
Belangrijke telefoonnummers 

Utrecht Overvecht

Alarm politie, brandweer en ambulance: 112 

Politie: 0900 - 8844 
Anonieme meldlijn: 0800 - 7000 
Gemeente Utrecht: 030 - 286 00 00
Bij verlies of diefstal van bankpas of giropas:

Voor bankpas: 0800 - 0313
Voor giropas: 058 - 212 60 00

Belangrijke 
telefoonnummers 

Utrecht Veilig! is een initiatief van gemeente, politie en openbaar ministerie om de veiligheid in Utrecht
te vergroten. Maar we kunnen het niet alleen! U kunt helpen door uw klachten en ideeën te melden. 

Utrecht Overvecht

Op deze kaart staan belangrijke telefoonnummers voor bewoners
en ondernemers in de wijk Overvecht. Onveilige situaties, overlast, 
oplossingen en ideeën kunt u melden. 
Leg deze kaart bij uw telefoon, dan heeft u altijd de juiste 
informatie bij de hand! 
Het creditkaartformaat onder aan deze kaart past in elke 
portefeuille. Zo heeft u ook onderweg altijd de juiste telefoon-
nummers ter beschikking. Kijk voor meer informatie over de
Utrechtse veiligheidsaanpak op www.utrecht-veilig.nl

Alarm politie, brandweer en ambulance: 112 (gratis)
Wanneer bij levensbedreigende situaties elke seconde telt of als u op dat
moment getuige bent van diefstal, inbraak, vernieling of mishandeling.

Politie: 0900 - 8844 (lokaal tarief) of www.politie.nl/utrecht
Geen spoed, wel politie. U bent bijvoorbeeld getuige geweest van diefstal,
mishandeling, een ongeval of een ernstig burenconflict. Ook als u de wijk-
agent wilt spreken belt u dit nummer. 

Anonieme meldlijn: 0800 - 7000 (gratis)
Soms houdt angst mensen tegen om crimineel gedrag te melden bij de 
politie. Heeft u verdachte zaken gezien en durft u dit niet te melden, 
bel dan met de anonieme meldlijn.

Onrechtmatige bewoning: 0800-0225122 (gratis)
Onderhuur of illegale bewoning kan onveiligheid en onleefbaarheid 
veroorzaken. U kunt een vermoeden van onrechtmatige bewoning 
anoniem melden.

Woonoverlast: 0900-8844 (lokaal tarief)
Huurders van woningcorporaties kunnen klachten over woonoverlast of
een conflict met de buren rechtstreeks melden bij de corporatie die 
eigenaar is van de woning.
Mitros: 0900 - 245 24 52
Portaal: 0800 - 767 82 25
BO-EX: 030 - 282 78 88
SSH-Utrecht: 030 - 252 57 25  
Huurt u niet bij een woningcorporatie, dan kunt u contact opnemen met
de verhuurder. Heeft u een eigen woning, bel dan de politie.

Leefbaarheid en veiligheid: 030 - 286 00 00 (lokaal tarief)
Meldingen over leefbaarheid in de buurt, maar ook ideeën ter verbetering
van de wijk kunt u doorgeven aan de gemeente Utrecht. Opmerkingen
over vervuiling, hoog opgeschoten groen, kapotte straatverlichting of slech-
te bestrating, maar ook (on)veiligheid, jongerenoverlast, geluidsoverlast of
vernielingen kunt u doorgeven aan de gemeente. Zij gaan ermee aan de
slag of geven het door aan de juiste instanties. Bel bij strafbare feiten altijd
de politie.

Jongerenoverlast: 030 - 286 00 00 (lokaal tarief)
Wanneer u last heeft van het gedrag van jeugd op straat en u wilt hen hier
niet zelf op aanspreken, dan kunt u dit melden bij de gemeente Utrecht.
Het kan hier bijvoorbeeld gaan om geluidsoverlast, intimidatie, vernieling
of vervuiling. Bel bij acute nood of strafbare feiten altijd de politie.

Huiselijk geweld: 0900 - 2300 300 
(10 eurocent per minuut) of ashg@vo-utrecht.nl
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld of tobt u nog steeds met nare erva-
ringen uit het verleden? Heeft u het gevoel dat iemand in uw omgeving
hiervan slachtoffer is en wilt u voorkomen dat een situatie uit de hand
loopt? Bent u pleger en wilt u dat het geweld stopt? Bij het Advies en
Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht kunt u (anoniem)
terecht. Bel bij acute nood altijd de politie.
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