
ZORG ALTIJD VOOR EEN NOODPAKKET
U kunt zich voorbereiden op een noodsituatie door 

bijvoorbeeld een noodpakket samen te stellen of kant-

en-klaar aan te schaffen. In een noodpakket zitten spullen 

die handig zijn in noodsituaties, zodat u zichzelf enige 

tijd kunt redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: 

een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-

doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; 

warmhouddekens; een gereedschapsset; een waarschu-

wingsfluitje.

Kijk voor meer informatie over voorbereidingen en het nood-
pakket op www.denkvooruit.nl.

STORING NUTSVOORZIENINGEN:
• meld de storing bij het gratis Nationaal Storingsnummer 

0800-9009. Bel niet naar 112.

• stem bij een langdurige storing af op calamiteitenzender 

Omroep Brabant.

• kijk of er mensen in je omgeving zijn die hulp nodig hebben.

• uitval stroom, Laat je koelkast en vriezer zo lang mogelijk 

dicht en haal stekkers van apparaten uit het stopcontact.

• uitval gas, sluit gashoofdkraan af en schakel apparaten die 

gas gebruiken af. Als storing voorbij is controleer alle gastoe-

stellen op veilige werking.

• houd tijdens uitval stroom of gas bij koud weer de warmte 

zoveel mogelijk binnen. Gebruik alleen de kleinste ruimte.

• uitval water, het kan zijn dat er nog wat water uit de kraan 

komt, dit is geen drinkwater maar noodwater.

OVERSTROMING OF EVACUATIE:
• luister naar calamiteitenzender Omroep Brabant.

• volg aanwijzingen van overheid en hulpverleners op.

• als je moet evacueren of als het water tot aan je huis komt, sluit 

dan gas en elektriciteit af.

• neem bij een evacuatie alleen hoognodige zaken mee: eten en 

drinken, contant geld, medicijnen, identiteitsbewijzen en verze-

keringspapieren. Denk ook aan de huisdieren.

• doe je woning op slot.

• controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren.

• als je niet weg kunt, ga dan naar het hoogste punt van je huis en 

neem je radio op batterijen en noodpakket mee.

• als je zelf veilig bent, help mensen in je buurt

• waad of rijd nooit door het water heen. Snelstromend water kan 

je omver gooien of meesleuren.

ALGEMENE TIPS
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt:

• blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.

• waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.

• bent u gewond of verkeert u in acuut gevaar, alarmeer dan de 

hulpdiensten of probeer anderen om hulp te vragen.

• bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.

• probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luis-

ter naar de calamiteitenzender op 91.0 FM, op tv naar Omroep 

Brabant of naar de site www.omroepbrabant.nl of  

www.veiligheidsregiomwb.nl

• volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

HELP!

1. Dit huishouden bestaat uit           personen.

2. Er zijn    wel/geen *    huisdieren, aantal:          soort(en): 

3. Gebruikt u medicatie?    ja / nee *      de medicatie ligt hier: 

4. Aantal personen met een beperking:          aard van de beperking, kruis aan: 

 ademhalingsproblemen slecht horen   slecht zien

 lichamelijke beperking  verstandelijke beperking psychische beperking 
               

5. Kruis aan welke hulpmiddelen u gebruikt: 

 traplift                rolstoel                 loopstok                 zuurstof                 hulphond

     anders, nl:

VUL IN

Belangrijke nummers

Wat te doen bij

TIPS

Zorg altijd voor een noodpakket

U kunt zich voorbereiden op een noodsituatie door 
bijvoorbeeld een noodpakket samen te stellen of 
kant-en-klaar aan te schaffen. In een noodpakket 
zitten spullen die handig zijn in noodsituaties, zodat 
u zichzelf enige tijd kunt redden. Een noodpakket 
bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zak-
lamp; een eerstehulpdoos; lucifers in waterdichte 
verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een 
gereedschapsset; een waarschuwingsfluitje.

Kijk voor meer informatie over voorbereidingen en het 
noodpakket op www.denkvooruit.nl.

Belangrijke nummers

Politie, brandweer en ambulance (spoed) 112
Politie algemeen (geen spoed) 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Brandweer (geen spoed) 076-5024075
GGD 076-5282000
Stadskantoor 14076
Meldpunt Openbare Ruimte 14076
Alarmnummer Doven en Slechthorenden 0800-8112
Alarmnummer Dierenambulance 0900-0245

*  Doorhalen wat niet van toepassing is
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Politie, brandweer en ambulance (spoed) 112

Politie algemeen (geen spoed) 0900-8844

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Brandweer (geen spoed) 076-5024075

GGD 076-5282000

Stadskantoor en Meldpunt Openbare Ruimte 14076

Alarmnummer Doven en Slechthorenden 0800-8112

Alarmnummer Dierenambulance 0900-0245

HAND VOL VRAGEN
OM U TE HELPEN!
Stel: er gebeurt iets en er komen 

hulpdiensten uw huis binnen. 

Met deze kaart kunnen ze u snel 

helpen, wel zo veilig.

Informatiekaart



www.etten-leur.nl

In-ettenleur.nl

• overzichtspagina met activiteiten, vraag en aanbod 

en veiligheid per wijk, beheerd door inwoners van 

Etten-Leur

 

Ettenleurdoethetgewoon.nl

• website waarop u kunt reageren op plannen van de 

gemeente Etten-Leur:  

www.etten-leurdoethetgewoon.nl/etten-leurdenktmee

• informatie over de wijkteams:  

www.etten-leurdoethetgewoon.nl/wijkteam

Etten-leurvoorelkaar.nl

• online platform voor en door vrijwilligers, matchen 

lokaal vraag en aanbod, ondersteuning, bemidde-

ling, cursussen en advies

Vul andere zijde in en bewaar hem in uw meterkast

“ Dichtbij. 
  In en rond 
  uw wijk”

ETTEN-LEUR

Roosendaalseweg 4

4875 AA Etten-Leur

Postbus 10.100

4870 GA Etten-Leur

t 076 502 42 27

f 076 503 38 80

info@etten-leur.nl

www.etten-leur.nl
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Briefpapier

C4 envelop

C5 envelop met venster

BRIEFPAPIER EN ENVELOPPEN

Veiligheidskaart

www.etten-leur.nl

WIJKMANAGERS (gemeente)

• organiseren samenwerking in de wijk, met bewoners, ondernemers, de 

gemeente zelf en organisaties zoals politie, woningcorporaties, welzijn 

en onderwijs

• zijn de contactpersonen voor inwonersinitiatieven voor een schone, 

veilige en sociale wijk

• contact via telefoonnummer 14076

 

WIJKBOA’S (gemeente)

• zijn aanspreekpunt en informeren over veiligheid, preventie en  

leefbaarheid in de buurt

• bemiddelen en treden op bij overlast

• contact via telefoonnummer 14076 of  BuitenBeterApp (voor meldingen)

 

WIJKAGENTEN (politie)

• samen met hun collega’s, wijkbewoners en wijkpartners werkt de wijk-

agent aan het veilig en leefbaar maken en houden van een wijk

• zijn de contactpersoon van de politie voor veiligheid

• contact: 0900-8844, spoed: 112, www.politie.nl/mijn-buurt

 

SOCIAAL WIJKWERKERS (Surplus Welzijn)

• ondersteunen activiteiten en stimuleren ontmoeting om de wijken le-

vendig en leefbaar te houden. 

• verbinden tussen bewoners, verenigingen, scholen en organisaties in 

de wijken

• contact: 076-5016450 en laat een terugbelverzoek achter

 

MAATSCHAPPELIJK WERKERS (Surplus Welzijn)

• vertrouwelijke gesprekspartner bij vragen of problemen over persoon-

lijke of gevoelige zaken

• maak een afspraak (tijdens kantooruren): 076 501 64 50. Kerkwerve 46, 

4873 CJ Etten-Leur

 

WIJKTEAM (partners in zorg en welzijn)

Het wijkteam bestaat uit:

• de jeugdprofessional, voor vragen over opvoeden

• de Wmo-consulent, voor vragen over langer (zelfstandig) thuis wonen

• de sociaal wijkwerker, voor vragen over meedoen in de samenleving

• de wijkzuster, voor vragen over zorg
Zij kunnen uw vragen beantwoorden of u begeleiden u naar diegene die u 

kan helpen. Contact: www.etten-leurdoethetgewoon.nl/wijkteam

 

BUURTPREVENTIETEAM / BUURTWHATSAPP
• groepen inwoners die alert zijn op verdachte situaties in de wijk, deze 

melden en elkaar informeren. Gericht op preventie.

• ondersteund door politie en gemeente, beheerd door wijkbewoners
• infobuurtpreventie@etten-leur.nl of bel 14 076 en vraag naar uw wijkma-

nager

VOOR UW VEILIGHEID!
Vul andere zijde in en bewaar hem in uw 
meterkast.


