Aan de bewoners van de Marshalllaan en omgeving
Beste bewoner,
Mogelijk bent u vorige week donderdag 21 juni getuige geweest van de brand op de
Marshalllaan. Omdat het een tragische gebeurtenis was, kan het zijn dat u daar nog last van
heeft. Als u vragen heeft, hulp nodig heeft of uw verhaal wilt vertellen, kunt u terecht bij de
volgende organisaties:
Buurtteam Kanaleneiland
Het Buurtteam is er voor iedereen die vragen of problemen heeft waar
hij/zij zelf niet uitkomt. Zij bieden professionele en concrete hulp en
denken met u mee.
Marco Pololaan 71
3526 GA Utrecht
Telefoon: 030 7400 514
E-mail: kanaleneilandnoord@buurtteamsutrecht.nl
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp helpt slachtoffers en nabestaanden van een misdrijf
hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Zij
bieden ook emotionele hulp.
Telefoon: 0900-0101 (gebruikelijke belkosten)
maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 20.00 uur
Website: https://www.slachtofferhulp.nl/contact/
Stichting Al Amal
Al Amal helpt gezinnen die om uiteenlopende redenen problemen
hebben en die niet weten hoe ze de reguliere hulpverlening moeten
benaderen.
Livingstonelaan 118-120
3526 HP Utrecht
E-mail: info@al-amal.nl
Veilig Thuis Utrecht
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld,
kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Telefoon: 0800-2000
Website: https://www.samen-veilig.nl/veilig-thuis-utrecht/

Bel

als elke seconde telt, als u een misdrijf ziet gebeuren, maar

ook als u een verdachte situatie in uw straat of wijk opmerkt.
Bel 0900-8844 als het geen spoed is maar u wel de politie wilt
spreken.
Durft u een misdaad niet te melden? Bel dan met Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000 (gratis nummer) of ga naar
www.meldmisdaadanoniem.nl

Brandveiligheid
Enkele tips:


Is het vuur groter dan het formaat van een voetbal, vlucht dan direct en probeer niet
te blussen;



Zorg dat er rookmelders in het huis aanwezig zijn;



Houd binnendeuren ’s nachts zoveel mogelijk gesloten, zo kunnen vuur en rook zich
minder snel verspreiden.

Wilt u meer informatie over hoe u brand in huis voorkomt? Kijk dan op
www.brandweer.nl/brandveiligheid. Hier vindt u ook folders in het Turks en Arabisch.
Heeft u vragen over brandveiligheid?
E-mail: voorlichting@vru.nl
Whatsapp: 06-12958599
Telefoon: 088 878 7000
Gemeente Utrecht
Wijkbureau Zuidwest
Al-Masoedilaan 188, 3526 Utrecht
Telefoon: 14 030
Meldingen over veiligheid en leefbaarheid kunt u doorgeven via www.utrecht.nl/melding

