
Sociale kaart 
 
Sociale kaart van : Gastouderland Midden-Limburg 
 
Organisatie : Politie alarmnummer (bij noodsituaties) 
Telefoonnummer : 112 
 
Organisatie : Crisisdienst Regionale Bureau Jeugdzorg (bij noodsituaties) 
Telefoonnummer : Binnen kantoortijden: 088-0072950 
   Buiten kantoortijden via Sensoor Telehulpverlening: 
   077-3548888 
 
Organisatie  : Voor een veilig thuis 

Contactpersoon : Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en     
kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar 
slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor 
deskundige hulp en advies. 

Adres :  
Telefoonnummer : 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) 
E-mailadres : geen mail adres bekend 
 
Organisatie : Vertrouwensinspecteur 
Telefoonnummer : 0900-1113111 
 
Organisatie : Algemeen maatschappelijk werk (in regio) 
Contactpersoon : Bij het AMW kunt u o.a. terecht voor uw vragen en problemen 
   rondom opvoeden en opgroeien. 
Adres : Vogelsbeek 10, 6001 BE Weert 
Telefoonnummer : 088-6560600 
E-mailadres : e-mail formulier via de website http://www.amwml.nl/  
 
Organisatie : Bureau Jeugdzorg Midden-Limburg 
Contactpersoon  : Bureau Jeugdzorg Limburg is de Toegang tot de jeugdzorg in  
      Limburg. Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en ouders/opvoeders  
      kunnen terecht bij Bureau Jeugdzorg met problemen bij  
      opgroeien en opvoeden.  
   Als onafhankelijke instelling zorgt BJZ voor de indicatie voor  
   alle vormen van jeugdzorg. Als langer durende of intensieve  
   hulp nodig is, dan regelen zij dat deze beschikbaar komt en  
   houden zicht op de voortgang daarvan. 
Adres : Mariagardestraat 64, 6041 HM, Roermond 
Telefoonnummer : (088) 0072950 
E-mailadres : stichting@bjzlimburg.nl; www.bjzlimburg.nl 
 
Organisatie : GGD Limburg Noord 
Contactpersoon : Jeugdigen van 0 t/m 19 jaar en hun ouders kunnen terecht bij  
   de jeugdarts of een sociaal verpleegkundige met vragen,  
   zorgen over hun gezondheid en ontwikkeling. 
Adres : Drie Decembersingel  50, 5921 AC Blerick     
Telefoonnummer : 088 - 119 12 00 
E-mailadres : contactformulier via http://www.ggdlimburgnoord.nl  
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Organisatie : Jeugdgezondheidszorg midden-limburg 
Contactpersoon : voor het maken van een afspraak met jeugdarts of  
   verpleegkundige 
Adres : locatie Roermond: Westhoven 5, Roermond 
   Locatie Echt: Peyerstraat 119, Echt 
   Locatie Weert: Vogelsbleek 10, Weert 

  Zie voor nog meer locaties en tijden inloopspreekuur  
  www.ggdlimburgnoord.nl 

Telefoonnummer : aanstaande ouders tot ouders van kinderen tot 4 jaar: 
   088 - 610 88 61 
   Voor ouders en/of kinderen/jongeren van 4 - 19 jaar: 
   088 119 11 11 
E-mailadres : jgz@vrln.nl 
 
Organisatie : Politie regio midden-Limburg 
Contactpersoon :  
Adres : Locatie Echt-Susteren: Bandertlaan 1, Echt 
   Locatie Roermond: Andersonweg 50, Roermond 
   Locatie Leudal: Biesstraat 21, Heythuysen 
Telefoonnummer : 0900-8844 Geen spoed, wél politie 
E-mailadres : zie www.politie.nl voor overige locaties contacten 
 
Organisatie : Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Limburg 
Contactpersoon : Met vragen over huiselijk geweld kun je anoniem terecht bij  
  het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het is één aanspreekpunt  
  voor slachtoffers, plegers en iedereen die op de een of andere  
  manier te maken heeft met huiselijk geweld. 
Adres : geen adres bekend 
Telefoonnummer : 0900 - 1 26 26 26 
E-mailadres : mrijkhoek@mutsaersstichting.nl 
 
Organisatie : Zorgadviesteam (in regio) 
Contactpersoon : wanneer vragen van ouders en/of scholen niet of slechts  
   gedeeltelijk door het loketteam kunnen worden beantwoord of  
   casussen om een multidisciplinaire benadering vragen, geeft  
   het loketteam deze door aan het zorgadviesteam. 
Adres : Neerakker 2, 6093 JE Heythuysen 
Telefoonnummer : geen telefoonnummer 
E-mailadres : info@dconderwijsenzorg.nl 
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Organisatie : Centrum voor Jeugd en Gezin Echt-Susteren, Roerdalen,     
   Maasgouw en Roermond 
Contactpersoon : Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn fysieke locaties, 
   bedoeld voor ouders/verzorgers met hun kinderen, jongeren  
   en professionals/vrijwilligers die ter plekke op een 
   laagdrempelige manier hun vragen over opvoeden en  
   opgroeien kunnen stellen en informatie en advies daarop  
   krijgen. Indien nodig zorgt het CJG dat een adequaat  
   hulpaanbod geboden wordt 
Adres   : Locatie Echt: Peijerstraat 119, Echt 

Locatie Roermond: Donderbergweg 47-49, Roermond 
Locatie Melick: Markt 68, Melick 
Locatie Maasbracht: Zandkuilweg 2, Maasbracht 

Telefoonnummer : 088-4388300 
E-mailadres : info@onscjg.nl 
Website : www.onscjg.nl  
 
Organisatie : Stichting Wel.kom 
Contactpersoon : Stichting Wel.kom biedt hulp en een luisterend oor aan  
   gezinnen met jonge kinderen die een steuntje in de rug nodig  
   hebben. Hiernaast worden er vanuit Wel.kom bijeenkomsten  
   georganiseerd waar ouders de kans krijgen hun  
   opvoedingservaringen te delen en informatie krijgen over  
   opvoeding en ontwikkeling. 
Adres : Kaldenkerkerweg 56, Venlo 
Telefoonnummer : 077-3266666 
E-mailadres : info@welkom.nu; www.welkom.nu 
 
Organisatie : Stichting Synthese 
Contactpersoon  : Stichting Synthese biedt hulp aan gezinnen met jonge  
      kinderen en specifiek aan de ouders binnen het gezin om grip  
      te krijgen op het leven en moeilijke situaties het hoofd te  
      bieden.  
Adres : Postbus 5800 GA Venray 
Telefoonnummer : 0478-517300 
E-mailadres : info@synthese.nl; www.synthese.nl 
 
Organisatie  : Stichting Punt Welzijn  
Contactpersoon  : Punt Welzijn bied o.a. meerdere activiteiten en bijeenkomsten  
      aan voor kinderen en ouders. Centraal staat een positieve  
      ontwikkeling van het (jonge) kind en een actieve deelname  
      van de ouders hieraan.  
Adres : Maasstraat 28, Weert 
Telefoonnummer : 0495-697900 
E-mailadres : info@puntwelzijn.nl; www.puntwelzijn.nl 
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