
Als je spoed hulp nodig hebt, dan bel je
altijd 112. In de volksmond bel je 112 bij
bloed en spoed. 112 daar pak je daders
mee. En ook: 112 daar red je levens mee!

Ook bij twijfel kun je altijd 112 bellen, de
112 centralist zal het altijd aangeven als je
0900-8844 had moeten bellen.

112 BELLEN

Verkeerd geparkeerde auto's;
Burenruzie;
Baldadig gedrag;
Geluidsoverlast.

Het kan ook gebeuren dat je wel politie
nodig hebt, maar de situatie niet
levensbedreigend of op heterdaad is. In
die gevallen moet je het landelijke
politienummer bellen: 0900- 8844.

Denk bijvoorbeeld aan:

0900-8844 BELLEN

Hieronder vind je de wijkagenten van Oisterwijk. Je kunt hen bereiken via
0900-8844 of via www.politie.nl -> mijn buurt - > wijkagenten. Je kunt
dan een contactformulier invullen als je op een van de wijkagenten klikt. 

WIJKAGENTEN GEMEENTE OISTERWIJK

WIE HEB IK NODIG?
Kijk hieronder welke instantie je nodig hebt.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je
anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Je kunt bij M. melden
over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen,
brandstichting, wapen- of mensenhandel.

MELD MISDAAD ANONIEM 0800-7000

Paul Huisman
Oisterwijk /

Suleyman Ozan
Oisterwijk /

Frank de Laat
Oisterwijk / 
Heukelom

Albert Tuut
Haaren

Peter Hagendijk
Moergestel
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Buurtpreventie Oisterwijk is een door burgers georganiseerde controle op
onregelmatigheden in een woonwijk. Als we verdachte situaties of overtredingen aantreffen,
dan geven wij dit door aan o.a. de politie. Burgers doen op vrijwillige basis mee en dragen
opvallende kleding. Wij vragen minimaal 12x per jaar 2 uurtjes van jouw tijd.

Meer informatie of je aanmelden kan via:  info@buurtpreventie-oisterwijk.nl

BUURTPREVENTIE OISTERWIJK

R-Newt is daar waar jongeren en kids zijn. Op straat, op scholen, in
jongerencentra en online. We organiseren toffe activiteiten, ondersteunen je als
je zélf een event wilt opzetten, zijn er om gewoon gezellig te kletsen en bieden
een luisterend oor. We zijn een appje away en altijd present.

R-NEWT JONGERENWERK

Je kunt bij de gemeente meldingen doorgeven over allerlei zaken, zoals
losliggende stoeptegels, omgevallen bomen, overlast etc.. Dit kan
telefonisch maar ook digitaal via Fixi (www.fixi.nl of download de app.

Je leest hier alles over op website: www.oisterwijk.nl/meld-en-herstel

GEMEENTE OISTERWIJK: MELDINGEN VIA FIXI(APP) 

WIE HEB IK NODIG?
Kijk hieronder welke instantie je nodig hebt.

Een WhatsApp Buurtpreventiegroep, is een groep in de chat app WhatsApp met één of meer 
beheerders. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen 
van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt.

Aanmelden kan via: www.buurtpreventie-oisterwijk.nl of scan de QR code.

WHATS APP GROEPEN

Ousama 
06-41460825
ousama@r-newt.nl

Damian 
06-83224394
damian@r-newt.nl 

Via 0800-1205 kun je met een deskundige praten over de persoon om wie jij je
zorgen maakt. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die in de war lijkt en niet goed
voor zichzelf of zijn huis zorgt. Aan een buurvrouw die steeds vaker met blote
voeten op straat loopt en al een paar keer haar huissleutels kwijt was.

Neem een kijkje op www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl voor meer informatie

MELDPUNT ZORGWEKKEND GEDRAG
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