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Samen maken we onze wijk veiliger
Meld overlast direct!

!

Regelmatig ontvangen wij signalen van bewoners uit de Zeebuurt dat zij veel overlast ervaren van langskomend uitgaanspubliek, vandalen, snelheidsovertreder, geluidsoverlast en
foutparkeerders. Slechts een deel van de bewoners maakt daadwerkelijk melding van overlast bij politie en gemeente. Jammer, want dat is essentieel in de aanpak van overlast. Meld
overlast direct en help mee onze wijk veiliger te maken!

!

Waarom melden?
Politie en gemeente werken dagelijks aan de veiligheid op straat, maar kan daarbij de hulp van bewoners gebruiken. U
bent immers de ervaringsdeskundige in uw buurt. Hoe sneller u belt, hoe beter politie en gemeente actie kunnen ondernemen. Ook als overlast aanhoudt of herhaaldelijk plaatsvindt, is het belangrijk om te blijven bellen. Soms vergt een
situatie meer aandacht en inzet van politie en gemeente. Niet op elke melding kan direct actie worden ondernomen dit
heeft soms ook gewoon te maken met de beschikbare mankracht bij de handhavende instanties. Maar prioritering vind
plaats aan de hand van binnen gekomen meldingen. Dus als er geen meldingen binnen komen is er geen noodzaak
voor controle of het inzetten van extra mankracht.
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Waar melden?
U kunt overlast 24 uur per dag melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. In
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situaties waar elke seconde telt, zoals grote overlast of criminaliteit, belt u altijd 1-1-2.
Wilt u liever anoniem blijven? Geef uw klacht door via Meld Misdaad Anoniem, tele-

Als elke seconde telt
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foonnummer 0800-7000.
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Wijkagent

0900 – 8844

U kunt ook de wijkagent op straat of tijdens het spreekuur in de wijk aanspreken. Het

Geen spoed, wel politie

!

spreekuur voor de wijk wordt gehouden op de derde woensdag van de maand tussen
15.00 uur en 16.00 uur in het Havenkwartier Speeltuinvereniging (Burgemeester
Kempersstraat 7). Op dit spreekuur is ook de wijkbeheerder van de gemeente en

0800 – 7000
Meld misdaad anoniem

Uwoon aanwezig.
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Snel Herstel
Kapot straatmeubilair, scheve verkeers- en straatnaamborden, rotzooi op straat en
graffiti op muren kunt u direct melden aan de gemeente via Snel Herstel, telefoon 0341 – 411 333, snelherstel@harderwijk.nl of via de BuitenBeter App. Deze applicatie is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. Ook voor geluidsoverlast van horecabedrijven kunt u terecht bij Snelherstel. Houdt u er wel rekening mee dat dit systeem geen 24
uur bezetting heeft en dit dus meer een signalerende functie heeft. U kunt uw melding dus ook digitaal en/of op een
later tijdstip indienen.Wijkplatform Zeebuurt
Deze flyer is uitgegeven door het wijkplatform Zeebuurt. Wij zetten ons 100% in voor een veilige en leefbare buurt en
voeren regelmatig gesprekken met politie, gemeente en andere maatschappelijke partners. Overlast van langskomend
uitgaanspubliek is nog steeds een belangrijk gespreksonderwerp. Tot op heden hebben we nog geen goede oplossing
met elkaar gevonden. Daarom is het belangrijk om het probleem zichtbaar te houden. Dus help mee, en meld overlast
direct!
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Alvast bedankt!

Meer informatie vindt u op www.wijkplatformzeebuurt.nl

!

Uitbreiding blauwe zone Zeebuurt gaat door.
Door massaal te reageren op de enquete over de invoering van de parkeerschijfzone Zeebuurt, welke begin dit
jaar door de Gemeente Harderwijk in de Zeebuurt is gehouden, heeft het College besloten om per 1 oktober
2014 de blauwe zone uit te breiden met de volgende straten:
- Burgermeester de Meesterstraat
- Wouter van Damstraat
- Laan 1940-1945 (tussen de Vogelstraat en de Zeestraat)
- Zeestraat (tussen Burgemeester de Meesterstraat en Laan 1940-1945)
Binnenkort ontvangen de bewoners van de bovengenoemde straten een
informatiebrief met plattegrond van de Gemeente Harderwijk.
Ook wordt het verkeersbesluit nog opgesteld, waarna deze 6 weken ter inzage
ligt.

Hoe werkt het?
Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone), dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. De
maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone. De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren
tegen te gaan.
Wilt u toch langer parkeren dan toegestaan? Dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Met de ontheffing kunt u voor een vastgesteld tarief per jaar langer parkeren in de zone.
Dit kan alleen als u geen garage of oprit bij uw huis hebt. Als dit het geval is kan er voor de tweede auto wel een
ontheffing aangevraagd worden.
Alle bewoners van de parkeerschijfzone hebben recht op een bezoekerskaart.
Deze kaart is onbeperkt geldig. Bij verhuizing moet de kaart ingeleverd worden.

Wat kost het?
De kosten voor een bezoekerskaart blauwe zone bij eerste uitgifte is gratis. Een tweede bezoekerskaart blauwe
zone bij bijvoorbeeld verlies bedragen € 12,48.
Bij het omzetten van een kenteken betaalt u € 8,50. Daarbij moet u de oude ontheffing inleveren.
Bij verhuizing buiten de parkeerschijfzone geldt de ontheffing niet meer en moet deze ingeleverd worden.

Ook bij u in de straat?
Woont u in een straat die niet binnenkort een blauwe zone krijgt, en vindt u dat dit eigenlijk wel wenselijk is, dan
kunt u - bij voorkeur samen met uw buren - de gemeente verzoeken ook in uw straat te bekijken of hier beperkt
parkeren mogelijk is. Natuurlijk kan dit alleen geregeld worden als a. de noodzaak er echt is en b. de meerderheid
van de bewoners in uw straat het hiermee eens zijn.
Meer informatie op www.harderwijk.nl of via info@harderwijk.nl
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