Burgernet Horen, Zien en Bellen
Burgernet is een uniek
samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeente en politie om de veiligheid
in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. Het doel is om sneller en beter
actie te kunnen nemen bij bijvoorbeeld
het opsporen van vermiste kinderen,
verdwaalde ouderen, criminelen etc.
Hoe werkt Burgernet?
De politie kan een Burgernetactie starten
na bijvoorbeeld een melding van een
inbraak, beroving of vermissing van een
persoon. Burgernetdeelnemers in de buurt
ontvangen een spraak- of sms-bericht
met het verzoek uit te kijken naar een
persoon, of een voertuig. Deelnemers
kunnen informatie rechtstreeks doorgeven
aan de politiemeldkamer, via het gratis

Burgernetnummer 0800-0011. Die informatie
wordt direct doorgegeven aan politie
in de buurt. Na afloop ontvangen alle
deelnemers bericht over het resultaat van
de Burgernetactie.
Waarom deelnemen aan Burgernet?
Door samen te werken met gemeente
en politie helpt u om uw buurt veilig te
houden. Daarom is er Burgernet. Hoe
meer mensen aan Burgernet deelnemen,
hoe groter de kans dat de politie snel
een verdachte of vermist persoon kan
opsporen.

Een aangifte is niet alleen voor de
opsporing van belang, de politie krijgt
ook een beeld van de criminaliteit in uw
buurt. Daardoor kan zij beter bepalen
waar extra toezicht of opsporing nodig
is. Aangifte bij de politie doen, kan op
verschillende manieren: persoonlijk op
het politiebureau, telefonisch of digitaal.

Wilt u ook een actieve rol spelen bij de
veiligheid van uw woon- en leefomgeving?
Kijk op www.burgernet.nl/aanmelden om u
meteen in te schrijven.

Wijkagent Ron Metsemakers: “Aangifte in
het politiebureau is altijd verplicht bij een
misdrijf met geweld of indien bekend is
wie de dader is”. Maak daartoe vooraf
een afspraak via 0900-8844, zodat u niet
zo lang hoeft te wachten. Collega Jos
Amory vult aan er dat er bij een digitale
aangifte natuurlijk geen persoonlijk
contact met de politie is, maar dat dit
wel eenvoudig is. U kunt gewoon thuis
op de computer aangifte doen voor een
aantal vormen van diefstal, inbraak en
vandalisme.
Welke soorten aangiftes dat precies zijn,
vindt u op www.politie.nl. Nadat u de
aangifte hebt verzonden, krijgt u direct
per e-mail een ontvangstbevestiging en
binnen vijf werkdagen een procesverbaal. Dat kunt u gebruiken voor
bijvoorbeeld de verzekering.

‘Meld misdaad, desnoods anoniem’
De politie roept op om altijd melding te
doen van een misdrijf. Desnoods anoniem
via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of
de website www.meldmisdaadanoniem.nl.
van de onafhankelijke stichting M.
Waarom doet niet iedereen melding?
Ron Metsemakers: “Uit angst voor wraak
bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat je er
tegenop ziet om te moeten getuigen in de
rechtszaal.”
In dat geval geldt dus: meld misdaad
anoniem. Hoe anoniem is dat dan?
Ron Metsemakers: “Bij M. staat de
nummerweergave altijd uit. Men vraagt
niet naar de naam van een beller en wil
die ook niet weten. De gesprekken worden
niet opgenomen en de verwerking van de
melding is beveiligd.”
Vervolg op tip
Jos Amory: “De stichting M. geeft
verkregen informatie door aan de
politie. Die combineert alle voorhanden
informatie en beslist dan of er actie wordt
ondernomen.”
Welke zaken kun je bij M. melden?
Jos Amory: “De stichting M. maakt geen
onderscheid tussen ‘lichte’ en ‘zware’

criminaliteit. Van moord en verkrachting
tot mishandeling - huiselijk geweld - en
pesten, maar ook hennepkwekerijen,
illegale handel, opslag van vuurwerk
en fraudezaken zoals oplichting,
verzekeringsbedrog, valse creditcards”.
Waar is M. niet voor bedoeld?
Heb je met spoed politie nodig,
dan bel je 112. Heb je wel politie nodig,
maar is er geen haast bij, dan bel je
0900-8844. M. is niet voor aangiftes,
klachten en meldingen van
verkeersovertredingen of overlast.
Ambassadeurs gezocht!
De gemeente, politie en M. vragen
ambassadeurs voor de campagne.
Help mee, zodat bewoners:
• M. weten te vinden (verspreid de flyers!)
• Weten hoe je anoniem blijft
• Erop vertrouwen dat de politie
meldingen opvolgt
• Extra aandacht krijgen als ze twijfelen
• Zien dat melden nut heeft.
MELDEN HELPT!
Jaarlijks bellen 16.000 mensen met
bruikbare tips naar Meld Misdaad
Anoniem. Hiermee worden dagelijks zaken
opgelost en verdachten aangehouden.
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Aangifte doen:
op het politiebureau, digitaal
of telefonisch?

Wilt u meer contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn buurt)
uw postcode in.

Maatregelen
tegen auto-inbraak
•

Laat niets achter, zeker geen 		
waardevolle spullen als jassen, 		
laptops of een navigatiesysteem

•

Haal de radio (of het ‘frontje’) uit
de auto. Neem hem mee en 		
verstop hem niet in de auto

•

Laat zien dat u niets waardevols
verbergt. Haal uw dashboard-		
kastje leeg en zet het open

•

Parkeer op een goed verlichte
plaats

•

Zet de auto waar mogelijk op een
bewaakte parkeerplaats

•

Hebt u een stationcar? Dek de
lege laadruimte dan niet af
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Zakkenrollerij door mobiele bandieten
Zakkenrollerij door zogenaamde mobiele
bandieten (groepen die vanuit het
Oostblok naar West-Europa komen om
criminele feiten te plegen) wordt vooral
in groepsverband gepleegd. Daarnaast
blijkt uit ervaringen van de politie dat deze
zakkenrollers tevens verantwoordelijk
zijn voor andere vermogensdelicten
zoals winkeldiefstal en oplichting in
winkelgebieden.
Mobiele bandieten zijn meestal netjes
gekleed en eventueel vermomd,
werkzaam in een goed georganiseerd
groepsverband van drie tot vijf personen,
gericht op diefstal van beurzen en
smartphones, waarbij regelmatig gebruik
wordt gemaakt van afleidingsmanoeuvres.
Politie en gemeente hebben extra
ingezet op het gebied van preventie
door meerdere confronterende acties.
Bij deze acties ging de politie in burger
de straat op waarbij zij houten handjes in
openstaande tassen stopt, waarna mensen
worden aangesproken dat hun tas open
stond en er iets in- en dus ook uitgehaald
kon worden. Deze actie heeft met name
plaatsgevonden in de weekenden en
tijdens evenementen in de binnenstad.
Tot slot werd op de achterzijde van de
parkeertickets gewaarschuwd voor
zakkenrollerij. Deze actie wordt tijdens de
Week van de Veiligheid weer herhaald.

De extra inzet blijft niet beperkt tot
preventieve maatregelen. Een tiental
politiemensen heeft het project
zakkenrollen als extra aandachtspunt en
vier à vijf keer per maand worden er acties
gezet. Tijdens de acties zijn aanhoudingen
verricht met betrekking tot zakkenrollerij.
Tips om zakkenrollerij/diefstal te voorkomen
• Draag uw portemonnee altijd dicht bij
uw lichaam. Bijvoorbeeld in uw 		
binnenzak.
• Neem zoveel geld mee als u nodig
hebt, en niet meer. Gebruik uw pinpas 		
voor grote bedragen.
• Gebruik een stevige tas die dieven niet 		
eenvoudig kunnen opensnijden.
• Draag uw tas met de schouderriem om 		
uw schouder en nek.
• Zorg dat de tas vóór u hangt. Doe de 		
sluiting op uw lichaam.
• Begint er iemand tegen u te praten 		
die u niet kent? Let dan extra goed op
uw spullen. Soms steelt iemand uw 		
tas of portemonnee, terwijl een ander u
probeert af te leiden.
• Let extra goed op uw spullen op
plekken waar veel mensen zijn
(openbaar vervoer, markten,
winkelstraten en evenementen).
• Maak uw tas niet vast aan het stuur van
uw fiets. En doe uw tas niet in de mand
van uw fiets of rollator.
• Zorg dat u altijd zicht heeft op uw tas.

Colofon

Wat moet u doen als uw portemonnee of
tas toch gestolen is?
Kijk eens in struiken of prullenbakken
in de buurt van waar u bent bestolen.
Een dief haalt vaak alleen spullen uit
uw portemonnee of tas die voor hem
waardevol zijn. Daarna gooit hij de rest snel
weg. Kijk of uw bankpassen of creditcards
er nog zijn. Bel meteen met uw bank als er
een weg is, en vraag of de bank de pas
blokkeert.
Betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts
ziet. Noteer het kenteken van de verdachte
auto of het signalement van de verdachte
persoon. Geef dit door aan de politie,
blijf rustig en neem geen risico’s! Meld uw
naam, uw woonplaats, het adres en wat er
precies aan de hand is.
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Limburg staat in week 41, van 5 tot
11 oktober 2015 in het teken van
de Week van Veiligheid. Jaarlijks
bundelen de rijksoverheid, gemeenten,
brancheorganisaties, bedrijven,
ondernemers én burgers hun krachten in die
week. In Roermond begint die week al op 2
oktober 2015 tijdens het ondernemersontbijt
in het Ondernemersplein Limburg met
het thema cybercrime. Gedurende de
daarop volgende week wordt er op allerlei
manieren aandacht gevraagd wordt voor
Veiligheid.

in de strijd tegen criminaliteit. Natuurlijk
doen niet alleen ondernemers, maar
ook bewoners en stadsbezoekers het
noodzakelijke om criminaliteit te voorkomen.
Veiligheid maken we tenslotte samen!

Feitelijk wordt in de Week van de Veiligheid
een ‘donkere dagen offensief’ gestart.
Dan staan namelijk de donkere dagen van
de winter voor de deur die bekend staan
om de stijging van voornamelijk inbraken
en overvallen. Om dit te voorkomen, zet
iedereen alle zeilen bij. Zo wordt een veilig
ondernemingsklimaat gestimuleerd en
worden lokale ondernemers ondersteund

Het RPC Limburg biedt aan 25 gemeenten
en/of ondernemersverenigingen in
Limburg de mogelijkheid om een training
rondom het omgaan met overvallen of
het omgaan met agressie aan te bieden
aan ondernemers en hun medewerkers. In
Roermond worden dergelijke avonden ook
georganiseerd. U kunt zich aanmelden via
www.lltb.nl/week-van-de-veiligheid-2015.

Netwerkontbijt: week v/d veiligheid

Bouwmarkten in actie tegen inbrekers
Op de hoogte van calamiteiten
De straat conciërge
(Brand)veiligheid in en om uw pand
AED’s in Roermond
Inbraakpreventietips
Ambulance Bike Team
Agenda
Burgernet Horen, Zien en Bellen
‘Meld misdaad, desnoods anoniem’
Aangifte doen
Maatregelen tegen auto-inbraak
Zakkenrollerij door mobiele bandieten
Colofon
Suggesties
Belangrijke telefoonnummers

Volg ons

Uitgave: Stichting Citymanagement Roermond & Stichting BIZ Binnenstad Roermond|

In dit nummer:

www.facebook.com/cityroermond
www.twitter.com/cityroermond

Fotografie: Stichting Citymanagement Roermond

www.linkedin.com/company/

Concept, eindredactie en realisatie: PostMasters Roermond

citymanagement-roermond

Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen?

Suggesties

Ontvangt u deze nieuwsbrief niet of kent u iemand die deze nieuwsbrief
ook graag zou willen ontvangen? Meld dit via info@cityroermond.nl.

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog suggesties, tips of vragen?
Neem dan gerust contact op met de redactie via info@cityroermond.nl.
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Bij deze uitgave is een sticker met
belangrijke telefoonnummers
bijgevoegd.
Plak deze sticker op een voor u zichtbare
plaats, bij voorkeur in de buurt van de
telefoon. Wilt u een extra sticker? Stuur
dan een mail naar info@cityroermond.nl.

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Limburg
Het RPC Limburg (Ondernemend Limburg,
Politie, OM, Gemeenten en Provincie) en
de gemeente Roermond hebben deze
landelijke campagne vertaald in een aantal
regionale en lokale activiteiten.

De straat
conciërge

Netwerkontbijt: Week van de Veiligheid
Veiligheid is een abstract begrip.
Niemand is er tegen. Maar het krijgt
ineens inhoud als je er zelf, voor je
eigen zaak mee bezig bent of mee
geconfronteerd wordt. Veel ondernemers
hebben op het gebied van veiligheid al
voor hun eigen zaak het een en ander
geregeld. Maar hoe pakken anderen dat
aan? Kun je daar nog iets van leren?
Bij dit ontbijt hoort u het verhaal van
twee Limburgse ondernemers.
Offline activiteiten: Maikel van Heugten,
regiomanager van Jan Linders
Supermarkten en één van de caissières
vertellen over hun eigen ervaring met een
overval. Wat is de impact ervan en hoe
gaan ze er mee om? Hoe betrekt Jan
Linders de medewerkers bij de beveiliging?

Online activiteiten: Bas Schoonderwoerd,
directeur van de Parkstad Limburg
Theaters vertelt over hun online activiteiten.
Hoe belangrijk is de online marketing en
verkoop voor hen? Hoe pakken ze dat
aan, hoe hebben ze de online
activiteiten beveiligd en welke rol speelt
het personeel daarbij?
Online en offline veiligheid:
hoe doen anderen dat?
Vrijdag 2 oktober 2015, 8.00u-10.00u
Locatie: Ondernemersplein Roermond,
Steegstraat 5 Roermond
Toegang: gratis
Aanmelden kan via
www.lltb.nl/week-van-de-veiligheid-2015.

Gratis veiligheidsscan voor bedrijven
Heeft u een onderneming en maximaal
50 fte’s in dienst? Dan kunt u ook dit jaar
een gratis veiligheidsscan uit de regeling
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) door het
CCV laten uitvoeren.
Met deze scan kunt u de veiligheid in
uw bedrijf verbeteren. De scan wordt ter
plekke uitgevoerd door een CCV-adviseur
die de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en

u gratis adviseert over maatregelen
om de veiligheid in en om uw bedrijf
te vergroten. Wilt u in aanmerking
komen voor een subsidie op maatregelen,
dan kunt meer informatie opvragen
bij uw brancheorganisatie.
Contactgegevens van brancheorganisaties zijn te vinden op
www.ondernemersplein.nl/brancheinformatie.

Op de stoel van de rechter?
Op dinsdag 6 oktober is er om 18.30
uur een speciale avondzitting van de
Rechtbank in Roermond. Op deze avond
behandeld de Rechtbank zaken die te
maken hebben met criminaliteit tegen
ondernemers. U kunt de zitting bijwonen.
De rechter en officier van justitie zullen
na elke zaak met u in gesprek gaan over
hun aanpak en hun afwegingen. Welke
afweging zou u maken? Wat zou u anders
gedaan hebben? Denkt u ook vaker dat er
een te lichte straf wordt uitgedeeld?

Of juist niet? Dan is dit de gelegenheid om
zelf te ervaren hoe een strafzaak verloopt,
hoe de strafmaat bepaald wordt en daar
vragen over te stellen.
					
De avond begint om 18.30 uur en zal
rond 21.00 uur afgelopen zijn. Na afloop
van de zitting bieden de Rechtbank en het
Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Limburg u een broodmaaltijd aan.
Aanmelden kan via
www.lltb.nl/week-van-de-veiligheid-2015.

Roermond staat jaarlijks garant voor
vele miljoenen toeristen. Dit heeft helaas
tot gevolg dat er dagelijks vervuiling
achter blijft in het centrum in de vorm van
zwerfafval, besmeurde afvalbakken en
bestrating, vervuilde zitbanken, stickers,
posters en hondenpoep.

Campagne
‘Veilig Zakelijk
Internetten’
Heb jij de beveiliging van de computers,
tablets en smartphones in jouw bedrijf
op orde? En zijn je wifi-netwerk en
servers voldoende beschermd?
‘Bescherm je bedrijf tegen cybercrime.’
MKB-Nederland wil bedrijven
ondersteunen bij het beter beveiligen
van hun digitale werkomgevingen tegen
cybercriminaliteit. Daarom start ze, in
samenwerking met het ministerie van
Veiligheid & Justitie, de campagne
‘Veilig Zakelijk Internetten’.
Bedrijfsscan levert inzicht
Als onderdeel van de campagne wordt
bedrijven uit vijf geselecteerde regio’s
de kans geboden de veiligheid van hun
digitale werkomgeving te analyseren.
Geïnteresseerde ondernemers kunnen
zich aanmelden voor een professionele
‘vulnaribility scan’, een test waarbij
een hacker kwetsbare plekken in de
IT-omgeving van een ondernemer
blootlegt.
Veiligheidsrapportage
Vervolgens neemt een aan de
campagne verbonden ‘sociale’ hacker
het bedrijfsnetwerk van de deelnemer
op afstand onder vuur. Binnen een
paar dagen ontvangt elk bedrijf een
rapportage over de bevindingen en
krijgt de ondernemer een persoonlijke
telefonische toelichting. Deelnemers
krijgen waar nodig ook de beschikking
over verschillende cybersecuritymiddelen om de bestaande situatie te
verbeteren.
Aanmelden voor deelname
Ondernemers kunnen zich kosteloos
aanmelden voor deelname aan de
bedrijfsscan via het inschrijfformulier op de
website www.veiligzakelijkinternetten.nl.

Bouwmarken in actie tegen inbrekers
De zomer is weer voorbij en de dagen
worden al korter. Wetende dat duisternis
ook vaak het moment voor duistere zaken
is, hebben de bouwmarkten met de
gemeente een gezamenlijke actie tegen
inbrekers gestart.

preventiemaatregelen te nemen. Een
nagebootste woninginbreker attendeert
u hierop. Beveilig dus uw woning en vraag
om specialistisch advies, zodat u weet
dat u er alles aan gedaan hebt over uw
eigendom te waken.

In de bouwmarkten en verkooppunten van
gecertificeerd hang- en sluitwerk, te weten
Cillekens-Dreessen, Gamma, Hubo, Praxis
en RBH is een stand ingericht, waarin uw
aandacht wordt gevraagd om technische

En ziet of hoort u toevallig eens iets
verdachts, neem dan direct contact op
met politie via het algemeen nummer
0900-8844, en bij een heterdaad natuurlijk
via 112.

Op de hoogte van calamiteiten
Als ondernemer in Roermond wilt u
natuurlijk graag weten hoe u op de
hoogte kunt zijn over calamiteiten in de
omgeving. Als er een calamiteit of een
zwaar ongeval plaatsvindt met effecten
voor de omgeving, dan zet de Gemeente
Roermond direct een crisisteam in.
De Gemeente Roermond wil dan zo
snel mogelijk alle belanghebbenden
gericht informeren. Iedere calamiteit is
anders, dus bij iedere situatie wordt het
communicatiemiddel ingezet dat het beste
past bij de omvang en de fase van de
calamiteit.
Sirene
In de eerste fase, het moment van
bestrijding, kan ervoor gekozen worden
om de sirene af te laten gaan. Het advies
is dan ‘sluit ramen en deuren, schakel de
mechanische ventilatie uit en volg www.
roermond.nl en L1 televisie’.
NL Alert
Door middel van NL Alert worden
waarschuwingsberichten gestuurd naar
alle gsm’s in de
omgeving van het getroffen gebied, die
zich voor deze service hebben aangemeld.
Zie voor meer informatie: www.nl-alert.nl.
Brief
In andere gevallen kan een brief huis-aan-

huis worden bezorgd bij de adressen in
het getroffen gebied. Het bezorgen van
brieven is echter tijdrovend. Daarom maakt
de gemeente steeds meer gebruik van
een nieuwe digitale service, waarop u zich
gratis kunt abonneren.
Neem een gratis abonnement op
buurtpost!
De gemeente kan u op wijk- of
straatniveau op de hoogte houden van
actuele informatie die op uw (woon)
omgeving betrekking heeft via de digitale
service ‘Buurtpost’. Zie www.roermond.nl/
buurtpost. Gebruik hiervoor de postcode
van de locatie waar uw bedrijf is gevestigd.
U kunt ook meerdere abonnementen
aanvragen als uw bedrijf op meerdere
locaties in Roermond is gevestigd.
Twitter
Twitter is een andere manier om snel te
worden geïnformeerd. Volg de accounts
van de Gemeente Roermond en van
Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Persoonlijk contact
Tenslotte kunnen ook persoonlijke
contactmomenten worden ingericht, zoals
een callcenter of informatiebijeenkomsten.
Kortom; voldoende mogelijkheden om
op de hoogte te blijven in geval van een
calamiteit in uw eigen omgeving!

Het centrum van de stad wordt nu
voor het 3de jaar onderhouden door
het bedrijf Risse-Westrom-Groen. Het
onderhoud vindt plaats conform het
bestek. Het reinigen en het legen van
afvalbakken vindt plaats op beeld op
A+ niveau. Vuil vegen gebeurt 3 keer per
week.
Dagelijkse werkzaamheden
Toch blijven er zaken liggen die afbreuk
doen aan het gewenste beeld van
de binnenstad. Om de kwaliteit en
de beleving van het stadsbeeld te
verbeteren, willen wij de beheerder
‘Schone Leefomgeving’ inzetten. De
dagelijkse werkzaamheden zullen
bestaan uit onkruid verwijderen
langs gevels en rondom obstakels
(afvalbakken, bankjes, bloembakken),
stickers verwijderen op lantaarnpalen,
verkeersborden etc., bevuiling van
afvalbakken en banken verwijderen
(dagelijks), hondenpoep opruimen en
glas opruimen (auto inbraak) ect.
Uitgerust met een bakfiets en attributen
worden deze werkzaamheden
uitgevoerd. De aansturing vindt plaats
via de aannemer die het onderhoud
doet in de binnenstad. Het voornemen
was om de straat conciërge in te zetten
van af april t/m oktober. Maar gezien de
toegevoegde waarde willen wij graag
het jaar rond de straat conciërge inzetten
in de binnenstad.

(Brand)veiligheid in en om uw pand
U bent verantwoordelijk voor de veiligheid
van de in uw pand aanwezige personen.
Met name uw verzekeringmaatschappij
zal kijken of u ‘uw zaakjes op orde heeft’,
mocht er onverhoopt iets gebeuren. Hierbij
enkele zaken die u eenvoudig zelf in de
hand kunt houden:
Zorg ervoor dat vluchtwegen duidelijk
zichtbaar zijn aangeduid
• Hang geen inventaris voor 			
vluchtwegaanduiding;
• Zorg dat defecte vluchtwegaanduiding 		
snel wordt hersteld.
Houd vluchtwegen vrij
• Plaats geen inventaris of koopwaar in 		
vluchtroutes of voor vluchtdeuren;
• Vluchtroutes dienen geheel te worden
vrijgehouden, dus ook waar deze door 		
het magazijn voeren. Zet hier dan ook 		
geen voorraad of bijv. fust neer;
• Geef bij nooduitgangen aan de
buitenzijde aan: “Nooduitgang,
vrijhouden”, en controleer regelmatig
of er geen containers, fietsen of
dergelijke direct voor staan;
• Gebruik een trappenhuis niet als
opslagruimte;
• Deuren in vluchtroutes dienen direct te
kunnen worden gebruikt, zonder gebruik
te maken van een sleutel. Dat geldt ook
voor de vluchtdeur achter in het
magazijn of die vanuit de binnenplaats
naar de openbare weg.

Verklein het risico
• Vervang defecte of provisorisch
gerepareerde apparaten;
• Sluit niet meerdere (zware) apparaten
op één verlengsnoer aan. Niet meerdere
verlengsnoeren achter elkaar gebruiken;
• Schakel zoveel mogelijk apparaten
geheel uit na sluitingstijd;
• Laat aanwezige installaties regelmatig
onderhouden/keuren;
• Sla geen brandbare zaken op in de
ruimte waar de ketel/geiser hangt;
• Gebruik geen licht ontvlambare
aankleding;
• Laat uw blusmiddelen periodiek keuren.
Brandslanghaspels jaarlijks, handblussers
eenmaal per twee jaar;
• Zorg voor een goede ventilatie in ruimtes
met (gas)apparatuur, zoals ketels, geisers
en fornuizen.
Bereikbaarheid en bluswater
• Zorg dat uw pand zo goed mogelijk
bereikbaar is voor de hulpdiensten.
Blokkeer geen wegen door er bijv.
bedrijfswagens/aanhangers te parkeren;
• Houd ondergrondse brandkranen vrij,
dus parkeer er geen bedrijfswagens
aanhangers op;
• Zorg voor herkenbaarheid van uw pand
door uw huisnummer duidelijk zichtbaar
op te hangen.
Als u nadere vragen heeft, of u wilt een
brandveiligheidscontrole laten uitvoeren,
dan kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen via preventieweert@vrln.nl.

Hierbij plak je twee elektroden op de
ontblote borstkas van een slachtoffer
waarna de AED de activiteit van zijn of
haar hart meet en analyseert. De AED
zal een schok geven als het hart aan het
fibrilleren is. Als er geen hartactiviteit meer
is, zal het apparaat nooit een schok geven,
simpelweg omdat dat geen zin heeft. Het
apparaat geeft dan opdracht om verder
te gaan met reanimeren en te wachten op
de hulpdiensten.
AED’s in de binnenstad
De BIZ Binnenstad heeft ervoor gekozen om
op tactische locaties AED’s te plaatsen.

•

Laat uw inbraakalarmsysteem
een luid alarm geven

•

Laat geen pallets en containers
ter beschikking staan van inbrekers

•

Berg voertuigsleutels op in een 		
inbraak werende en verankerde
kast

•

Zorg voor een gedisciplineerd
sleutelbeleid en berg reservesleutels goed op

•

Camerabeveiliging is een goede
aanvulling op uw beveiliging

Ambulance Bike Team
Op onderstaande dagen is het ABT
actief in de binnenstad en het
Designer Outlet Center
Zaterdag 3 oktober
Duitse feestdag
Vrijdag 16 oktober
Late Night Shopping event
Zondag 1 november
Duitse feestdag
Zaterdag 26 december
2de kerstdag

Agenda

AED’s in Roermond
AED’s krijgen steeds meer naamsbekendheid en hangen op steeds
meer plekken. Een AED (Automatische
Externe Defibrillator) is een hulpmiddel bij
reanimatie.

Inbraakpreventietips

De AED’s zijn geplaatst bij:
• Mc Donalds
• Edelsmid Paul van den Hout
• V&D
• Hotel en Grandcafé De Pauw
• Markt 10 Lunch & Steaks
• BENU Apotheek
• PostMasters Roermond
• Café & Zo

Vrijdag 2 oktober
Netwerkontbijt ‘Veilig Zakelijk
Internetten’ Het Ondernemersplein
Limburg (8.00u-10.00 uur)
Dinsdag 6 oktober
Avondzitting Rechtbank Roermond
Rechtbank Roermond
(19.00 – 21.00 uur)
Donderdag 8 oktober
Webinar ‘Ogen en Oren in het
buitengebied’ Online
(16.00 en 17.00 uur)
Dinsdag 13 oktober
Bijeenkomst Overvalpreventie
Retail & Business Academy
Dinsdag 20 oktober
Bijeenkomst Overvalpreventie
Retail & Business Academy

