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Buurtteams de Wolden

‘mijn buren veroorzaken zo veel lawaai dat ik er slecht van slaap’

‘stoeptegels liggen voor mijn huis erg scheef, ik ben bang dat ik 
hier over val’

‘na de dood van mijn buurvrouw zit mijn buurman erg veel alleen, 
ik maak me zorgen om hem’

‘ik durf ’s avonds niet meer over het fietspad naar huis want daar 
hangen vaak jongeren’

Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een 
probleem maar u weet niet bij wie u terecht kan? Soms is het lastig
om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden. 

Voor al u vragen en zorgen kunt u terecht bij de buurtteams van
De Wolden. We gaan samen op zoek naar een oplossing!

Mailadres: buurtteam@dewolden.nl

Achterkant 
 
Buurtteams de Wolden  
 
Tekstballonnen/quotes met voorbeelden waarvoor mensen kunnen bellen. 
‘ik ervaar overlast van mijn buren ze veroorzaken zo veel lawaai dat ik er slecht van slaap’ 
‘die stoeptegels liggen wel erg scheef, ik ben echt bang dat ik hier binnenkort over val’ 
‘na de dood van mijn buurvrouw zit mijn buurman wel erg veel alleen en kan hij zijn huis en tuin niet meer verzorgen, ik maak me 
zorgen om hem’ 
‘ik durf ’s avonds niet meer over het fietspad naar huis want daar hangen vaak jongeren’ 
 
Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een vraag maar u weet niet bij wie u terecht kan? Soms is het lastig 
om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden. Voor al u vragen en zorgen kunt u terecht bij de buurtteams van de Wolden. Geen 
vraag is te gek! We gaan samen op zoek naar een oplossing. 
 
Groot mailadres: buurtteam@dewolden.nl 
 
Logo’s organisaties 
 

                               
 

                            
 

                                   

14 0528 0900 - 8844

0592 - 334800 14 0528

0900 - 0604 088 - 8398000


