MELDEN VAN ONVEILIGE SITUATIES OF OVERLAST UITGAANSLEVEN
Uitgaansavonden: vrijdag en zaterdag 22.00 – 05.00 uur

nov 2019

Ø Politie (vrijdag en zaterdag 22.00 – 05.00 uur):
o

112:
In geval van spoed! Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is of wanneer u
getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal.
Door 112 te bellen kan iemands leven gered worden, kan de politie de daders van een
misdrijf aanhouden of kan een misdrijf worden opgelost doordat de dader(s) kan
worden betrapt. Voorbeelden zijn:
• mishandeling;
• beroving, steekincident of vechtpartij;
• als iemand onwel wordt;
• inbraak of diefstal op die op dat moment aan de gang is of wordt voorbereid;
• vernieling of vandalisme op heterdaad;
• drugshandel op straat op heterdaad.

o

0900 8844:
Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zo
nodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Het nummer
0900-8844 is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Voorbeelden zijn:
• geluidsoverlast door schreeuwen op straat;
• aanhoudende geluidsoverlast door auto’s of scooters;
• afspraak maken voor het doen van aangifte;
• vermoeden van drugshandel op straat;
• overlast van hangjeugd.

Ø Gemeente, Handhaving & Toezicht (zaterdag 22.00 – 05.00 uur):
o

Meldkamer: 0318 680 132
Bereikbaarheid:
o Maandag t/m vrijdag 07.00 – 22.00 uur
o Zaterdag van 07.00 – 05.00 uur zondagochtend
o Zondag is de meldkamer niet bezet (na 05.00 uur).
Wat melden:
o geluidsoverlast (schreeuwen op straat, scooters, harde muziek)
o hangjongeren
o wildplassen
o parkeeroverlast
o overlast zwervers

Afspraak terugkoppeling naar melder
Ø Politie + gemeente: afspraak maken over terugkoppeling naar melder.
Ø Bewoners: afspraak maken over terugkoppeling, e-mailadres of telnummer achterlaten.
Let op: zowel politie als gemeente kunnen terugbellen zonder nummerherkenning (anoniem nummer).

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Ede is een gezamenlijk project van
politie, horeca, gemeente, bewoners en uitgaanspubliek.

Melding of klacht m.b.t. openbare ruimte:
Kapot straatmeubilair, losse tegels, omgewaaide boom, zwerfvuil e.d.
Ø Gemeente:
o App “buitenbeter”
o Meldpunt beheer op website gemeente
https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/melding-of-klacht-openbare-ruimte/
o Klant Contact Centrum
Telefoonnummer: 14-0318
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
o Hersteltijden:
Meestal wordt de melding of vraag binnen 5 werkdagen opgelost. Gaat het om een
grote klus (zoals aangereden lichtmast) die meer werk vraagt of een ingewikkelde
vraag, dan laat de gemeente dat weten aan de melder.
Bij gevaarlijke situaties buiten kantoortijden kan de politie gebeld worden, deze schakelt de piket van
Beheer van de gemeente in.
ADVIES = ALTIJD BLIJVEN MELDEN!
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)
Bovenstaand overzicht is één van de maatregelen in het kader van het project Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan waarin horeca, politie, gemeente, bewoners en uitgaanspubliek zich gezamenlijk inzetten voor
een veilig en aantrekkelijk uitgaansleven in Ede.
Meer maatregelen die op stapel staan, zijn onder andere de invoering van de Collectieve Horeca
Ontzegging en de voorlichtingsavond voor ouders over alcohol- en drugsgebruik van jongeren.

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Ede is een gezamenlijk project van
politie, horeca, gemeente, bewoners en uitgaanspubliek.

