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Deze speciale editie van Citynieuws is 
een uitgave van Citymanagement 
Roermond in samenwerking met 
Gemeente Roermond. Deze editie 
staat in het teken van de Week 
van de Veiligheid. 

“Minder cash, wel zo veilig”
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Ontvangt u deze nieuwsbrief niet of 
kent u iemand die deze nieuwsbrief 
ook graag zou willen ontvangen? 
Meld dit via info@cityroermond.nl.

Wilt u ook de nieuws- 
brief ontvangen?

Pas op voor babbeltrucs
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee 
oplichters proberen mensen te beroven.
De oplichters ogen vaak betrouwbaar. 
Ze komen aan de deur of spreken 
mensen aan op straat. Ze zeggen 
bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of 
van de thuiszorg, dat ze de meterstand 
komen opnemen of ze vragen of hun 
kind bij u naar het toilet mag.
Lees hieronder meer over babbeltrucs 
en hoe u kunt voorkomen dat u 
slachtoffer wordt van een babbeltruc.

Hoe kunt u zich wapenen tegen de 
babbeltrucs van oplichters?
Hieronder enkele tips:
• Bank- of thuiszorgmedewerkers komen 
nooit onaangekondigd. Vraag bij twijfel 
om legitimatie en bel het bedrijf ter 
controle.
• Laat mensen die zich niet willen of 
kunnen legitimeren niet binnen. Bel 
de politie als u het niet vertrouwt en 
onthoud hoe iemand eruit ziet.
• Geef nooit uw bankpas en/of pincode 

af. Ook niet aan bankmedewerkers of 
politie.
• Als u de collectant niet kent, laat die 
dan buiten wachten en doe de deur 
dicht als u geld gaat halen.
• Neem nooit uw portemonnee mee 
naar de deur.
• Wees bedacht op zielige praatjes. 
Laat onbekenden die bij u komen 
vanwege een noodgeval niet binnen. 
Bel zelf 112.
• Open uw deur met een 
kierstandhouder of deurketting.
• Laat vreemden geen gebruikmaken 
van uw toilet.
• Betaal nooit voor andermans 
pakketje.
• Praat zo weinig mogelijk over de 
bezittingen die u in huis bewaart.
• Laat de achterdeur niet onbewaakt 
openstaan als de voordeurbel gaat.

Bent u toch slachtoffer geworden? 
Doe altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent 
geworden van een babbeltruc. 
Alleen dan kan de politie de daders 
opsporen. U kunt op twee manieren 
aangifte doen:
• Maak een afspraak via 
telefoonnummer 0900 – 8844.
• Doe aangifte via internet.  
Ga hiervoor naar 
www.politie.nl/aangifte.

Suggesties 
Heeft u na het lezen van de nieuws-
brief nog suggesties, tips of vragen? 
Neem dan gerust contact op met de 
redactie via info@cityroermond.nl.

In samenwerking met het ministerie 
van Veiligheid en Justitie organiseert 
Detailhandel Nederland de aftrap van de 
jaarlijkse Week van de Veiligheid.

Week 41 (6 tot en met 12 oktober) staat 
jaarlijks in het teken van de nationale 
Week van de Veiligheid. De week richt 
zich op winkeliers en winkelmedewerkers 
om het thema veiligheid extra onder 
de aandacht te brengen, met als doel 
om extra aandacht te besteden aan 
preventie. Zodat ook ondernemers hun 
eigen rol (blijven) pakken om criminaliteit 
tegen te gaan. Daarmee wordt iedereen 
bewust gemaakt van zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheden als het gaat om 
preventie. In de ‘donkere dagen’ van 
november en december is de kans op 
overvallen groter dan in de rest van 
het jaar. Daarom is het belangrijk dat 

ondernemingen goed voorbereid de 
winter in gaan.

“Minder cash, wel zo veilig”
Het thema van de Week van de 
Veiligheid 2014 is Minder cash, wel zo 
veilig. De donkere wintermaanden 
zijn het aangewezen moment om 
aandacht voor veiligheid te vragen. De 
ervaring leert dat juist in deze maanden 
criminaliteit en overvalgeweld in het 
bijzonder, stijgt.  Dagelijks vinden er in 
Nederland overvallen plaats waarbij 
contant geld wordt buitgemaakt. Het 
terugdringen van contant geld is dan ook 
een belangrijk streven om de veiligheid 
van ondernemers, medewerkers en 
klanten te verbeteren. Dit kan door het 
stimuleren van pinbetalingen of door 
bijvoorbeeld geld af te romen. 

Woensdag 8 oktober 9.30-12.00u, 
Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 
Maastricht
Vrijdag 10 oktober, 9.30-12.00u, 
Rechtbank Roermond, Willem II Singel 67, 
Roermond

Gedurende deze twee ochtenden 
zijn er twee themazittingen rond 
criminaliteit en ondernemen. Een aantal 
veel voorkomende zaken wordt dan 
behandeld voor de rechtbank. U kunt 
daarbij aanwezig zijn en zo zien hoe 
rechtszittingen verlopen, welke dader 
er achter een misdrijf zit en wat er met 
aangiftes gebeurt. Op deze ochtenden 
staan winkeldiefstal-, hennepteelt- en 
overvalzaken op de rol. 

Belangrijke doelstelling hierbij is om de 
aangiftebereidheid door ondernemers 
te bevorderen. Veel te vaak zien 
ondernemers geen nut in het doen van 
aangifte bij criminaliteit, is de ervaring. 
‘Ondernemend Limburg’ wil laten zien 
dat aangifte doen van belang is en dat 
wel degelijk iets mee gedaan wordt. 
Na afloop gaat u in gesprek met de 
mensen van het OM. Zij vertellen over de 
werkwijze van het OM, de ontwikkelingen 
in criminaliteit en de samenwerking met 
de Politie. 
Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd.
Aanmelden kan via www.lltb.nl/lltb-mkb-
week-van-de-veiligheid

Themazittingen bij de rechtbank

Aan de preventietraining overvallen, 
is een nieuwe dimensie toegevoegd. 
Nieuw is dat Slachtofferhulp Nederland 
informatie geeft over de impact 
en gevolgen van een ingrijpende 
gebeurtenis zoals een overval. 
Daarnaast is vóór en tijdens de training 
extra aandacht voor de emotionele
en fysieke gevolgen van een 
dergelijke ingrijpende gebeurtenis. 
Met deze samenwerking hopen de 
organiserende partijen nog beter 
tegemoet te komen aan wat er leeft 
bij ondernemers en hun personeel. 
Daarnaast blijft de opzet van de 
trainingen intact, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een professionele 
acteur en een setting waarbij een 
overval wordt nagespeeld. Er wordt 
vervolgens ingegaan op hoe het 
beste te handelen. De trainer geeft 
daarnaast praktische adviezen en 
tips om de veiligheid van de winkel 
te verbeteren en zal ook nu weer de 
overvalapp toelichten. De volgende 
trainings-avond wordt georganiseerd 
op maandag 27 oktober 
aanstaande. Aanmelden kan via 
servicepuntdetailhandel@roermond.nl 
of per telefoon 06-52356449 (Redouan 
Chakour). Aanmelden is overigens 
noodzakelijk omdat het aantal 
deelnemers beperkt is tot maximaal 
18 personen.

Nieuwe opzet 
preventietraining 
overvallen 

Het komt steeds vaker voor dat er fraude 
wordt gepleegd via het internet.  
Er zijn verschillende vormen van 
internetfraude, maar de bekendste 
vorm is phishing. Maar waaraan zijn 
deze vormen van internetfraude te 
herkennen?

Bij voorschotfraude wordt u benaderd 
via e-mail en vraagt de afzender om uw 
hulp. Als tegenprestatie wordt een hoge 
vergoeding beloofd. Als u hierop ingaat, 
wordt u gevraagd om:
• een financieel voorschot te verlenen
• persoonlijke informatie te verstrekken
• naar het land van de afzender te 
reizen voor zogenaamd  een overleg en 
ondersteuning

Bij identiteitsfraude maakt iemand 
misbruik van uw persoonsgegevens 
met de bedoeling hiermee verboden 
handelingen te verrichten.  

Aanwijzingen dat uw persoonlijke 
gegevens misbruikt worden.
• U ontvangt rekeningen van producten 
of diensten die u nooit heeft besteld
• U ontvangt brieven van deurwaarders, 
advocaten of incassobureaus over 
schulden waar u niets van afweet
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.digibewust.nl/onderwerpen/
cybercrime.

Bij phishing sturen fraudeurs e-mails 
die eruit zien als een bericht van een 
bank, creditcardmaatschappij of 
andere organisatie. In zo’n e-mail staat 
een link en als u daarop klikt wordt u 
doorgestuurd naar een website die er 
weliswaar echt uitziet maar is gemaakt 
door fraudeur. Het is de bedoeling van 
de fraudeurs om vertrouwelijke 
informatie te bemachtigen. 
Het herkennen van een phishingmail 
is vaak moeilijk, de fraudeurs worden 

namelijk steeds beter in het opstellen 
van e-mails zonder taal- en 
spellingsfouten. Toch zijn er een aantal 
aanwijzingen die er op duiden dat u 
met phishing te maken heeft:
• In de mail wordt gevraagd om 
persoonlijke gegevens
• Let op als er om een snelle reactie 
wordt gevraagd
• De aanhef van de mail onpersoonlijk is
• In de mail wordt gesproken over 
problemen die urgent zijn

Wat kunt u doen als u toch in aanraking 
bent gekomen met internetfraude? 
Doe hiervan altijd aangifte bij de politie. 
Identiteitsfraude kunt u melden bij 
het Centraal Meld- en Informatiepunt 
Identiteitsfraude en -fouten. 
Heeft u een phishing mail ontvangen? 
Waarschuw dan de organisatie uit 
wiens naam u deze mail ontving. 

Wat te doen bij internetfraude?

Belangrijke telefoonnummers
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. 

Hoe minder contant geld er in de kassa 
komt, hoe kleiner de kans op overvallen. 
Stimuleer medewerkers klanten te vragen 
om te pinnen. Pinnen is niet alleen veiliger 
voor medewerkers, maar ook voor de 
klant. Pinnen is verder ook nog makkelijker 
want je hoeft geen wisselgeld terug te 
geven. Het is belangrijk dat de kassa 
medewerkers aan hun klanten vragen 
”Wilt u pinnen?”. 

En dat ze de klant helpen bij het 
pinnen als die hulp nodig heeft. Vertel 
over de voordelen van pinnen in het 
werkoverleg. Demonstreer wanneer 
de pinvraag gesteld moet worden 
en neem pinstimulering mee in het 
planningsgesprek. Open een kassa 
waar klanten alleen kunnen pinnen. 
Verwijs tenslotte uw medewerkers 
naar www.wiljebijmepinnen.nl.

Liever pinnen dan contant

Vindt u uw bezoeker verdacht?
Bel 112 als u de persoon aan uw deur 
verdacht vindt. Blijf rustig en neem
vooral geen risico’s. Schrijf op hoe de 
verdachte eruit ziet. Heeft de persoon
een auto bij zich, schrijf dan ook het 
kenteken op.
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Het project Waaks is in april 2014 
gestart om de veiligheid in de wijken 
te verhogen in samenwerking met 
hondenbezitters, wijkraden, Gemeente 
en Politie. Manon Smid, eigenaar van 
Saar, verteld over haar bevindingen met 
project Waaks.

“Begin dit jaar las ik op sociale media 
over het project Waaks; iets betekenen 
voor je buurt. Als ik ’s avonds met mijn 
hondje Saar door de stad loop zie ik 
leuke dingen, zoals de zwaaiende 
pizzakoerier, of minder leuke dingen 
zoals zwerfvuil, drugsdeals of gestolen 
fietsen. Ik ergerde mij altijd aan deze 
mindere zaken, maar wist niet wat  te 
doen. Project Waaks bleek hier ook 
voor bedoeld te zijn en dus heb ik mij 
aangemeld. Bij de eerste bijeenkomst 
werd ruim de tijd genomen voor uitleg 
van het project. Hierdoor merkte ik dat 
het project serieus werd genomen.

Nu, een paar maanden verder, heb 
ik meldingen gedaan. Bijvoorbeeld 
van een niet afgesloten fiets. De 
medewerkers van 0900-8844 staan 
mij vriendelijk te woord en nemen mij 
serieus. Alle beetjes helpen, ook al denkt 
niet iedereen er zo over. Sommigen zijn 
bang dat hun iets overkomt als je je 
ergens mee bemoeit. Maar kenteken 
opschrijven en signalement onthouden 
is ook al wat!

Ik merk dat mensen soms niets doen 
uit onwetendheid. Ze durven de politie 
niet te bellen omdat de dader al weg 
is of ze zeggen: “De politie doet toch 
niks”. Door project Waaks weet ik dat 
de politie zeker wat doet en hulp kan 
gebruiken van hondenbezitters in 
Roermond!”

Manon Smid

Roermond en 
project Waaks

Ook een schone overzichtelijke 
winkelomgeving draagt bij aan veiligheid. 
Rommel en rondslingerende spullen 
maakt het criminelen gemakkelijker. Het is 
dus belangrijk om je omgeving schoon en 
opgeruimd te houden. Let daarbij op de 
volgende punten:

1. Maak elke dag even een opruimrondje 
rond en door de winkel en vergeet 
daarbij de achterdeur niet.
2. Let goed op de opstelplaats van de 
winkelwagentjes; er waait nogal eens wat 
papier weg.
3. Check de parkeerplaats op rommel. 

Klanten laten nog weleens een doos of 
andere verpakking achter. 
4. Bij de papier- en glasbakken kan 
gemakkelijk rommel ontstaan. Neem ze 
mee in je veegrondje.
5. Plaats een afvalbak zichtbaar bij de 
ingang en vergeet hem niet op tijd te 
legen. Dan weet de klant dat een schone 
stoep heel gewoon is. 
Vergeet niet dat de kwaliteit en het 
imago van je winkel(centrum) bepaald 
wordt door het publiek. Met de juiste 
veiligheidsmaatregelen zorg je ervoor dat 
ongenode gasten wegblijven.

Schoon = Veiliger

Slachtofferhulp Nederland en de 
Gemeente Roermond hebben ten 
behoeve van extra aandacht voor 
de aanpak van overvallen een 
lotgenotenbijeenkomsten ‘overvallen’ 
ontwikkeld. Voor deze bijeenkomsten 
worden ondernemers en hun personeel 
uitgenodigd, die vrij recent zijn overvallen. 
Tijdens de avonden wordt in groepen van 
maximaal 12 personen o.a. ingegaan op 
de gebeurtenissen en informatie verstrekt 
over preventie. 

Slachtofferhulp Nederland heeft 

ervaring in het organiseren van 
lotgenotenbijenkomsten. Het is echter 
de eerste keer dat deze ervaring voor 
het thema ‘overvallen’ wordt ingezet. 
De lotgenotenbijeenkomst wordt 
georganiseerd als aanvulling op de 
trainingsbijeenkomsten, die de 
gemeente al jaren aanbiedt en waar al 
zo’n 500 ondernemers en hun personeel 
aan hebben deelgenomen. Door samen 
te werken in de lotgenotenbijeenkomsten 
wordt de expertise van Slachtofferhulp 
Nederland en de gemeente (preventie) 
gezamenlijk ingezet en uitgebreid. 

Lotgenotenbijeenkomst voor 
overvallen  

In navolging van de winterperiode 
2013/2014 “inzet van extra beveiliging in 
de binnenstad” wordt er op initiatief van 
de Stichting BIZ binnenstad Roermond, 
in samenwerking met de Gemeente 
Roermond,  gedurende de komende 
winterperiode weer extra beveiliging 
ingezet in de Roermondse binnenstad. 

In geval van een ongewenste situatie 
kan dit extra toezicht direct worden 
opgeroepen door de ondernemers of 
winkelpersoneel. De beveiligers werken 
preventief, surveilleren van winkel tot 
winkel en kunnen snel ter plaatse zijn 
om assistentie te verlenen. Het doel 
van de inzet van deze extra beveiliging 
is het verhogen van het veiligheidsgevoel 
van winkeliers en winkelpersoneel. 
Alle ondernemers in de binnenstad 
zullen binnenkort door de beveiligers 
bezocht worden en hun 
contactgegevens aanbieden.

Ondernemers  verenigt in de Stichting BIZ 
binnenstadondernemers ondersteunen dit 

initiatief en beschouwen het extra toezicht 
als zeer welkom. 
Op telefoonnummer 06-34596555 is het 
team te bereiken.
Bel dit nummer voor assistentie, ook in 
geval van twijfel. Beter een aantal malen 
teveel gebeld dan één keer te weinig! 

Extra toezicht Retail Interventie Team

Zakkenrollerij gebeurt vaak terwijl u 
daar niets van merkt. Bijvoorbeeld 
terwijl u wacht op de trein of bus. 
Ook tijdens het winkelen als u bij 
de kassa of pinautomaat staat wordt 
u gemakkelijk het slachtoffer van een 
zakkenroller. 

Welke trucs gebruiken zakkenrollers?
Zakkenrollers gaan op diverse manieren 
te werk. Veelvoorkomende trucs zijn:
• Eén of meerdere mensen vraagt 
u de weg.
• Iemand vraagt of u wat geld kunt 
wisselen.
• Zakkenrollers gebruiken vaak jassen 
of andere voorwerpen om de diefstal 
te verdoezelen, let dus op mensen die 
zich vreemd gedragen.
• De pinautomaat is een geliefde plek 
voor zakkenrollers. Ze kijken gemakkelijk 
over uw schouder mee naar uw 
pincode. Ook kunnen ze goed zien 
hoeveel geld u hebt opgenomen en 
waar u dat wegstopt.

Bent u toch beroofd?
Doe dan altijd aangifte! Daardoor krijgt 
de politie een goed beeld van deze 
vorm van criminaliteit en kan ze actie 
ondernemen. Blokkeer daarnaast zo 
snel mogelijk de gestolen bankpas(sen).

Trucs zakkenrollers
Burgernet Horen, Zien en Bellen is de 
slogan van Burgernet. Burgernet is een 
duurzaam project dat burgers betrekt bij 
de veiligheid in hun directe leefomgeving. 
Bij Burgernet geregistreerde burgers 
worden middels directe berichtgeving 
alert gemaakt op actuele situaties. 

Burgernet is een samenwerkingsverband 
tussen burgers en politie. Het doel is om 
sneller en beter actie te kunnen nemen bij 
bijvoorbeeld het opsporen van vermiste 
kinderen, verdwaalde ouderen, criminelen 
etc. Wanneer er dringende meldingen 
zijn, deelt de politie middels een live 
spraakbericht en een meldkamersysteem 

de voor handen zijnde informatie met 
de burgers. Als de gewaarschuwde 
burgernet deelnemer iets van belang ziet 
met betrekking tot de melding, belt hij de 
meldkamer. Een politie-eenheid kan dan 
dankzij deze aanwijzing naar de juiste 
plaats uitrukken.  

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich 
aanmelden bij Burgernet. Registreren 
kan op de website van burgernet.nl of 
tijdens een bijeenkomt op 8 en 11 oktober 
op de Markt in Roermond. Des te meer 
aanmeldingen hoe groter het succes van 
burgernet. U meld zich toch ook aan!!!

Burgernet Horen, Zien en Bellen

De gemeente Roermond doet mee aan 
een pilot in de strijd tegen overvallen: de 
Overval app. Deze applicatie is speciaal 
ontwikkeld om het aantal overvallen 
in Nederland terug te dringen en de 
pakkans van de daders te vergroten. 
Iedereen die ooit met een overval te 
maken heeft gehad, wil maar één ding: 
de daders achter slot en grendel. En 
daar kunnen we samen voor zorgen met 
de Overval app. De app is voor iedere 
ondernemer en ontvanger geheel gratis. 

De pilot die in zeven Limburgse 
gemeentes wordt gedaan met “De 
Overvalapp” is binnen een aantal 
gemeentes succesvol gebleken. Het 
aantal overvallen nam af. Helaas zijn 
er ook twee gemeentes waar meer 
overvallen gebeurden dan het jaar 
daarvoor maar geen enkele ondernemer 
die de Overvalapp heeft geïnstalleerd is 
overvallen. De applicatie werkt bijzonder 
gebruiksvriendelijk en de raamstickers 
hebben een preventieve werking en zijn 
dus zeer effectief gebleken.
Met “De Overvalapp” kunnen 
ondernemers, in het geval van een 
overval, razendsnel een signalement 

versturen naar alle “Overvallapp 
gebruikers” in heel Limburg. 
De pakkans van de daders wordt 
hierdoor exceptioneel vergroot. 
Rob Mollien (de bedenker van “De 
Overvalapp”) is zeer tevreden met het 
resultaat. Ruim 20% van de uitgenodigde 
ondernemers gebruikt de app en er is nog 
niet één ondernemer overvallen, dat is 
het goede nieuws zegt hij trots. Minder blij 
is hij met het feit dat de geschatte 45% 
(aangesloten ondernemers nadat ze een 
uitnodiging hebben ontvangen) niet is 
gehaald. 
Er zijn dus minder gebruikers dan we 
gehoopt hadden maar het resultaat is er 
niet minder om. Ondernemers in Weert, 
Roermond, Heerlen, Maastricht, Sittard-
Geleen, Venray en Kerkrade kunnen 
zich nog steeds aanmelden. Meedoen 
is gratis, alleen de raamsticker die aan 
overvallers laat zien dat de pakkans 
na een overval zeer groot is, moet dan 
nog aangeschaft worden. Mollien zegt: 
“De raamsticker kosten minder dan 3 
euro en deze verkleinen de kans op een 
overval enorm, dus ik zou het wel weten.” 
Meer informatie is te vinden op www.
overvalapp.nl.

Minder overvallen door de “Overvalapp”

• Laat niets achter, zeker geen 
waardevolle spullen als jassen of 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 dashboardkastje 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.

• Registreer en merk waardevolle 
bezittingen in uw auto.

Hoe bescherm ik mijn kentekenplaat 
tegen diefstal?
Uw (gestolen) kentekenplaat kan worden 
gebruikt bij allerlei andere misdrijven, 
zoals tanken zonder te betalen. Het is 
dus belangrijk dat uw kentekenplaat 
stevig vastzit. Laat uw kentekenplaat bij 
uw garage ‘popnagelen’. Kentekens 
zitten vaak ‘geklikt’ in de zwarte 
kentekenhouders en zijn hier dus weer 
eenvoudig uit te klikken door dieven. 

Maatregelen tegen diefstal uit auto’s

Op maandag 13 oktober organiseert de 
Gemeente Roermond in samenwerking 
met de politie, Veolia, NS Stations en 
lokale ondernemers  een informatiemarkt 
Aanpak fietsdiefstal. De markt wordt op 
2 locaties gehouden: van 13 tot 15.30 
uur op het Crasbornplein en vanaf 16 
tot 18.30 uur bij station Swalmen. Jaarlijks 
worden bij stations aan de Maaslijn 
(spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen) 
rond de 1000 fietsen en bromfietsen 
gestolen. De informatiemarkt is in februari 
2014 voor de tweede keer in het centrum 
van Roermond georganiseerd. Nu vindt 
de markt voor het eerst in het stadsdeel 
Swalmen plaats. 

Tijdens de informatiemarkt geeft het 
preventieteam van het Landelijk Centrum 
Fietsdiefstal voorlichting over hoe men 
een fiets veilig stalt en wat men zelf kan 
doen om fietsdiefstal te voorkomen. Er 
worden flyers uitgedeeld met tips en het 
team helpt belangstellenden om het 
framenummer van hun fiets op te sporen. 
Ook wordt op de markt de mogelijkheid 
geboden de fiets te laten graveren. 
Na het graveren is een fiets makkelijker 
te traceren als deze gestolen wordt. 
Op de informatiemarkt wordt uitgelegd 
waarom het belangrijk is om aangifte te 
doen wanneer de fiets is gestolen. 

Jaarlijks blijven er veel gestolen fietsen 
staan omdat de eigenaren daarvan 
geen aangifte hebben gedaan. 

Tijdens de informatiemarkt worden de 
verkeerd gestalde fietsen in de openbare 
fietsenstallingen in de rekken geplaatst en 
fietswrakken verwijderd. Daarnaast wordt 
gecontroleerd op gestolen fietsen. Ook 
houdt Veolia een toegangscontrole.

Onder de bezoekers worden aan het 
eind van de informatiemarkt AXA-
sloten verloot. Dit zijn sloten die door 
de verzekeraars zijn goedgekeurd. De 
informatiemarkt in Swalmen maakt 
deel uit van de campagne ‘AANPAK 
Fietsdiefstal’ van het Platform sociale 
veiligheid Maaslijn. Dit platform is in 2012 
opgericht ter verbetering van de sociale 
veiligheid op en aan de Maaslijn. 

Aan het platform nemen onder andere 
deel: Provincie Limburg, alle gemeenten 
met een treinstation aan de Maaslijn, 
politie, Veolia Transport Limburg, NS 
Stations en ProRail. 

Informatiemarkt aanpak fietsdiefstal 
Swalmen

Ze krijgen steeds meer naamsbekendheid 
en hangen op steeds meer plekken: een 
AED (Automatische Externe Defibrillator) 
is een hulpmiddel bij reanimatie. 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 niks doen. Als 
er helemaal geen hart-activiteit meer 
is, zal de AED 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.

Wie mag een AED bedienen?
Iedereen mag een AED bedienen, 
maar een reanimatiecursus verhoogt 
de kans op succes aanzienlijk. Dat heeft 
vooral te maken met de snelheid van 
handelen. De eerste 6 minuten zijn van 
levensbelang. Als iemand ter plekke 
instructies moet lezen en begrijpen, gaan 
veel kostbare minuten verloren.

Waar is bij u de dichtstbijzijnde AED?
De bekendheid van de aanwezigheid 
van een AED is van levensbelang. 
De Gemeente Roermond roept 
bedrijven, particulieren, verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties op om bekendheid 
te geven aan de aanwezigheid van 
een AED op hun locatie. Wilt u ook 
bekendheid geven aan de aanwezigheid 
van uw AED of wilt u weten waar bij u in 
de buurt een AED beschikbaar is? 
Kijk dan op dan een kijkje op 
www.aed4.eu. 

AED-locaties op uw mobiele telefoon? 
De applicatie AED4.eu is ook beschikbaar 
op uw smartphone (IPhone of Android-
toestel). Zo heeft u altijd een actueel 
overzicht van AED’s in uw omgeving in 
uw broekzak. Via deze site en apps kan 
iedereen ook zelf AED’s aanmelden.

Stimuleringsregeling
De gemeente Roermond streeft naar 
een dekkend netwerk voor passende 
hulpverlening bij een hartstilstand. 
De ondernemersvereniging Singelring 

gaat  voor het eind van het jaar op een 
tweetal locaties op de Singelring ook 
AED’s plaatsen en draagt daarmee 
bij aan het verfijnen van het netwerk. 
De gemeente Roermond heeft  
een stimuleringsregeling waarmee 
Roermondse (sport)verenigingen, 
vrijwilligersorganisaties en niet-
professionele instellingen AED’s kunnen 
aanschaffen. Deze loopt tot 
31 december 2014. Door deze regeling 
wordt getracht een optimale verdeling 
van AED’s te krijgen in de gemeente 
Roermond. 
Meer informatie over de 
stimuleringsregeling op 
http://www.roermond.nl/AED.

AED’s: hoe werken die dingen eigenlijk?

Agenda 2014

Woensdag 8 okt. 
Wervingsactie Burgernet 
(Markt Roermond)

Woensdag 8 okt. 
Themazitting rechtbank 
Maastricht

Vrijdag 10 okt. 
Themazitting rechtbank 
Roermond

Zaterdag 11 okt. 
Wervingsactie Burgernet 
(Markt Roermond)

Maandag 13 okt. 
Informatiemarkt aanpak 
fietsdiefstal Crasbornplein 
en station Swalmen

• Wees altijd alert op uw omgeving. 
Zakkenrollers werken vaak met 
meerdere personen.
• Draag uw tas met de schouderriem 
om uw schouder en hals, zodat de tas 
voor u hangt en niet achteloos naast 
of achter u.
• Wees u er van bewust dat er 
mensen zijn die het op uw geld en tas 
hebben voorzien.
• Gebruik stevige tassen die niet 
gemakkelijk opengesneden kunnen 
worden.
• Neem uw tas altijd mee in de 
paskamer.
• Neem niet meer kostbare spullen 
mee dan u nodig denkt te hebben.
• Geef nooit je bankpas uit handen, 
ook niet in een winkel.
• Stop uw geld en waardevolle 
voorwerpen altijd zorgvuldig weg.
• Vermijd het gebruik van een grote, 
opvallende portemonnee.
• Houd uw omgeving in de gaten als 
u met uw mobiele telefoon op straat 
belt.

Preventietips 
zakkenrollen


