
Mij n wij k schoon en veilig

Dat doen wij  zelf. En anders melden wij  via 
www.denhaag.nl/meldingen en www.denhaag.nl/veilig

Wonen, wandelen, winkelen, spelen en sporten. Dat doen we natuurlĳ k graag in een omgeving 
die schoon en veilig is. Een leefb are en veilige wĳ k, daar kunnen we zelf alert op zĳ n.



Meldingen openbare ruimte

Meld de gemeente Den Haag als iets niet op orde is in de openbare ruimte, zoals op pleinen, 
straten, sportvelden en in parken. Wat kunt u zoal melden?
• een verdwenen putdeksel, een verzakte stoep, rommel of hondenpoep op straat, fout gestalde 

fietsen of fout geparkeerde auto’s
• maar ook kapotte speeltoestellen, niet-werkende lantaarnpalen, een dood dier in het water  

en een verzoek voor het snoeien van groen

Doe uw melding via www.denhaag.nl/meldingen. Beschrijf zo duidelijk mogelijk om welke 
locatie het gaat en wat u wilt melden. Op de internetpagina vindt u ook meer informatie over 
zaken die u bij de gemeente kunt melden. Telefonisch melden aan de gemeente kan via 14070.

Onveilige situaties melden

• 112 voor spoedhulp van politie, brandweer of ambulance en bij verdachte situaties

• 0900 8844 geen spoed, wel politie, www.politie.nl
• 0800 7000 Meld Misdaad Anoniem, www.meldmisdaadanoniem.nl

• 0800 2000 Veilig Thuis Haaglanden, www.veiligthuishaaglanden.nl 
Advies-/meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

• 144 Red een dier bij dierenmishandeling of verwaarlozing

Als u bijvoorbeeld een onbekende in de tuin van de buren ziet of een verdacht persoon die 

rondhangt op straat, dan belt u direct de politie via 112. Daarnaast kunt u met WhatsApp ook  
uw buurtbewoners snel waarschuwen. Op www.denhaag.nl/veilig staan tips om zelf een 
WhatsApp-groep in uw buurt te starten.

Woonoverlast melden

Heeft u overlast van buren? Of is er in uw buurt sprake van overbewoning of illegale  

kamerverhuur? Geef het door aan het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente.  
Wat kunt u zoal melden?

• teveel bewoners in een woning, bijvoorbeeld door illegale kamerverhuur 
• u heeft ernstige overlast van uw buren en u komt er samen niet uit

Doe uw melding via www.denhaag.nl/meldingen of bel de gemeente via 14070.

Heeft u een huurwoning van een woningcorporatie? Neem dan contact op met  
uw woningcorporatie. Deze heeft eigen beleid om woonoverlast aan te pakken.
• Haag Wonen, tel. 070 388 03 88 of per e-mail info@haagwonen.nl

• Staedion, tel. 088 24 23 000 of per e-mail info@staedion.nl
• Vestia, tel. 088 124 24 24, www.vestia.nl
• Studentenhuisvesting DUWO, tel. 0900 235 38 96, www.duwo.nl

Mijn wijk schoon en veilig
Wat en waar iets melden? Alles in één overzicht.


