SOCIALEKAART BRUNNEPE - HANZEWIJK - GREENTE
BELANGRIJK: vul deze sociale kaart in en hang deze op in uw keuken
of toilet, zodat u bij stroomuitval, brand, ongevallen of een andere
calamiteit de meest belangrijke telefoonnummers (websites) direct bij de
hand heeft!
MELD U OOK AAN OP WWW.CALAMITEITENKAART.NL EN BLIJF
OP DE HOOGTE VAN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN!

Telefoonnummer huisarts:
Telefoonnummer Huisartsenpost:

0900 - 3336333

Vul hieronder in wie er benaderd moet worden tijdens calamiteiten bij uw
afwezigheid:

Naam:
Telefoonnummer:

Politie, brandweer en ambulance (spoed) 112
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS en WEBSITES:
Politie algemeen (geen spoed) ……………………….
Wijkagent (Ewout Eshuis) …………………………..
Meld Misdaad Anoniem .…………………………….
Brandweer (geen spoed) ……………………………..
GGD …………………………………………………..
Gemeente huis en meldpunt openbare ruimte ……..
Storing Gas of Elektra (landelijk nummer) ………….

0900-8844 ……………
0900-8844 ……………
0800-7000 ………..…..
038-4778444 ………...
038-4281428 …………
14038 …………………
0800-9009 ……………

www.politie.nl
www.politie.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.brandweer.nl
www.ggdijsselland.nl
www.kampen.nl
www.gasenstroomstoringen.nl

Diverse telefoonnummers en websites:

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld ………………… 0900-1262626 ………….
Advies en Meldpunt Kindermishandeling ……………… 0900-1231230 …………
Kindertelefoon ………………………………………….. 0800-0432 ………………
Alarmnummer Dierenambulance ………..……………… 0900-0245 ……………..
Landelijk meldnummer Dierenmishandeling …………… 0900-2021210 ………….
Slachtofferhulp Nederland ……………………………… 0900-0101 ……………..
Alarmnummer Doven en Slechthorenden …………..…… 0800-8112
Stichting Consument en Veiligheid …………………….. 020-5114511 ……………
Stichting Korrelatie ………………………………..…… 0900-1450 ……………….
EHBO Nederland/Oranjekruis ………………………….. 070-3383232 …………….
Sensoor Telefonische Hulpdienst ………………………. 0900-0767 ………………
Blokkeren bankpassen en pincode ……………………… 0800-0313
Alcohol infolijn …………………………………………. 0900-1995 ………………
Drugs infolijn …………………………………………… 0900-1995 ………………
Verkeersslachtofferlijn …………………………………. 088-2697766 ……………
ANWB - Alarmcentrale ………………………………… 088-2692888 ……………
Voor vragen aan de rijksoverheid (Postbus 51) ………… 0800-8051 ………………
Vragen over wet- en regelgeving en beleid …………….. 1400 ……………………..
KWF Kanker infolijn …………………………………… 0800-0226622 …………..
Stichting Welzijn Kampen ……………………………… 038-3325550 ……………
Steunpunt Mantelzorg Kampen ………………………… 038-3325550 ……………
Vervoerservice - Stichting Welzijn Kampen …………… 0618902254 …………….
Klusjesdienst - Stichting Welzijn Kampen …………….. 038-2302019 ……………
Ombudswinkel - Kampen ……………………………….. 038-3322131 ……………
Weggeefschuur Kampen ………………………………… 06-11366507 ……………
Dr. H. Bouwmanschool (locatie - Ommelandsingel 1) … 038-3319045 ……………
Dr. H. Bouwmanschool (locatie - Pannekoekendijk 2) …. 038-3333833 ……………
Koningin Emmaschool (Ooievaarstraat 14) ……………. 038-3318987 ……………
School OJS het Scala (Troelstrasingel 3) ………………. 038-3316308 ……………

www-huiselijkgeweld.nl
www.stopkindermishandeling.nl
www.kindertelefoon.nl
www.landelijkalarmnummer.nl
www.verhuisdieren.nl
www.slachtofferhulp.nl

Afval kalender gemeente Kampen ……………………………………………………..

www.mijnafvalwijzer.nl

www.veiligheid.nl
www.korrelatie.nl
www.ehbo.nl
www.sensoor.nl
www.alcoholinfo.nl
www.drugsinfo.nl
www.deletselschaderaad.nl
www.anwb.nl/alarmcentrale
www.rijksoverheid.nl
www.regelhulp.nl
www.kanker.nl
www.welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.n
www.welzijnkampen.nl
www.weggeefschuur.nl
www.bouwmanschool.nl
www.bouwmanschool.nl
www.emmaschool-kampen.nl
www.hetscalakampen.nl

Inloop spreekuur wijkvereniging Brunnepe - Hanzewijk
Bewoners van de wijken Brunnepe, Hanzewijk en Greente kunnen hier met hun problemen aangaande deze wijken, zoals
overlast, inrichten en dergelijk terecht.
In het wijkcentrum Reyersdam hangt ook een ideeën bus waarin u uw klachten of ideeën kunt deponeren.
Spreekuur: eerste vrijdag van de maand van 13:00 - 13:30 uur.

