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Over welk thema zoekt u informatie? > Wonen en huishouden > Veiligheid > In de wijk

Heeft u ideeën voor uw wijk?
Neem contact op met het Wijkoverlegplatform (WOP) van uw wijk. Ga naar de website van de
WOP's voor meer informatie. Op de website van de gemeente leest u hoe u kunt meedenken
met de gemeente. Bijvoorbeeld via het burgerpanel. Of ga naar de website Maak Capelle, het
platform voor bewonersinitiatieven in Capelle aan den IJssel.
Capelse wijken - WOP
www.capelsewijken.nl
Denk mee over Capelle
www.capelleaandenijssel.nl/denk-mee
Maak Capelle
www.maakcapelle.nl

Zijn er dingen kapot in uw straat of wijk, bijvoorbeeld de
weg, de stoep of de verlichting?
Doet de straatverlichting het niet? Doe een digitale melding via de website van Nobralux.
Gaat het om losliggende stoeptegels, zwerfvuil, graffiti of andere zaken? Dit meldt u digitaal
op de website van de gemeente of telefonisch bij het Informatiecentrum.

Nobralux - storingsmelding openbare verlichting
www.nobra.nl/gem/storingmelden_CA
Informatiecentrum
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
14 010
gemeente@capelleaandenijssel.nl
www.capelleaandenijssel.nl
Meldingen Openbare Ruimte
14 010
www.capelleaandenijssel.nl/iets-melden

Maakt u zich zorgen over uw buren of andere
wijkbewoners?
Denkt u dat er iets aan de hand is of dat iemand zich eenzaam voelt? Probeer in contact te
komen. Bel aan en maak een praatje. Vraag of er hulp nodig is. Misschien kunt u zelf iets
doen. Bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie drinken of samen een boodschap doen.
Weet u niet wat u moet doen? Vraag advies aan het Sociaal Wijkteam van stichting Welzijn
Capelle.
Sociaal Wijkteams
www.welzijncapelle.nu

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?
Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als
u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen,
gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.
Wijkagent
www.politie.nl/wijkagenten

Heeft u problemen met de buren of andere wijkbewoners?
Probeer het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Bel of mail dan met het
Meldpunt Woonoverlast. U gaat dan samen met de gemeente en uw buren of wijkbewoners
op zoek naar een oplossing. Bijvoorbeeld buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel
Postadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel
010 707 49 00
buurtbemiddeling@welzijncapelle.nu
www.welzijncapelle.nu/buurtbemiddeling
Melding Woonoverlast
14 010
www.capelleaandenijssel.nl/melding-woonoverlast
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