Thuis in Theresia
Beste buurtgenoot,
Deze kaart wordt bij u bezorgd omdat u in de wijk Theresia
woont. We zien dit dus als geadresseerde post voor u als
wijkbewoner. Als u dit anders ziet en u wilt geen berichten van
uw wijkraad ontvangen, laat het ons dan weten via
info@wijktheresia.nl

Contact

>

Adres wijkraad >

Alles uit uw wijk en méér op een rijtje gezet.
Hang deze WIJKWEGWIJZER op een vaste plek.

Opmerkingen, meldingen, klachten?
Op www.wijktheresia.nl/contact vindt u een reactieformulier.
Wijkraad Theresia, p/a MFA Het Spoor,
Schaepmanstraat 36,
5041 AR TILBURG
www.wijktheresia.nl

Wijkcentrum

>

In Wijkcentrum MFA Het Spoor is onder andere het wijkcentrum gevestigd voor de
wijken Theresia en Loven-Besterd, onder coördinatie van ContourdeTwern.

Meldingen

>

•

Centraal nummer geluidsoverlast (alleen overlast door muziek/horeca en evenementen)

•

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Omgewaaide
boom? Meldingen of tips over uw buurt?
Centraal Meldpunt Gemeente: www.tilburg.nl/contact/melding-maken &
14-013
Of download app.: www.buitenbeter.nl (per 1-1-2021: www.fixi.nl)
Meld misdaad anoniem
&
0800-7000
Huiselijk geweld/verwarde personen (24/7)
&
0800-8013

•

•
•

Politie (wijk)

Medisch

>

>

Onderwijs/BSO >

&

073 6812821

Politie Midden- en West-Brabant, wijkagenten Theresia. Igor Duijneveld & Yildirim Simsek.
wijkagenten-lovenbesterdtheresia@mw-brabant.politie.nl.
wijkagenten-lovenbesterdtheresia@mw-brabant.politie.nl
Verdachte situaties; geen spoed wel politie
& 0900-8844
Als u zich onveilig voelt:
&
112
Geen spoed wel brandweer
& 0900-0904
Meldnummer zorgwekkend gedrag
& 0800-1205
Huisartsen Medisch Centrum Oud Noord (overdag www.mcontilburg.nl
Huisartsenpost, centraal (avond/nacht/weekend/feestdagen)
& 085-536 03 00
Zie wijkplatform: www.wijktheresia.nl

Nuttige adressen>

Er gebeurt veel in de spoorzone. Hieronder wat adressen:
www.stadstuintheresia.nl
www.spoorzonetheresia.nl
www.dewerkplaats.net
www.spoorzone013.nl
www.lochal.nl
www.r-newt.nl
www.vvvtilburg.nl/news/detail/evenementenkalender-tilburg

GEMEENTELIJKE >
CONTACTPERSONEN
WIJK THERESIA >

Anthonie Quispel, wijkregisseur

Paul van Esch, omgevingsmanager paul.van.esch@tilburg.nl
Esmah Lahlah, wijkwethouder		

WIJKWEGWIJZER
Gegevens op deze kaart zijn eind 2020 tot stand gekomen.

anthonie.quispel@tilburg.nl

oud-noord@tilburg.nl

Al deze informatie (en veel meer) vindt u
terug op uw digitale wijkplatform:

www.wijktheresia.nl

