
Wil je dat je wijk of dorp mooier of beter wordt? Ga dan in gesprek met 
het wijkteam. Of het nu gaat om gelegenheid tot sporten, over veiligheid 
of groen. Of u hulp nodig heeft of juist hulp wilt bieden. Het wijkteam 
trekt samen met u op. Samen met de inwoners van Harskamp, Otterlo, De 
Valk, Wekerom, Lunteren, Ederveen, Hoog Baarlo en Deelen kijken we hoe 
we het leven in de dorpen aangenamer kunnen maken. Zo zetten u en het 
wijkteam zich samen in voor de leefbaarheid in uw wijk.

Wie zijn het wijkteam?
Een wijkteam bestaat uit een aantal 
wijkwerkers van verschillende 
organisaties. Welke organisaties dat 
zijn leest u aan de achterkant van deze 
flyer. Daar leest u ook waarvoor u bij 
hen terecht kunt. Het wijkteam is elke 
dag in de wijk aanwezig en heeft er 
contact met bewoners, organisaties en 
verenigingen. Zo weten de wijkwerkers 
wat er speelt en kunnen ze helpen als 
dat nodig is.

Contact met het wijkteam
Voor contact met het wijkteam belt u 
naar 14 0318. Of mail ons via 
dedorpen@ede.nl.

De organisaties in het wijkteam
In het wijkteam werken verschillende 
organisaties samen. Neem contact op 
met de organisaties als u vragen heeft of 
iets wilt melden over uw wijk. Hieronder 
leest u waarvoor u bij deze organisaties 
terecht kunt.

Het wijkteam 
is er voor u
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Centrum Jeugd en Gezin
Opvoedondersteuning
 - Telefoon: (0318) 74 57 57 

(algemene vragen)
 - Bel je op werkdagen tussen 
 - 09.00 - 12:00 uur, dan krijg je een 

medewerker aan de lijn.
 - info@cjgede.nl

Adviespunt Relatie en Scheiden
 - (Telefonisch spreekuur) 

Op vrijdag in de oneven weken van 
09:00 - 11:00 uur

 - Telefoon: 06 - 284 595 43

Gemeente Ede
Algemene vragen over de omgeving 
waarin u woont:
 - Vragen over veiligheid in uw wijk, 

zoals burenruzies of om een 
verdachte situatie te melden, 
bijvoorbeeld huiselijk geweld, 
hennep;

 - Om een leuk idee voor uw wijk te 
delen: dedorpen@ede.nl

Handhaving
 - Vragen en ideeën over het beheer van 

de openbare ruimte.
 - Meldingen leefbaarheid en overlast, 

Telefoon: 0318 - 68 01 32  
(07:00 - 22:00 uur)

KnowLimits
Preventief specialistisch meidenwerk
Harriet van Omme:
harriet@knowlimits.nu
Lenie Kap:
lenie@knowlimits.nu

Malkander 
 - Heeft u een bewonersinitiatief?
 - Een meningsverschil met de buren 

oplossen;
 - Wonen op kamers;
 - Mantelzorg;
 - Vrijwilligerswerk 

dedorpen@malkander-ede.nl

Jongerenwerkers Malkander:
 - Jan Baan: 

jbaan@malkander-ede.nl,  
Telefoon: 06 - 821 452 88

 - Gerrie Kelderman:  
gkeldermand@malkander-ede.nl, 
Telefoon: 06 - 238 946 82

Nuchter In Ede
 - preventief werk op drank en drugs 

preventie@luukmiedema.nl 
annejanodinga@jeugdaanz.nl

Politie 
Contact met de wijkagent zoeken
 - www.politie.nl/mijn-buurt/

wijkagenten
Algemeen: 
 - Telefoon 0900-8844 (geen spoed)
 - Of 112 (wel spoed)

Sportservice Ede 
 - Sportaanbieders in uw buurt vinden;
 - Zelf een sporttoernooi in de buurt 

organiseren;
 - Een sportzaal huren;

Meer weten over sporten en bewegen
 - Sylvano Hendriks - buurtsportcoach: 

sylvano.hendriks@sportservice-ede.nl

Woonstede 
 - Vragen over uw huurwoning: 

info@woonstede.nl

Youth for Christ
Jongerenwerk in Ederveen. Iedere 
donderdagavond (19:00-21:30 uur) bij 
de skatebaan aan de Sneeuwbesstraat in 
Ederveen.
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