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Beste Dongenaren,
Voor u ligt alweer de 15e editie van de Veiligheidskrant.
In deze zomereditie gaan we in op onderwerpen die in
deze tijd van het jaar extra aandacht vragen. Denk
bijvoorbeeld aan het voorkomen van woninginbraken.
De zomer is een populair seizoen bij inbrekers. Ramen en
deuren staan vaker open, mensen gaan op vakantie, er is
minder sociale controle: een toptijd voor dieven... In deze
krant leest u welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen
om inbraak te voorkomen.
In onze gemeente hebben we een prettig woon- en leefklimaat. Dat willen we graag zo houden. Samen met
wooncorporatie Casade investeren we in buurtbemiddeling. In deze editie krijgt Yvonne het woord. Zij vertelt
over haar rol als buurtbemiddelaar in Dongen. Heeft u
een conflict met uw buren? Neem dan eens contact op
met ContourdeTwern, de organisatie die voor ons
buurtbemiddeling uitvoert. Getrainde buurtbemiddelaars
kunnen u gratis helpen om tot een oplossing te komen.
Speciale aandacht in deze krant is er voor ondermijnende
criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit vervaagt de
grens tussen de onderwereld en de bovenwereld. Steeds
vaker proberen criminele organisaties zich te mengen in
het dagelijks leven in onze gemeente. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van industrieterreinen, loodsen en het
buitengebied. Plekken waar je niet snel opvalt en dus
gemakkelijk buiten beeld kunt blijven voor politie en
gemeente. De veiligheid en leefbaarheid zijn hierdoor in
het geding.
Met onze ketenpartners gaan wij de strijd aan tegen ondermijning. In april hebben wij twee voorlichtingsavonden georganiseerd om inwoners en ondernemers bewust
te maken van de risico's, met name in het buitengebied.
Komende maand zetten wij een volgende stap.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) voert in opdracht van de gemeente Dongen veiligheidsscans uit bij bedrijven in het buitengebied. In juli
zullen zo'n 50 ondernemingen worden bezocht.
Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Door samen te werken kunnen we ondermijning stoppen. Ook u
kunt actie ondernemen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft
u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel
112 als elke seconde
telt en 0900-8844 bij
geen spoed, wél politie. Melden kan ook
anoniem via het
meldpunt Meld Misdaad Anoniem,
telefoonnummer
0800 -7000.

Bedankt voor uw bijdrage aan een veilig Dongen!

Veiligheidsscans bij
bedrijven in buitengebied
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat ruim 50 veiligheidsscans
uitvoeren bij bedrijven in het buitengebied van de gemeente Dongen. De scans zijn een vervolg op twee drukbezochte voorlichtingsavonden over het voorkomen van ondermijnende
criminaliteit in het buitengebied. Deze bijeenkomsten hadden twee maanden geleden plaats
in het gemeentehuis.
In de maand juli gaan adviseurs van het CCV bij bedrijven
op bezoek en bekijken, samen met de ondernemer, alle
aspecten van veiligheid in en rondom het bedrijf. De scan
duurt ongeveer een uur, afhankelijk van de grootte van het
bedrijf. De ondernemer ontvangt na de scan een persoonlijk en strikt vertrouwelijk rapport en adviezen over hoe de
veiligheid eventueel kan worden verbeterd. De eerste scans
worden begin juli 2018 uitgevoerd. Bedrijven die in aanmerking komen voor een scan, worden persoonlijk door
een adviseur van het CCV benaderd.
Aanleiding
De gemeente Dongen organiseerde in april 2018 twee
bijeenkomsten om inwoners en ondernemers bewust te
maken van ondermijnende criminaliteit. In samenwerking
met verschillende ketenpartners werden praktijkvoorbeelden gebruikt om te laten zien wat de gevaren van ondermijnende criminaliteit zijn en welke nadelen dit heeft
voor de samenleving. Een aantal bezoekers herkende de
situaties die de experts schetsten. Zij gaven aan zich niet
altijd veilig te voelen, bijvoorbeeld omdat zij weleens
worden benaderd door personen die een schuur willen
huren voor onduidelijke doeleinden. Om samen een vuist
te kunnen maken tegen ondermijnende criminaliteit heeft
de provincie Noord-Brabant geld beschikbaar gesteld voor
veiligheidsscans.
Wat is ondermijnende criminaliteit?
Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg de ver-

menging van de onderwereld en de bovenwereld.
De symptomen ervan zien we bijna dagelijks in het
nieuws. Denk aan artikelen over hennepkwekerijen in
woonwijken, afpersing in de horeca door criminele
motorclubs en uitbuiting van buitenlandse
werknemers.
Criminelen willen zo veel mogelijk geld en macht
vergaren met onder meer hennepteelt, mensenhandel,
milieucriminaliteit, fraude en witwassen. Daarvoor zijn
zij afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en
sectoren in de bovenwereld, zoals leegstaand vastgoed.
Doelwit
Ondermijning raakt bijna iedereen. In agrarische
buitengebieden zijn ondernemers voor criminelen een
interessant doelwit. Steeds vaker krijgen zij te maken
met diefstal, maar ook met ondermijnende criminaliteit, zoals hennepkwekerijen in een verhuurde stal of
een xtc-lab in een vakantiehuisje.
CCV
Het CCV is een onafhankelijke stichting die partijen
helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken.
Daarvoor biedt het centrum kennis, instrumenten,
voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op
veilig wonen, veilig ondernemen en veilig leven.
Ondermijning in het buitengebied is een van de
speerpunten waar het CCV aan werkt.

Risico-instrument voor criminele
activiteiten in leegstaande panden
Team Veiligheid v an de gem eente D ongen w erkt
dagelijks m et ketenpartners aan het w aarborgen
v an de openbare orde en v eil igheid. Een actueel
onderw erp is leegs tand. Leegs taande panden zijn
nam elijk aantrekkelijk v oor crim inelen.
Tw ee afs tudeerders v an de oplei ding Integrale
Veiligheids kunde v an Av ans Hoges chool in Breda
ontw ikkelen m om enteel een ins trum ent om de
ris ico's v an leegs taande panden in D ongen in
kaart te brengen.
Met het instrument kan een beeld worden verkregen
welke panden een hoog risico vormen voor ondermijnende criminele activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten in relatie tot productie en opslag van hennepteelt
of synthetische drugs of aan mensenhandel (arbeid of
criminele uitbuiting, huisvesting onder dwang, werving,
vervoer en overbrengen van mensen). Door een optelsom van verschillende indicatoren kunnen de studenten

een inschatting maken hoe hoog het risico is van een
pand om gebruikt te worden door criminelen. Zodoende
kan Team Veiligheid preventief handelen en voorkomen
dat een leegstaand pand gebruikt kan worden voor
criminele activiteiten.
Samenwerking
Team Veiligheid doet dit niet alleen. Binnen de organisatie wordt samengewerkt met teams als Vergunningen
en Handhaving en met de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Ook de politie (wijkagenten en
agenten met specifieke expertise), het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), de Belastingdienst,
de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de
provincie, het waterschap en het Openbaar Ministerie
worden hierbij betrokken.

men te werken kunnen we ondermijning stoppen. Ook u
kunt actie ondernemen. Ziet, hoort, ruikt u onraad?
Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen
spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het
meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000. U
kunt ook contact opnemen met Team Veiligheid van de
gemeente Dongen via telefoonnummer 14 0162 of
veiligheid@dongen.nl.

Melding maken?
Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Door sa-

Buurtbemiddelaar Yvonne:

"Het niet weten van elkaar is gemakkelijk op te lossen"
Yv onne uit Dongen is een buurtbem iddelaar in hart
en nieren. Zij bem iddelt in verschillende gem eenten
tuss en buren. Dat kunnen buren zijn die direct naas t
elkaar w onen, m aar ook buren die bijvoorbeeld achter of tegenover elkaar w onen. Want som s lopen de
irritaties tussen buren zo hoog op, dat het hen niet
m eer lukt om er zelf s am en uit te kom en. Buurtbem iddeling als neutrale partij, kan dan helpen en gaat
m et de buren om de tafel zitten.
Yvonne noemt zichzelf een mensen-mensen-mens. Iemand
die gemakkelijk contact maakt en benieuwd is naar het verhaal dat mensen hebben. “Waar ligt het aan dat het zover
gekomen is?”, vraagt zij zich regelmatig af. Ze heeft de ervaring dat de oplossing dichterbij ligt dan de buren zelf
denken. Zoals bij de ergernis over de hanen van de buren.
In alle vroegte waren de hanen present. De buren ergerden
zich dood aan het lawaai in de ochtend. Toen de buurtbemiddelaars aanbelden bij de eigenaar van de hanen bleek
dat deze niet op de hoogte was van het lawaai en de irritaties hierover. De buurvrouw besloot dan ook ter plekke om
haar hanen weg te doen. De buurtbemiddelaars hebben
nog een paar keer gebeld; het probleem was opgelost.
Geluidsoverlast
Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld bij bijvoorbeeld
geluidsoverlast, pesterijen, last van dieren, rommel of stank.
Bemiddelaars komen bij de buren langs, in eerste instantie
thuis. Als beide buren dit willen, volgt er een gezamenlijk
gesprek onder leiding van buurtbemiddeling. Er wordt samen gezocht naar oplossingen die voor iedereen acceptabel
zijn. “Je komt zoveel verschillende mensen tegen’’, vertelt

Yvonne. ‘’Dat maakt buurtbemiddeling ook zo leuk’’.
Meteen komen bij haar situaties van geluidsoverlast boven
drijven. In Nederland staan de huizen vaak dicht op elkaar
en zijn gehorig. Niet iedereen vindt dat even prettig. En de
andere buur is er zich niet altijd van bewust dat de ander
dat vervelend vindt. Dit gebeurt zowel bij buren die in
Nederland geboren zijn, als in situaties waarbij buren in
een ander land geboren zijn. In een gezamenlijk gesprek
worden, soms met hulp van een tolk, de irritaties
besproken en oplossingen gevonden. “Het niet weten van
elkaar, is gemakkelijk op te lossen”, aldus Yvonne.
Ook Buurtbemiddelaar worden?
Bemiddelaar Yvonne is enthousiast over haar vrijwilligers-

baan. “Ik werk in een team van leuke mensen en altijd
samen met een andere bemiddelaar. Het kost me gemiddeld drie uur per week. Je krijgt goede ondersteuning en
(bij)scholing." Er zijn weer nieuwe buurtbemiddelaars nodig. Wie is ook zo gedreven als Yvonne? En geïnteresseerd
om buurtbemiddelaar te worden?
Neem dan contact op met:
Eus van Beijsterv eldt
Coördinator Buurtbemiddeling ContourdeTwern
E-mail:
eusvanbeijsterveldt@contourdetwern.nl
Telefoon:
0162 - 314138

Inbrekers gaan niet op vakantie!
Het is w eer v akantietijd. Maar let op, w ant inbrekers
gaan niet m et v akantie. Als u lekker w eg bent, is het
v oor hen juis t een toptijd. Neem dus uw v oorzorgs m aatregelen. De politiew ebs ite w w w.politie.nl helpt
u hierbij. En natuurlijk v raagt u ook uw buren om een
oogje in het zeil te houden tijdens uw v akantie.
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?
De politie probeert zoveel mogelijk woninginbraken op te
lossen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Gelukkig
kunt u daar zelf ook veel aan doen. Immers, de gelegenheid
maakt de dief!
Op de website van het politiekeurmerk Veilig Wonen
(www.politiekeurmerk.nl/bewoners) vindt u een aantal tips
om veilig op vakantie te gaan. Veilig Wonen adviseert onder andere om de burenkaart te downloaden en te printen.
Vul hem samen met uw buren
in. De kaart dient ook als geheugensteuntje voor hoe zij
uw woning een bewoonde indruk kunnen geven tijdens uw
vakantie.

len van leven en dood, maar ook om inbrekers op
heterdaad te arresteren. Ziet u iets verdachts in uw
omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een
andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel
mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct
de politie op 112. Dan komt de politie met grote spoed
naar de plek des onheils en is de kans groter dat agenten
de verdachte direct kunnen aanhouden.
Pas op voor insluipers
In de zomer is het vaak warm. Open ramen en deuren
zorgen dan voor verkoeling. Een inbreker weet dat ook.
Hij ziet zijn kans, sluipt uw huis binnen en slaat toe.
Pas daarvoor op!
Vul samen met uw buren de achterzijde
van de burenkaart in.

De website www.politie.nl
geeft tips over het voorkomen
van woninginbraak en filmpjes over manieren van inbreken en wat u daartegen kunt
doen. De politiewebsite laat u
ook zien waar er de afgelopen drie maanden in uw omgeving is ingebroken (in het
menu Misdaad in kaart).

In welke situaties wordt NL-Alert gebruikt?
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand,
een terroristische aanslag of noodweer.
Hoe ontvang ik NL-Alert?
De NL-Alert instelhulp geeft aan of u uw mobiel
kunt instellen voor NL-Alert. Steeds meer mobiele
telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert
te ontvangen. Op sommige toestellen moet u dit
nog zelf doen. Meer informatie en instelhulp voor
uw mobiele telefoon vindt u op:
www.crisis.nl/nl-alert

112 bellen helpt!
112 is niet alleen voor geval-

Burgernet, dat bent u!

Burgernet, een telefonisch netwerk van inwoners en politie,
is op zoek naar mensen die hulp willen bieden om verdachten, voertuigen of vermiste personen gerichter en sneller op
te sporen. Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat of vanaf

NL-Alert is het alarmmiddel
van de overheid voor op de
mobiele telefoon. Bij een
noodsituatie in uw omgeving
wilt u weten wat u moet
doen. Daarom is er NL-Alert.
Als bij u in de buurt een grote calamiteit of ramp gebeurt, dan ontvangt u een
tekstbericht op uw mobiel.
Hierin staat wat er aan de
hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
Bijvoorbeeld dat u bij een brand ramen en deuren
moet sluiten of dat u bij noodweer binnen moet
blijven.
Hoe werkt NL-Alert?
De overheid zendt een tekstbericht uit naar
mobiele telefoons in de directe omgeving van
een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell
broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten
uit te zenden naar mobiele telefoons via de
zendmasten van alle providers. De werking
hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal.
U ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het
netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en
anoniem. Uw naam en telefoonnummer zijn
niet nodig en blijven dus onbekend.

Wat doet de politie?
De politie geeft voorlichting
en waarschuwt wijkbewoners
die hun ramen of deuren niet
goed afsluiten. Maar vooral
zet de politie krachtig in op
het arresteren van inbrekers.
Liefst op heterdaad. Daarvoor
werkt zij veel samen met inwoners en zet onder meer
Burgernet in. Ook geeft de
politie nazorg aan slachtoffers
van woninginbraak: die worden binnen enkele weken na
hun aangifte teruggebeld om
ze te informeren over de
voortgang van hun zaak. En
uiteraard spoort de politie inbrekers op die niet op heterdaad worden gepakt.

Burgernet is een unieke s am enw erking tuss en
inw oners, gem eente en politie om de v eiligheid in
de w oon- en w erkom geving te bevorderen. Deze
ins tanties kunnen de hulp van inw oners goed
gebruiken. Bent u betrokken bij de veiligheid v an
uw buurt of dorp? Vindt u het belangrijk om te lev en
in een v eilige om gev ing? Bent u alert en bereid een
bijdrage te leveren aan een prettige leefom gev ing?
Dan is Burgernet iets v oor u!

NL-Alert:
Direct informatie bij nood

uw werkplek. Samen vergroten we de kans dat een vermist
kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller
wordt gepakt. Bij bijvoorbeeld een misdaad of vermissing
ontvangen alle Burgernet-deelnemers in het gebied een
melding via een gesproken bericht, sms of mail om uit te
kijken naar een persoon of voertuig en dat terugbellen naar
0800-0011 gratis is. Met uw informatie kan de politie gerichter en sneller in actie komen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie, vragen en antwoorden of om u
aan te melden (vanaf 16 jaar) op www.burgernet.nl of mail
naar info@burgernet.nl.

Brandveilig leven:
een stappenplan

Tips voor veilig barbecueën
Hoe maak je veilig een barbecue aan?
• Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten
zijn veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger.
• Maak je barbecue aan met aanmaakblokjes of -vloeistof. Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus.
• Neem de tijd. Reken op minstens een half uur. Zodra
de kolen gloeien en dus niet meer vlammen, kunnen
die spiesjes erop.
• Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier.
• Barbecue nooit in huis. Gloeiend houtskool geeft namelijk veel koolmonoxide af. U loopt dan het gevaar
op koolmonoxidevergiftiging.
Algemene tips
• Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond. Zorg
dat de barbecue niet omver wordt gelopen.
• Scherm de barbecue af met een windscherm.
• Houd rekening met de windrichting in verband met
overwaaien van vonken. Kies een windvrije plaats.
• Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van
de barbecue.
• Houd altijd een brandblusser of een emmer met
schoon water bij de hand.
• Snel doven? Dek een nog brandende of smeulende
barbecue na gebruik af met zand.
• Loop nooit met een brandende barbecue.

Het is belangrijk dat u v eilig w oont in uw eigen huis .
Brandpreventie hoort daar ook bij. We hebben een
s tappenplan: Wat kunt u zelf doen?
Stap 1: Voorkom brand
U staat er niet elke dag bij stil en denkt dat het u niet zal
overkomen; brand. Maar toch gebeurt het dagelijks, bij zeker twintig woningen in het land. De gevolgen van een
brand zijn groot. Dierbare spullen gaan verloren en
woningen zijn (tijdelijk) niet meer bewoonbaar. Erger
wordt het wanneer er slachtoffers vallen. Een brand
maakt indruk en laat diepe sporen na!
9 belangrijkste tips
Als u deze 9 belangrijkste tips in uw woning gebruikt wordt
het risico op brand kleiner.
1. Maak de pluizenfilter van de wasdroger na elk gebruik
schoon.
2. Maak het filter van de afzuigkap eens in de drie maanden schoon of vervang deze.
3. Zet de televisie en computer ‘s nachts helemaal uit (dus
niet op stand-by).
4. Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal uit. Gebruik
deugdelijke stekkerdozen.
5. Rook niet in bed.
6. Houd waxinelichtjes en kaarsen uit de buurt van brandbare materialen. Blaas kaarsen uit als u de kamer verlaat.
7. Houd bij het ophangen van feestversiering voldoende af-

stand van (halogeen)lampen.
8. Laat de schoorsteen jaarlijks vegen door een erkend bedrijf.
9. Laat de geiser, gaskachel en/of CV installatie jaarlijks controleren door een erkend installateur.
Stap 2: Hang een rookmelder op
De meeste branden ontstaan ’s nachts. Een brand verspreidt
zich razendsnel. Rookmelders kunnen u helpen een brand
snel te ontdekken. Alleen zo heeft u tijd genoeg om uw
huis te ontvluchten. Dit kan uw leven en dat van uw huisgenoten redden.
Rookmelders voor doven en slechthorenden
Er bestaan ook rookmelders die gekoppeld zijn aan een trilplaat en een flitslicht. Mensen die doof of slechthorend zijn
kunnen dan ook tijdig worden gewaarschuwd. Er zijn rookmelders die u kunt aansluiten op uw wek- of waarschuwingssysteem.
Stap 3: Maak een vluchtplan
Als er brand ontstaat in huis, is het belangrijk dat u zo snel
mogelijk uw huis kunt verlaten. Door brand kunnen de normale vluchtwegen geblokkeerd zijn. Die bekende trap, hal
en overloop zijn onherkenbaar geworden en soms niet of
zeer moeilijk te bereiken. Om in geval van brand zo snel
mogelijk buiten te kunnen zijn, moet u dat oefenen van tevoren. Daarbij helpt een vluchtplan.

Stap 4: Koop een blusdeken
Een blusdeken is gemaakt van onbrandbaar materiaal, dat
betekent dat hij gemaakt is van materiaal dat niet of heel erg
moeilijk in brand kan vliegen. U kunt een blusdeken goed gebruiken om een kleine brand te blussen of wanneer iemands
kleding in de brand staat. Wanneer u een blusdeken om die
persoon heen slaat is het vuur namelijk meteen gedoofd!
En als er dan toch nog brand uitbreek? Volg de volgende
tips op:
1. Blijf kalm.
2. Alarmeer medebewoners. Denk aan huisdieren.
3. Kunt u niet meer door de rook heen kijken? Blijf laag bij
de grond, want rook stijgt op.
4. Verlaat zo snel mogelijk de woning.
5. Houd deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten: doe de
deur achter u dicht. Een deur houdt namelijk brand tegen en geeft u dus meer tijd om weg te komen.
6. Verzamel buiten op een vooraf afgesproken plaats.
7. Bel buiten zo snel mogelijk 112.
8. Waarschuw uw buren.
9. Meld bijzonderheden aan de brandweer
10. Wanneer elke seconde telt kan vertraging leiden tot een
verslechtering van de situatie en in het ergste geval zelfs
slachtoffers tot gevolg hebben. Daarom: geef de brandweer ruim baan!
11. Wilt u weten of uw huis veilig is? Download de
Woningcheck-App!

Gratis brandveiligheidstest bij u thuis
Is uw w oning brandv eilig? Laat eens een gratis
Hom e S afety Check uitv oeren. S peciaal getrainde
v rijw illigers kom en kijken of uw w oning brandv eilig is en gev en tips om de v eiligheid te v erbeteren. Als er nog geen rookm elders hangen, w ordt er
m eteen een ex em plaar bev es tigd, zonder kos ten.
Heeft u interesse in een gratis Home Safety Check? Stuur
dan een bericht naar Cynthia Hopman van de gemeente
Dongen (cynthia.hopman@dongen.nl), onder vermelding
van 'aanmelding Home Safety Check'. Vermeld in de
e-mail uw naam, adres en telefoonnummer.

veiligheid van uw woning te verbeteren.
Vrijwilligers gezocht
Wilt u anderen helpen om hun woning brandveilig te maken? Meld u dan aan als vrijwilliger voor het uitvoeren van
de Home Safety Checks. U krijgt een gratis training zodat u
de controles kunt uitvoeren. Meer weten? Stuur een e-mail
naar cynthia.hopman@dongen.nl.

Belangrijke
informatie
Bellen met de politie

Home Safety Check
Na uw aanmelding neemt een van onze Home Safety
Check vrijwilligers contact met u op om een afspraak te
maken. Tijdens de afspraak loopt de vrijwilliger samen
met u uw huis door aan de hand van een vragenlijst. Er
wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vluchtwegen in uw
huis, de staat van de bekabeling, brandbare materialen in
de buurt van een ontstekingsbron en veilige omgang met
elektra.
Advies
Ook hoort u hoe u brand vroegtijdig kunt ontdekken en
voorkomen. Tijdens de rondgang krijgt u uitleg en kunt u
vragen stellen over de brandveiligheid van uw huis. Aan
het einde ontvangt u een vrijblijvend advies om de brand-

Alarmnummer bij spoed: 112
Geen spoed, wel politie? 0900-8844

Informatie via internet
www.politie.nl
www.politiekeurmerk.nl
www.hetccv.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl
www.dongen.nl
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

