting Pulse
Inloop, activiteiten, voorlichting, overlastmeldingen, samenwerking,
afstemming met BOA’s en politie.
Bereikbaarheid:

Ma t/m vr 10.00 – 22.00 uur
Bij geen gehoor kunt u een bericht
achterlaten op de voicemail.

Didi Muhiya
030 - 6868030
06 – 54 29 79 20
d.muhiya@stichting-pulse.nl
www.stichting-pulse.nl

2. B
 ijzonder Opsporing Ambtenaar (BOA) –
Gemeente
Zorgen voor leefbaarheid in de openbare ruimte.
Bereikbaarheid:

Dagelijks 8.00 – 20.00 uur
In de weekenden gelden afwijkende
en wisselende tijden.

BOA: Toezicht en handhaving
openbare ruimte
	06 – 12 24 02 04
	uwstadstoezicht@ijsselstein.nl

3. Politie
Bel als elke seconde telt het alarmnummer 1-1-2. Bel 1-1-2 ook bij
verdachte situaties! Ziet u iets dat u wilt melden, maar spoed is niet
noodzakelijk, bel dan 0900-8844.
Voor de wijkagent vraagt u naar het
wijksecretariaat IJsselstein. Hier doet
u de melding en wordt u zo spoedig
mogelijk teruggebeld.

Contact
	0900 – 88 44 Geef uw melding
vooral door!
www.politie.nl

Bereikbaarheid:

Meld Misdaad Anoniem
0800 - 7000

24 uur per dag – 7 dagen per week

Tip: c heck of jouw wijk een BuurtWhatsApp groep heeft voor
buurtpreventie via www.onsijsselstein.nl.

Noodsituatie

Contact in noodsituaties
112 ( politie, ambulance, brandweer)
www.politie.nl

Alles weten over uw wijk en IJsselstein?
Meld u aan voor de wijknieuwsbrief: www.onsijsselstein.nl

Ideeën om de wijk te verbeteren
Wijkgericht Werken – Stichting Pulse
Signalen van wijkbewoners, leefbaarheid in uw wijk, samenwerking
met wijkteam van beroepskrachten en bewonersgroepen, aanspreekpunt en ondersteuner bij wijkinitiatieven en wijkproblemen.
Bereikbaarheid:

Ma t/m vr 09.00 – 17.00 uur

Contact:
030 – 686 80 30
redactie@onsijsselstein.nl
www.stichting-pulse.nl

Bewonersgroepen IJsselstein
Noord:
Edelstenenwijk:
ijsselveld.west@gmail.com
IJsselveld-Oost:
ijsselveld-oost@ijsselstein-noord.nl
Europa- Oranjekwartier:
europa-oranje@outlook.com

West:
Achterveld-Groenvliet:
achterveld-groenvliet@outlook.com
Centrum en Zuid:
redactie@onsijsselstein.nl

Vragen over afvalinzameling, grofvuil, reiniging,
gladheidbestrijding en openbaar groen
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
Afvalinzameling, grofvuil, reiniging, gladheidbestrijding,
openbaar groen.
Bereikbaarheid:

Ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur

Contact
0900 – 60 39 222
info@rmn.nl
www.rmn.nl

Voor al uw vragen wanneer u niet weet
waar u met uw melding terecht kunt
Klant Contact Centrum (KCC) – Gemeente
Openbare orde, veiligheid en spoedmeldingen. En voor al uw vragen
wanneer u niet weet waar u met uw melding terecht kunt.
Bereikbaarheid:

Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur

Gemeente IJsselstein
14 030
info@ijsselstein.nl
www.ijsselstein.nl
Calamiteiten
06 – 21 21 52 02
Voor calamiteiten buiten de reguliere
werktijden die om directe actie vragen,
zoals een rioolverstopping, gat in het
wegdek, een omgewaaide boom.

Burenoverlast
1. Zelf gesprek aangaan
2. Woonoverlast huurwoningen – Provides
Huurt u een woning van Provides en ervaart u woonoverlast of heeft
u conflicten met de buren? Probeer hier eerst met uw buren zelf over
te praten. Komt u er niet uit? Meld uw klachten bij de wijkbeheerder.
Bereikbaarheid:

Ma t/m do 08.00 – 16.30 uur
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur

Stewart Roodenburg
030 – 686 05 86
Peter van Putten
030 – 686 05 88
www.provides.nl

3. Buurtbemiddeling – Stichting Pulse
Overlast van buren of slechte burencontacten? Schakel Buurtbemiddeling in voor informatie, advies of bemiddeling. Bemiddelaars gaan
samen met u op zoek naar een oplossing.
Bereikbaarheid:

Ma t/m vr 09.00 – 17.00 uur
Inloopspreekuur:
Dinsdag 13.00 – 14.00 uur
(Kameraplein 73)

Jette Bertels
030 – 688 70 30
	buurtbemiddeling@stichting-pulse.nl
	stichting-pulse.nl/buurtbemiddeling

