INFORMATIE OM TE BEWAREN
Bewoners en organisaties uit de stad werken
nauw samen om de leefbaarheid en de veiligheid in uw buurt te verbeteren. Dit kan niet
zonder uw hulp. Wij ontvangen graag ideeën,
wensen en vragen over de wijk. Ook meldingen
wanneer u het gevoel hebt dat er ‘iets niet
klopt’ in uw buurt en wanneer u overlast
ervaart kunt u inbrengen.
Op deze kaart vindt u de contactgegevens waar
u terecht kunt, zoals:
• Elkaar ontmoeten
• Hulp vragen
• Iets leuks organiseren voor de buurt
• Meldingen doorgeven

Leefbaarheid en veiligheid
rond het Wilhelminapark

Thuis in Theresia - Wijkraad Theresia
Voor het ophalen en het brengen van informatie kunt u www.wijktheresia.nl raadplegen. Ook voor het deelnemen aan
wijkactiviteiten, in de wijkraad of in een van de belangengroeperingen, gaat u naar www.wijktheresia.nl
Wijkraad Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt
Wilt u weten wat er staat te gebeuren in de wijk Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt?
Voor meer informatie: https://www.goirke-hasselt.nl/
MST Mensen in Beeld Houden
Op Gasthuisring 54A, een beetje verstopt achter het Generalaat, ligt het MST: een groot inloop- en activiteitencentrum. Iedereen is hier welkom!
Voor een kop koffie of thee
• Om andere mensen te ontmoeten
• Om mee te doen aan een activiteit of een cursus
• Om mee te doen als vrijwilliger
• Om hulp te vragen
Geopend op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 15.30 uur.
Kijk voor meer informatie op de website www.menseninbeeldhouden.nl Of kom eens langs!
SMO Traverse; maatschappelijke opvang is er voor dak- en thuislozen
Verwijzing voor aanmelding, intake en informatie:
ma t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op de Reitse Hoevenstraat 2:
013-2055100
013-5425028
Noodbed melden op de Gasthuisring 39 : na 17.00 uur tot 8.30 uur:
Outreachend InterventieTeam: team van professionals dat dagelijks een ronde loopt door diverse wijken. Is ook te bellen voor vragen omtrent mensen die zwerven.
Zij zijn bereikbaarvia receptie Traverse, ma/vrijdag en in de avond:		
013-5425028
Politie
Verdachte situatie met spoed? 						Bel: 112
Geen spoed, wel politie:: www.politie.nl/melden 				0900 - 8844
Heeft u een vraag aan de wijkagent?
wijkagenten-lovenbesterdtheresia@politie.nl of wijkagenten-go-ha-bo@politie.nl
Blijft u liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem:
www.meldmisdaadanoniem.nl (melders blijven altijd anoniem) of bel
0800 - 7000
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Gemeente Tilburg
Afspraak met gemeente
Wilt u graag met de gemeente praten over uw buurt?
Neem contact op met uw wijkregisseur van de gemeente:
inez.rastovac@tilburg.nl of bel 						
of omgevingsmanager Paul van Esch: paul.van.esch@tilburg.nl

013-542 94 48

Tips of meldingen
Leuk idee voor uw omgeving? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Andere meldingen, tips over uw buurt?
www.tilburg.nl/melden Of nog gemakkelijker, download de gratis BuitenBeter app via www.buitenbeter.nl
Bellen naar de gemeente kan ook: 14 013 (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur).
Gemeentemeldingen over uw buurt
Via www.overheid.nl blijft u op de hoogte over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en
bouwplannen. Ook worden hier de nieuwe regels bekend gemaakt, zoals publicaties van gemeenten, waterschappen en
provincies van de afgelopen twee maanden.
ILLEGALE KAMERVERHUUR
Als meer als 3 kamers worden verhuurd in één pand moet er een vergunning zijn verleend.
Op https://www.tilburg.nl/inwoners/vergunningen/kamerverhuur vindt u een lijst van alle bekende panden met kamerverhuur en maatschappelijke voorzieningen in Tilburg. Heeft u vermoedens van illegale kamerverhuur en staat het
pand niet op de lijst?
U kunt dit melden bij het centraal meldpunt, BuitenBeter app, of telefonisch
via het algemene telefoonnummer:					
14 013
Geweld in huiselijke kring?
Of het om uzelf gaat of om iemand anders. Als u het zeker weet maar ook als u al een tijdje rondloopt met een vermoeden van huiselijk geweld. Kijk voor hulp en advies op www.veiligthuismiddenbrabant.nl
of bel met Veilig Thuis (gratis en 24/7 bereikbaar):			
0800-2000
Conflict met buren
Hulp nodig bij problemen met buren. Kijk op www.buurtbemiddelingtilburg.nl
Het AdviesPunt is het centrale punt van Contour de Twern waar iedereen terecht kan voor hulp, aanmelding, verwijzing, advies en vrijwilligerswerk. 						
013 549 86 46
Crisisinterventieteam
Een man of een vrouw die zich verward gedraagt. De moeder die door een beenbreuk plots de zorg voor haar verstandelijk beperkte zoon niet meer kan doen. Voor dit soort situaties kunt u het crisisinterventieteam bellen.
Dit team biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties. Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten
0800 8013
tot de volgende dag. Het nummer: 					
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