Milieuklachten & Meldingen over het milieu

0118-631967

0118-412323

Bereikbaar tijdens kantooruren
Komt u gevaarlijke of onhygiënische situaties tegen of
heeft u slechte ervaringen met zwemwatergelegenheden,
dan kunt u dit doorgeven via de zwemwatertelefoon. Uw
klachten die binnenkomen via de zwemwatertelefoon kunnen ons helpen de zwemwaterkwaliteit te verbeteren en de
veiligheid te vergroten.

De milieuklachtentelefoon is een samenwerkingsverband
tussen de Politie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en de
Provincie Zeeland.

U kunt de zwemwatertelefoon ook bellen voor actuele
informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemgelegenheden. Dit geldt voor:
•
•
•
•
•
•

Het Veerse Meer
Het Zoommeer
De Oosterschelde
De Westerschelde
De Noordzee
De zwembaden en sauna’s in Zeeland

Regelmatige controles zorgen voor actuele en betrouwbare gegevens.
Informatie over de zwemwaterkwaliteit vindt u op
www.zeeland.nl of op teletekst pagina 725 (alleen in de
zomerperiode)
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Milieuklachten...
en meldingen over het milieu

Milieuklachtentelefoon Zeeland

0118-412323

•
•
•
•

Het dumpen van afval in bermen en sloten
Het illegaal dempen/graven van sloten
Verbranden van afval
Lozen van olie e.d.

•
•
•
•
•

Olie en andere milieuvervuilende stoffen
Chemisch materiaal
Medicijnen
Munitie en ander oorlogsmateriaal
Bussen of vaten met onbekende inhoud

7 dagen per week 24 uur bereikbaar
De milieuklachtentelefoon is niet bedoeld voor:
Als u een dringende klacht heeft die vraagt om een snelle
aanpak, kunt u de milieuklachtentelefoon bellen. Alle klachten worden hier direct in behandeling genomen. U kunt de
milieuklachtentelefoon bellen als u overlast heeft door:
•
•
•
•
•

Stank
Stof
Rook
Roet
Geluid

afkomstig van bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten, landbouwactiviteiten of horecagelegenheden of als u bodem- of
waterverontreiniging constateert.

Algemene milieuvragen en klachten over bijvoorbeeld het
ophalen van huishoudelijk afval. Hiervoor kunt u bij uw
gemeente terecht.

De brandweer, in samenwerking met de gemeente of
Rijkswaterstaat, zal actie ondernemen om uw vondst te
onderzoeken en op te ruimen.

Klachten over vliegtuiglawaai
Minder dringende klachten kunt u ook via het elektronische
milieuklachtenformulier aan ons doorgeven.
Het milieuklachtenformulier is te vinden op de website
www.zeeland.nl. De afhandeling van deze meldingen
vindt plaats tijdens kantooruren en altijd binnen 2 werkdagen.

Meldpunt dubieuze stoffen

Klachtentelefoon Luchtmacht

0800-0226033
Voor klachten over militaire luchtvaart (straaljagers/helikopters/lesvliegtuigen) is het Ministerie van Defensie
bereikbaar op het nummer van de klachtentelefoon
Luchtmacht.

0118-412323
Het milieuklachtennummer is permanent bereikbaar. Als u
belt krijgt u een medewerker van de Meldcentrale Zeeland
aan de lijn. Deze registreert uw klacht.
Na een melding wordt u teruggebeld door een medewerker van de instantie die over de afhandeling gaat: gemeente, provincie, rijksoverheid of waterschap.
Deze instantie zal een aantal vragen aan u stellen en vervolgens proberen de oorzaak van uw klacht op te sporen
en indien mogelijk te verhelpen.
U kunt de milieuklachtentelefoon ook bellen als u getuige
bent van een milieudelict. Hierbij moet u denken aan:

7 dagen per week 24 uur bereikbaar

Klachten vliegveld Midden-Zeeland
0113-670018

Dit nummer kunt u bellen indien u stoffen aantreft, bijvoorbeeld op het strand of langs de zeedijk, die gevaarlijk zijn
voor het milieu of de volksgezondheid.
Daarbij kunt u denken aan:
• Verdovende middelen
• Injectiespuiten

Voor klachten over het vliegverkeer van vliegveld MiddenZeeland.
Als u overlast heeft van vliegtuigen van vliegveld MiddenZeeland kunt u bij bovenstaand telefoonnummer rechtstreeks uw klacht indienen.

