
Meld overlast!

Bel in noodgevallen en voor directe hulp alti jd 112!

Hondenpoep, 
burenruzies, 

geluidsoverlast of rommel 
in de straat. Het zorgt voor 

veel spanning en ergernis. Ook 
problemen die je niet direct opmerkt, 
zijn minstens zo belangrijk. Daarom 

vinden gemeente Valkenswaard, 
Woningbelang, Woonbedrijf 
en Politie Valkenswaard het 
belangrijk dat u weet waar 

u terecht kan. 

Meld 
overlast! 

De aanpak van overlast 

is een gemeenschappelijke 

taak van gemeente, politie, 

hulpverleningsinstanties en 

woningcorporaties. Daarom 

werken we veel met elkaar 

samen. Maar ook als inwoner 

kunt u iets doen door 

overlast te melden. In alle 

woonwijken is een 

wijkcommissie actief. 

Wijkcommissies nemen 

initiatieven om de leefbaarheid, 

de veiligheid en de kwaliteit 

van wonen te stimuleren en 

ze zijn betrokken bij allerlei 

verschillende projecten die 

de wijk  verbeteren. Kijk 

op Valkenswaard.nl/

wijken.
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Wat kan ik hier melden?

Vervuiling, vernielingen, kapotte 

straatverlichting, klachten/meldingen , 

verloren of gevonden voorwerpen, 

woon-parkeeroverlast, hondenpoep

 (040) 208 34 44 (ook buiten 

kantooruren bij milieuoverlast)

 Valkenswaard.nl/melden 

Wat kan ik hier melden?

Vermoedens van misdaad (Indien u 

graag anoniem wilt melden) 

 0800-7000 

 Meldmisdaadanoniem.nl/

melden
Wanneer kan ik hier melden?Indien u huurder bent bij Woonbedrijf en (ernstige) overlastsituaties ondervindt in uw woonomgeving (040) 243 43 43  info@woonbedrijf.com

Wanneer kan ik hier melden? Indien u huurder bent bij Woningbelang en (ernstige) overlastsituaties ondervindt in uw woonomgeving
�(040) 208 38 38  www.woningbelang.nl (Direct naar ‘overlast melden’)

HET SOCIAAL TEAM

Wat kan ik hier melden?»  Zorgen over iemand uit uw omgeving»  Ondersteuning voor uzelf (040) 208 34 44.

De Crisisdienst (040) 2530 350 voor nood buiten kantoor-uren.
Buurtbemiddeling 0651800948 voor con� icten met buren waar u zelf niet uit komt

Prettig samen leven betekent rekening houden 
met elkaar. Een aantal tips om overlast te 
voorkomen:

• maak kennis met uw buren

• geef het van tevoren aan als u gaat 
klussen of een feestje geeft

• zet muziek niet te hard of gebruik een 
koptelefoon

• zorg samen voor een schone 
woonomgeving, dat is voor uzelf en de 
buren prettig.

Voorkomen is beter 
dan genezen!

Wat kan ik hier melden?
Drugsoverlast, verdachte situaties

 0900 - 8844
 Melding via wijkagent: 

Politie.nl/mijn-buurt/
wijkagenten


