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melding Jeugdhulp 

Met dit formulier kunt u problemen in het kader van de Jeugdwet melden aan de gemeente. U kunt 

het op uw computer invullen, als pdf opslaan en rechtstreeks mailen naar gemeente@landgraaf.nl. 

 

Gegevens van de jeugdige 

Achternaam  :  

Voornaam  :  

Geboortedatum  :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en woonplaats :  

Wie heeft gezag over de jeugdige? (Meerdere keuzes mogelijk) 

 Vader  Moeder  Voogd  Niet bekend 

Telefoonnummer gezaghebbende :  

 

Gegevens van de melder 

Achternaam :  

Voornaam :  

Telefoonnummer(s) :  

E-mailadres :  

Relatie tot de jeugdige :  

  

Is de gezaghebbende op de hoogte van deze melding? 

 Ja  Nee 

 

Zijn er (andere) hulpverleners betrokken bij deze melding? 

 Ja, namelijk :  

 Nee 
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Melding 

Wat is de reden van deze melding? Welke problemen zijn er op dit moment? 
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Adresgegevens 

E-mail: gemeente@landgraaf.nl 

Gemeente Landgraaf 

t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum  

Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf 

 

Ondersteuning 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Dan kunt u gratis gebruik maken van de 

onafhankelijke ondersteuning van MEE Zuid-Limburg, telefoon 088-0102222. 

 

Afhandeling 

Een medewerker van het wijkteam neemt zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze melding 

contact op om te horen wat het probleem precies is. 

 

Informatie 

Neem voor meer informatie contact op met het eigen wijkteam, telefoonnummer 14 045.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Niet in te vullen door melder)   

 Datum ontvangst melding :  

    
 Urgentie : spoed/voorrang/regulier 

 Soort melding : reguliere melding/politiezorgmelding 

 Wijze van binnenkomst : post/e-mail/telefoon/wijkpunt/loket 

 Cliëntnummer :  

    
 Ontvangstbevestiging naar : moeder/vader/jeugdige/n.v.t. 

 Naam medewerker KCC  :  
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