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Als u zich onveilig voelt of in een onveilige omgeving leeft, kan dat stress, schade of letsel
opleveren. Er zijn vaak mogelijkheden om uw veiligheid te verbeteren.
Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor meer informatie.

Wilt u zich veiliger voelen op straat en thuis?
Meld de plekken waar u zich onveilig voelt via het formulier Melding woon- en leefomgeving.
Deze vindt u op de website van de gemeente. Geef het ook door aan de gemeente als de
straatverlichting niet werkt. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waar u
zich niet prettig bij voelt.
Lees op de website Moed hoe u zich veiliger kunt voelen. Of volg een cursus zelfverdediging.
Praat erover met familie of vrienden. Als u er liever anoniem over praat, belt u Sensoor. Of
chat met een vrijwilliger van Het Luisterend Oog van Humanitas. Is er brand of een inbraak bij
u geweest en voelt u zich daardoor onveilig? Praat met iemand van Slachtofferhulp.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website
Politiekeurmerk staan tips om brand of inbraak te voorkomen. Misschien kunt u van de
gemeente subsidie krijgen voor het Keurmerk Veilig Wonen. Kijk op de website van de
gemeente voor de voorwaarden.
Gemeente Waddinxveen - subsidie Keurmerk Veilig Wonen
www.waddinxveen.nl/subsidie-keurmerk-veilig-wonen
Gemeente Waddinxveen - melding woon- en leefomgeving
Bezoekadres
Beukenhof 1
2741 HS Waddinxveen
Postadres
Postbus 400
2740 AK Waddinxveen
14 0182
gemeente@waddinxveen.nl
www.waddinxveen.nl | Melding leef- en woonomgeving
Moed
Verbeter je eigen leefomgeving
www.moed.nl
Politiekeurmerk
www.politiekeurmerk.nl
De Luisterlijn
Dag en nacht een luisterend oor
0900 07 67 (€ 0,05 per minuut)
www.deluisterlijn.nl
Slachtofferhulp
Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.
0900 01 01
www.slachtofferhulp.nl

Wilt u snel om hulp kunnen roepen?
Misschien bent u geholpen met personenalarmering. Dit is een alarmeringssysteem om bij

nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet
goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw
huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.
Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de
kosten vergoed krijgt. Soms kan de gemeente u helpen met de kosten.
U kunt personenalarmering aanvragen via thuiszorgorganisaties.
Wilt u advies over personenalarmering? Vraag een gesprek aan met een onafhankelijk
cliëntondersteuner van Palet Welzijn of MEE Midden-Holland. Of neem contact op met een
adviseur van een ouderenbond. Bijvoorbeeld de ANBO, PCOB of KBO.
Personenalarmering kunt u aanvragen bij Zorgpartners Midden-Holland en Veilig Thuis
Verpleegkundig Team. Heeft u een laag inkomen? Soms vergoedt de gemeente bepaalde
onkosten. Neem contact op met Team Wadwijzer.
ANBO - Raad & Daad Advieslijn
034 846 66 88
raadendaad@anbo.nl
www.anbo.nl
KBO Waddinxveen
KBO betekent Katholieke Bond van Ouderen.
Klaproos 5
2742 ME Waddinxveen
06 47 69 94 60
secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
www.kbowaddinxveen.nl
MEE Midden-Holland - servicebureau
Tielweg 3
2803 PK Gouda
0182 52 03 33
servicebureau.mh@meeplus.nl
www.meeplus.nl
Palet Welzijn Waddinxveen - ouderenadvies
Locatie: Anne Frank Centrum; adviseur: Antoinette in 't Hout
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen
14 01 82

a.inthout@paletwelzijn.nl
www.paletwelzijn.nl/ouderenadvies
PCOB Waddinxveen e.o.
PCOB betekent Protestants-Christelijke OuderenBond.
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen
0182 61 55 79
hvts.pcob1@gmail.com
www.pcob.nl/waddinxveen
Veilig Thuis Verpleegkundig Team
Noordkade 64a
2741 EZ Waddinxveen
contact@verpleegkundigteam.nl
www.verpleegkundigteam.nl
Wijkverpleging Zorgpartners Midden-Holland
Bezoekadres
Prins Bernhardlaan 2
2741 DW Waddinxveen
Postadres
Prins Bernhardlaan 2
2741 DW Waddinxveen
0182 72 37 23
wijkteam.waddinxveen@zorgpartners.nl
www.zorgpartners.nl
Team Wadwijzer
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
14 01 82
wadwijzer@waddinxveen.nl
www.wadwijzer.info
Waarover wilt u iets weten?

Woningaanpassing
Brandveiligheid
In de wijk
Inbraak

Personenalarmering

Wadwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Waddinxveen,
in samenwerking met de deelnemende maatschappelijke organisaties.
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