Veiligheid

Voel u veilig in
uw eigen huis
en buurt

Buurtteam Amsterdam
helpt bij vragen over
veiligheid
Voelt u zich thuis niet veilig? Of op straat? Maakt u zich zorgen om
de veiligheid van iemand anders? Kom dan naar het buurtteam om
over uw zorgen te praten. Samen met u bespreken we wat de beste
oplossing is in uw situatie. Het gaat erom dat u zich weer veilig voelt.
In uw huis en in uw buurt. Het buurtteam denkt met u mee en kan u
verder helpen. Dat doen wij gratis.

Waarmee kan het
buurtteam u helpen?
U kunt bij een buurtteam binnenlopen
of een afspraak maken. We helpen u

buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij denken met u

graag. U kunt met het buurtteam bellen
of e-mailen voor een afspraak op een
van de buurtteamlocaties, of in overleg
op een andere plek of bij u thuis. In elk

mee en ondersteunen u waar nodig.
Onze hulp is gratis.
U kunt bij ons terecht met vragen over:

Zorg

Werk

Geld

Ontmoeten

Wonen

Veiligheid

Gezondheid

Voelt u zich onveilig in
uw buurt?
In uw eigen buurt hoort u zich fijn
en veilig te voelen.
• Ervaart u overlast van mensen
in de buurt?
• Komt er bij u in de buurt
misdaad voor?
• Voelt u zich gediscrimineerd?
• Heeft u ruzie met uw buren?

Praten over huiselijk geweld
Heeft u te maken met huiselijk
geweld? Bijvoorbeeld van uw (ex)partner, familielid, een vriend of buren?
Geweld kan lichamelijk zijn, maar ook
emotioneel of seksueel. Het kan moeilijk
zijn om daarover te praten. Het is wel
belangrijk om dit te doen. Bijvoorbeeld
met iemand in uw omgeving. U kunt
natuurlijk ook contact opnemen met
het buurtteam.

Het is belangrijk dat u hier niet mee
blijft zitten. Praat erover met iemand
van het buurtteam.

Bent u in een acute noodsituatie? Bel dan 112 voor hulp.

Onveilig gevoel?
Praat erover.

Buurtteam
Amsterdam,
altijd hulp
dichtbij

Neem contact met ons op
U vindt ons in heel Amsterdam, er is altijd een buurtteam bij u in
de buurt. Heeft u een vraag of wilt u gewoon een keer kennismaken?
U bent van harte welkom. U kunt ons bellen, e-mailen of langskomen.

Centrum

020 557 33 38

West

020 618 49 52

Noord

020 435 45 55

Zuidoost

020 314 16 18

Zuid

020 235 91 20

Oost

020 462 03 00

Nieuw-West

020 667 51 00
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Op de website vindt u het adres en telefoonnummer van uw buurtteam.
Voor direct contact met de buurtteamorganisatie in uw stadsdeel:

