
Ik maak mij zorgen om mezelf of om een inwoner 
van Lingewaard. Waar kan ik dit melden?

Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag
(verwardheid)
Bel 0800-1205 als u met een deskundige wilt praten over 
uzelf of de persoon om wie u zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld 
een buurman die in de war lijkt te zijn en niet goed voor
zichzelf of zijn huis zorgt. Of een buurvrouw die steeds
vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar
keer haar huissleutels kwijt was. Een team van hulpverleners
bekijkt afhankelijk van de situatie welke zorg er nodig is
en zet de hulp in gang. Voor meer informatie:
https://www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl/.

Alarmnummer 112
Voor spoedeisende en
levensbedreigende situaties

Bijvoorbeeld:
• Als u of iemand anders dringend 
 medische hulp nodig heeft.
• Bij brand.
• Als u getuige bent van een misdrijf. 
 Bijvoorbeeld mishandeling of inbraak.
• Als iemand een gevaar vormt voor 
 zichzelf of een ander.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te
maken heeft met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Heeft u hulp nodig? Kent u iemand die
hulp nodig heeft? Bel dan 0800–2000, 24/7 bereikbaar,
voor advies of het doen van een melding. Chatten kan
op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.veiligthuisgm.nl.

Politie
Zijn er signalen van criminaliteit of (geluids-) overlast? Of 
heeft u een vermoeden van hennep- of xtc-productie? U 
hoeft het niet zeker te weten om een melding te doen via 
0900-8844. De politie doet altijd nader onderzoek. U kunt de 
politie bellen, maar ook meld misdaad anoniem 0800-7000. 

Waar kan ik 
melden?

Huisarts
Bij (lichte) psychische, psychosociale of psychosomatische
problemen kan een huisarts helpen. De huisarts kan zelf
helpen of zorgen voor een juiste doorverwijzing. Bel uw 
huisarts om een afspraak te maken. Nog geen huisarts in 
Lingewaard? Kijk voor een overzicht van alle huisartsen op
www.onzehuisartsen.nl.
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Gemeente Lingewaard
Heeft u andere zorgen om uw naasten en twijfelt u wie u 
hierover kunt benaderen? Bel dan 026-3260111.

Voor meer informatie www.lingewaard.nl



WoningbouwZi
Bij signalen van vervuiling, verloedering van de woning en structurele geluidsoverlast 
• Waardwonen 026-3263050 of info@waardwonen.nl
• WOONstichting Gendt 0481-424383 of info@woonstichtinggendt.nl

Buurtbemiddeling
Heeft u ruzie met uw buren en wilt u tot een oplossing komen?
Bel 088-0011333 of mail naar buurtbemiddeling@sterker.nl.
Voor meer informatie: https://buurtbemiddelingsterker.nl/

Gemeente:
Heeft u aanwijzingen dat een persoon, bedrijf of instantie uit de gemeente Lingewaard 
misbruik maakt van gemeenschapsgeld en zo fraude pleegt? Is een lantaarnpaal kapot, 
ligt een stoeptegel los of ligt er zwerfvuil? Hangt er een gevaarlijke tak in een boom 
of zijn de speeltoestellen kapot? Heeft u iets gevonden of verloren? Meld dit dan op 
www.lingewaard.nl en klik op de button ‘iets melden’. Natuurlijk kunt u ook met de 
gemeente bellen 026-3260111.

Brandweer (geen spoed)
Er zijn veel situaties waar de brandweer niet met spoed naartoe hoeft. Het gaat om 
alle situaties waar mogelijk gevaar kan optreden, maar die op dat moment nog niet 
gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Bijvoorbeeld een vermoeid paard dat niet meer op 
eigen kracht uit de sloot kan komen, een boom die over de openbare weg ligt en voor 
verkeershinder zorgt of een waterlekkage waardoor straten blank komen te staan. 
Het gaat dus om situaties die op dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. 
In deze gevallen belt u 0900-0904.


