112 Alarmnummer bij spoed en verdachte
situaties
0900-8112 Spoed voor doven en slechthorenden
0900- 8844 Geen spoed maar een melding
0900-1844 Geen spoed voor doven en
slechthorenden
14040 Melden van klachten, irritaties en
ergernissen in de openbare ruimte in gemeente
Eindhoven, of www.eindhoven.nl/producten/
melding-onderhoud-openbare-ruimte.htm.
Of via de Buitenbeter app.
040-2388998 WIJEindhoven
0800-0313 Blokkeren bankpassen
088-2000 Veilig Thuis, advies- en
meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling. Zie voor informatie www.
vooreenveiligthuis.nl

buurt
preventieteam
In de Gildebuurt is sinds enkele maanden
een buurtpreventieteam actief in de wijk. Een
12tal buurtbewoners hebben zich hiervoor
opgegeven en na het volgen van een (korte)
cursus zetten zij zich nu vrijwillig actief in om
informeel toezicht te houden in de buurt. Zij
zien toe op de leefbaarheid en veiligheid in de
wijk en zullen ongeregeldheden doorgeven aan
politie of gemeente.
Met tweeën lopen zij een ronde van 1,5 u door
de wijk opvallend in een geel hesje.
Wij zijn hiervoor nog op zoek naar meer
vrijwilligers, want alleen met uw hulp wordt
de buurt nog veiliger. Lijkt het u leuk om 1x per
week of 1x per 2/3 weken een ronde te willen
lopen samen met iemand (bijv. uw buurman/
vrouw) meld u dan zeker aan!
Voor informatie en opgegeven
Buurtpreventie stuurt u een mail naar

voor

info@gildebuurteindhoven.nl

iets leuks doen met je straat?
vraag een waardebon aan. zie
onze website

BEWONERS INITIA TIEF
GILDEBUURT
een nieuw logo en
een nieuwe site

Kijk eens op onze
vernieuwde website
Op www.gildebuurteindhoven.nl kunt u
allerlei informatie, tips over veiligheid en het
laatste nieuws van, voor en over de Gildebuurt
lezen. Ook vindt u er een activiteitenkalender
waarin alle activiteiten staan.

elke vrijdag spreekuur
van 9.00u-11.00u

nieuw WIJEindhoven

heeft spreekuur in de buurtsalon Bakker4.
Elke vrijdag kunt u van 9.00 tot 11.00 uur
binnenlopen op het inloopspreekuur. Dit is
geheel vrijblijvend en kosteloos.
Mocht u ergens mee zitten, heeft u
ondersteuning nodig of wilt u informatie
over hulpverlening loop dan eens binnen.
WIJEindhoven helpt u graag op weg!
Ook in de zomervakantie kunt u elke vrijdag
terecht!

Wij wensen u een
prettige vakantie!
aan deze nieuwsbrief werkten mee
Jeroen Hooft,
Henriette Vereijken
Maria Manders (eindred.)

Contact adres:
Buurtsalon Bakker 4
Bakkerstraat 4
5612 EN Eindhoven
Tel. 06 83 79 14 12/
040 2823554

nieuwsbrief 2 juli 2016

belangrijke telefoonnummers

