Samen zorgen
we dat het niet
(verder) uit
de hand loopt

Veiligheidshuis NOG: voor een
oplossing van complexe problemen
met personen, gezinnen of groepen
in Noord- en Oost-Gelderland

www.veiligheidshuisnog.nl
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In totaal vallen er 22 gemeenten onder
het Veiligheidshuis NOG.

veiligheidshuis

Neem dan gerust contact met ons op.
• E-mail: info@veiligheidshuisnog.nl
• Postadres: Veiligheidshuis NOG
Postbus 234 7300 AE Apeldoorn

veiligheidshuis

Heeft u nog vragen?

Het Veiligheidshuis NOG is onderverdeeld
in vier Veiligheidskamers die allemaal werken
in een aantal gemeenten.
• Veiligheidskamer Achterhoek (Doetinchem e.o.)
• Veiligheidskamer Apeldoorn (Apeldoorn,
Epe, Heerde e.o.)
• Veiligheidskamer IJsselstreek (Zutphen e.o.)
• Veiligheidskamer Noordwest-Veluwe
(Harderwijk e.o.)

Wat doet het
Veiligheidshuis?
U heeft gehoord
dat we uw situatie in
ons Veiligheidshuis
gaan bespreken. In
deze folder willen we
u graag uitleggen wat
het Veiligheidshuis is
en wat wij voor u
kunnen betekenen.

Soms zijn problemen zo ingewikkeld dat
straf niks oplost en hulpverlening niet meer
helpt. In zulke gevallen bekijken de gemeente,
justitie en zorginstellingen samen of ze een
oplossing kunnen vinden. Dat doen ze in het
Veiligheidshuis.

Wie zitten er in het
Veiligheidshuis?
In het Veiligheidshuis werken dus
verschillende organisaties samen.
Bijvoorbeeld: de politie, de Raad voor de
Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie,
de reclassering, verslavingszorg,
ggz-instellingen, buurtteams, Veilig Thuis
en woningcorporaties.

Waarom bespreken we
uw situatie?
Misschien gaan we in het Veiligheidshuis
over u praten omdat u een strafbaar feit
heeft gepleegd. Maar het kan ook zijn dat we
ons zorgen maken over uw (gezins)situatie,
bijvoorbeeld vanwege schulden, huiselijk
geweld of omdat er problemen zijn met
uw kind(eren).

Wat gaat er gebeuren?
In het Veiligheidshuis maken we een plan
om de problemen aan te pakken. In dit plan
staat in elk geval hoe we u gaan helpen. Soms
is er in het plan ook een (voorwaardelijke)
straf, een behandeling of hulpverlening
opgenomen. Als uw situatie is verbeterd,
wordt u niet meer besproken in het
Veiligheidshuis. Misschien krijgt u dan nog
wel een poosje hulp.

Hoe zit het met uw
rechten?
Om u te kunnen helpen, leggen we gegevens
over u (en uw gezin) vast in uw dossier. In
dit dossier staat ook hoe we uw problemen
gaan aanpakken. U heeft het recht om ons te
vragen welke informatie wij over u hebben
vastgelegd. Als er fouten in staan, kunt u ons
vragen om deze te verbeteren. Bent u het niet
eens met de gegevens, dan mag u uw eigen
mening aan het dossier toevoegen.

