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Je wilt controle?
Met een camerasysteem op maat
heb je tal van mogelijkheden,
ook op het gebied van beveiliging.
Zowel permanente als tijdelijke systemen.

Een ervaren partner
Door de vele soorten en maten is het moeilijk
de camera te kiezen die het beste past bij jouw
situatie. Daar helpen wij je graag mee, door
onze jarenlange ervaring in uiteenlopende
situaties kunnen wij jou de geschikte oplossing
op maat aanbieden. Daarnaast verzorgen 
wij de complete installatie en ontvang je 
een heldere instructie.

In de praktijk
Toezicht tijdens evenementen -

Tijdelijke bewaking van bouwterrein -
Beveiliging van je woning of bedrijfspand -
Toezicht op de bedrijfshal of het magazijn -

Beveiliging van parkeerterreinen en toegang -
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VOORWOORD

INHOUDS-
OPGAVE

Iedereen moet zich veilig voelen op Urk!  Daar 
werken wij samen aan: u/jij met de politie, 
brandweer en gemeente. Gelukkig is Urk een 
veilige gemeente en dat wil ik ook zo houden. 
Dat betekent dat iedereen constant alert moet 
zijn. Zeker in deze ‘donkere’ dagen.

Voor u/jou ligt de informatieblad over veiligheid. Hierin 

staan waardevolle tips. Blader er eens doorheen en kijk 

welke maatregelen er nog genomen kunnen worden.

Voorkomen - het lijkt een cliché - is beter dan genezen.

Op de achterzijde staat concrete informatie, bewaar deze 

pagina dan ook. Hang deze pagina bijvoorbeeld op in de 

meterkast.

Kortom: We moeten blijven investeren in een veilig Urk. 

Dat kunnen we niet alléén, daar hebben wij uw en jouw 

hulp bij nodig. Hoe? Mogelijkheden genoeg, zoals een 

groepsapp, goed hang- en sluitwerk, etc. Wij denken graag 

met u en jou mee.

Samen houden we Urk veilig! Ik reken op u en jou!

Pieter C. van Maaren

(burgemeester Urk)
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VEILIG OP URK

BURGERNET 
BIJ VERMISSING OF TEGEN INBRAAK 

GROEPSAPP 
BUURTPREVENTIE URK

Landelijk heeft Burgernet al 
tot veel successen geleid, van 
het terugvinden van vermiste 
kinderen tot aanhoudingen na 
woninginbraken en overvallen. 
Ook voor ondernemers is het dus 
zinvol om zich aan te melden.

WAT IS BURGERNET
Burgernet is een gratis landelijk sa-
menwerkingsverband tussen bur-
gers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkom-
geving te bevorderen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een telefonisch 
netwerk van inwoners en medewer-
kers van bedrijven uit de gemeente. 
Naast sms-berichten maakt Burger-
net gebruik van spraakberichten op 

uw telefoon en worden e-mailberich-
ten verstuurd met extra achtergrond-
informatie. Indien u direct wilt reage-
ren, staat u gelijk in contact met de 
meldkamer van de politie. 

WANNEER WORDT HET INGEZET
De politie gebruikt Burgernet bij drin-
gende zaken (heterdaad) waarbij een 
duidelijk signalement beschikbaar is, 
zoals diefstal of inbraak, doorrijden 
na een aanrijding met slachtoffers, 
overvallen, geweld met ernstig letsel 
en bij vermiste personen. 
Ook kan Burgernet ingezet worden 
voor preventie van woninginbraken 
en ter waarschuwing van een gaslek 
of grote brand. De berichten heb-
ben te maken met de veiligheid in 

uw eigen woon- of werkomgeving. 
Het komt regelmatig voor dat in de 
omgeving van de woning waar is in-
gebroken op een later tijdstip weer 
wordt ingebroken. Dus dan bent u 
gewaarschuwd. 

AANMELDEN VOOR BURGERNET
Iedereen die 16 jaar of ouder is kan 
zich aanmelden voor Burgernet. Hoe 
meer ogen en oren, bijvoorbeeld bij 
de opsporing van een vermist per-
soon of een verdachte, hoe groter de 
kans op succes. Kijk voor aanmelding 
op de website www.burgernet.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook te-
recht op het gemeentehuis of een 
e-mail naar burgernet@urk.nl sturen. 

Buurtpreventie via WhatsApp 
is een fenomeen dat landelijk al 
steeds meer bekend raakt. Via 
WhatsApp houden ook op Urk 
deelnemende buurtbewoners 
elkaar op de hoogte van verdachte 
situaties in hun woonomgeving. 
Met als gevolg meer betrokkenheid 
van  buurtbewoners bij veiligheid, 
een afschrikeffect op daders en een 
daling van het aantal inbraken.

WANNEER GEBRUIKEN
De verdachte situaties waarvoor 
WhatsApp gebruikt wordt zijn bij 
voorkeur 112 waardige situaties. 

Hierbij kan gedacht worden aan bab-
beltrucs, woninginbraken, pogingen 
daartoe en bijvoorbeeld poging tot 
woningovervallen. Het is een burge-
rinitiatief en bedoeld om verdach-
te situaties te signaleren, melden 
en eventueel te verstoren. De buurt 
heeft vooral een signaleerfunctie om 
de politie van meer ogen en oren 
te voorzien. De politie komt in actie 
zodra er een melding bij 112 wordt 
gedaan. 

HOE TE GEBRUIKEN
Deelnemers dienen minimaal 18 jaar 
oud te zijn en zelf te wonen in de buurt 

waar de GroepsApp actief is. Er wordt 
gewerkt volgens de ‘SAAR-methode’. 
SAAR staat voor: Signaleren, Alarme-
ren via 112, Appen en Reageren. 

BORD IN DE WIJK
Urker buurten die geïnteresseerd zijn 
in deelname aan GroepsApp Buurt-
preventie Urk kunnen zich melden bij 
Hendrik Post: hendrik@caritasurk.nl. 
Buurtverenigingen die na verloop 
van tijd hebben aangetoond op een 
goede manier samen te werken met 
Caritas buurtwerk, wijkbeheer en de 
politie ontvangen als erkenning van 
de gemeente Urk een bord in de wijk.
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  Zorg voor goed hang- en sluit-
werk. Vraag advies aan een PK-
VW-beveiligingsbedrij f, zie hier-
voor: www.politiekeurmerk.nl. 

  Sluit ramen en deuren altij d af. 
Vergeet het nachtslot van de 
voordeur niet. 

  Een schuifpui is inbraakgevoelig. 
Breng een speciaal hiervoor ge-
schikt slot aan. 

  Haal de sleutel uit de binnenkant 
van het slot

  Sleutels buiten verstoppen is niet 
handig. Deurmat en bloempot 
zij n geen ‘geheime plaatsen’. 

  Hang geen adreslabel aan uw 
sleutel(bos). 

  Zorg dat u weinig geld in huis 
heeft. 

  Berg waardevolle papieren en 
sieraden goed op in een veran-
kerde en verstopte kluis. 

  Plaats waardevolle spullen uit het 
zicht van voorbij gangers. 

  Graveer postcode en huisnum-
mer op waardevolle eigendom-
men en registreer ze. 

  Plak geen afwezigheidsbriefje op 
uw deur. 

  Zorg voor voldoende buitenver-
lichting. 

  Zorg dat opklimmen onmogelij k 
is; zet ladders en vuilcontainers 
weg. 

CHECKLIST 
VEILIG WONEN

OP VAKANTIE? 
  Zorg voor een bewoonde indruk; 

laat planten staan en gebruik een 
tij dschakelaar voor uw verlichting.

  Vraag uw buren om uw woning 
in de gaten te houden of vraag 
iemand om in uw woning te ver-
blij ven tij dens uw vakantie. 

  Laat iemand uw post opbergen 
zodat deze niet uit uw brievenbus 
puilt. 

  Laat geen volle vuilniszakken bij  
uw huis of garage achter. 

  Zet uw fi ets/brommer in de 
schuur altij d op slot. 

  Vertel een beperkt aantal fami-
lieleden en vrienden wanneer en 
waar u met vakantie bent. Zorg 
ervoor dat ze in geval van nood 
uw woning in kunnen. 

  Maak geen melding op social 
media zoals Twitter en Facebook 
dat u op vakantie gaat. 

  Wees voorzichtig met uw afwe-
zigheidsbericht op uw voicemail 
en in uw e-mailprogramma. 

TOCH EEN INBRAAK? 
  U betrapt de dader(s) tij dens de 

inbraak: Bel 112. 
  Bij  een verdachte situatie in uw 

straat: Bel 112. 
  Noteer signalementen en eventu-

ele kentekens. Kij k goed (als dat 
kan). Probeer een signalement 
van de daders te onthouden: 
gezicht, postuur, spraak/accent, 
kleur en type kleding, kenteken 
van het vluchtvoertuig. 

CHECKLIST NA EEN INBRAAK 
Indien er toch in uw woning is
ingebroken: 
  Laat uw betaalpassen 

blokkeren: www.pasblokkeren.
nl voor instellingen met pasjes, 

 betaal- en spaarpassen. 
  Laat bij  diefstal uw gsm 

blokkeren: 
•  KPN: tel. 0800-0105 
•  Telfort: tel. 0900-9596 
•  T-Mobile: tel. 06-24001200 
•  Vodafone: tel. 06-54500100 

  Geef de inbraak aan de politie 
door, tel. 0900-8844. 

  De politie onderzoekt uw 
woning. Mogelij k zij n er 
sporen achtergelaten. Houd de 
situatie zoveel mogelij k zoals u 
die aantrof. 

  Uw aangifte is van belang:
• voor het oplossen van de 

inbraak. 
•  de kans om uw spullen 

terug te krij gen wordt 
groter. 

•  de politie kan beter 
inspelen op de veiligheid in 
uw woonomgeving. 

  Geef aanvullende informatie 
door. Blij kt er toch meer 
gestolen? Weet u toch iets 
over de dader? Bel 0900-8844. 

  Bel uw 
verzekeringsmaatschappij  
om uw vermissingen door te 
geven. 

  Beveilig uw woning voor het 
voorkomen van herhaling.



www.slotenexpert.nl

“Uw sleutel tot “veiligheid

T 085 303 43 53

SLOTENEXPERT MEIJERING
Nagelerweg 12
8304 AB Emmeloord  

24/7 
beschikbaar en bereikbaar

Eigen technische dienst

Van advies tot installatie & 
onderhoud

groot assortiment Sleutels & 
sloten

inbraakwerende materialen

digitale toegangscontrole

Advies, levering en plaatsing
van sluitplannen 

GRATISPKVW
WOONCHECK

Deze gratis PKVW WOONCHECK is alleen geldig op vertoon van deze coupon tot 31 december 2017
en alleen in te leveren bij SlotenExpert Meijering aan de Nagelerweg 12 te Emmeloord.
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PREVENTIETIPS: ZORG VOOR ZICHT EN LICHT
• Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt, breekt hij  vaak zij n 

poging af. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:
• Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg.
• Maak gebruik van tij dschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop van de dag hun huis 

om pas in de avond terug te keren in een donkere woning. Dit terwij l verlichting in en om de woning juist kan 
helpen om inbraken te voorkomen.

• Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden. Zorg ook voor zicht en licht bij  uw huis. 
Gebruik in donkere uren de verlichting bij  uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen ver-
schuilen achter struiken in met name voor- en zij tuinen. Snoei tij dig!

112, DAAR PAK JE OOK WONINGINBREKERS MEE
U kent uw wij k het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte perso-
nen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in de buurt, 
bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de 
politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang 
om zo snel mogelij k te bellen, immers een inbreker heeft slechts enkele minuten nodig om zij n slag te slaan en 
er vandoor te gaan. Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zij n en de inbrekers oppakken. De politie 
benadrukt: liever tien keer voor niets gebeld, dan één keer te weinig! Ga voor meer tips naar www.maakhetze-
niettemakkelij k.nl

Met een eenvoudige tij dschakelaar op uw binnen- en bui-
tenverlichting kunt u dit voorkomen. Maar alleen verlich-
ting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat 
toevallige voorbij gangers hen kunnen zien.
Kij k daarom eens kritisch naar uw eigen huis. Zij n er plek-
ken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote 
struik ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal?

90% MINDER KANS OP INBRAAK 
MET GOED HANG- EN SLUITWERK
Daarnaast maakt ook degelij k hang- en sluitwerk het in-
brekers moeilij k. Hang- en sluitwerk met het Politiekeur-
merk Veilig Wonen vermindert de kans op een inbraak 
met maar liefst negentig procent! De combinatie van 
zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk 
maakt de kans op een inbraak kleiner en de kans op ont-
dekking groter.

LICHT ZET 
INBREKERS
IN HET ZICHT

Inbrekers zijn in de wintermaanden het 
meest actief in de vooravond. Want als het ’s 
avonds donker is en er brandt op dat moment 
geen licht in een woning, weet een inbreker 
dat er niemand thuis is.
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VEILIG OP URK

Het kan iedereen overkomen: 
brand in huis. De brandweer krijgt 
jaarlijks duizenden meldingen van 
brand in een woning. Gelukkig 
kunt u zelf veel doen om uw huis 
brandveiliger te maken. In dit 
artikel praktische tips voor bij u 
thuis.

WOONKAMER
• Halogeenlampen geven enorm 

veel warmte af. Hang ze dus niet 
te dicht op het plafond of bij gor-
dijnen. Die kunnen daardoor in 
brand vliegen. Nog beter: ver-
vang ze door spaar- of ledlampen.

• Kaarslicht is sfeervol, maar soms 
gevaarlijk. Gebruik niet brandba-
re kaarsenstandaards en brand 
geen kaarsen dicht bij gordijnen 
of op tochtige plekken. Zet kaar-
sen altijd in een stevige kandelaar 
en plaats waxinelichtjes op een 
onbrandbare ondergrond. 

• Zet een televisie met een beeld-
buis (te herkennen aan een uitste-
kende achterzijde) uit als u gaat 
slapen en als u het huis verlaat. 
Deze televisies trekken stof aan 
en worden zo warm van binnen 
dat de stof kan ontbranden. Flat-
screens produceren veel minder 

MELD UW CAMERA AAN BIJ DE POLITIE 
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u een 
of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het alstublieft weten. Hoe beter de politie 
in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.
Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen 
en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus 
niet live mee met uw camera’s, maar inventariseert alleen waar deze hangen. Zo beschermt uw camera niet alleen 
uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.
U kunt uw camera(’s) aanmelden via www.politie.nl/cib of via uw wijkagent.

LET OP BRANDVEILIGHEID

IN HUIS!
warmte en trekken minder stof 
aan. Als uw televisie alleen maar 
op standby kan is de kans gering 
dat hierdoor brand ontstaat.

• Ga veilig om met stekkerdozen. 
Gebruik goedgekeurde, niet be-
schadigde stekkerdozen en ver-
bind deze niet zomaar onderling 
met elkaar. Teveel stekkerdozen 
op één groep kunnen voor over-
belasting zorgen, met brand als 
gevolg. 

• Let op elektrische snoeren. Con-
troleer losse snoeren regelmatig 
op beschadigingen en leg ze niet 
onder een tapijt of mat. Rol kabel-
haspels altijd helemaal uit voor u 
ze gebruikt. Opgerolde haspels 
kunnen oververhit raken en brand 
veroorzaken.

SCHOORSTEEN
• Het is verstandig om uw schoor-

steen jaarlijks te laten controleren. 
Laat de schoorsteen vegen door 
een schoorsteenveger om brand 
te voorkomen. Zie hiervoor de 
website van de Algemene Schoor-
steenvegers Patroons Bond: www.
aspb.nl. 

• Een schoorsteenbrand herkent 
u aan het loeiende geluid in het 

SLUIT 
DE DEUR!
Uit de praktijkproef op Oe-
fencentrum Crailo in oktober 
2016 blijkt dat het sluiten van 
de binnendeuren ruim twee 
keer zoveel tijd geeft om te 
vluchten bij brand. Waar bij 
open deuren na 3,5 minuut 
al geen overleefbare situa-
tie meer is, is dit bij gesloten 
deuren meer dan 10 minuten. 
Kostbare tijd die levens redt. 

Ondanks dit belangrijke gege-
ven blijkt uit recent onderzoek 
dat nog steeds 39% van de Ne-
derlanders de binnendeuren ’s 
nachts open laat staan. Geslo-
ten deuren zorgen ervoor dat 
de giftige rook – de grootste 
bedreiging bij brand – nog 
enige tijd buiten de leefruimte 
blijft. Dit levert dus extra tijd op 
om het huis uit te vluchten. 
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kanaal. Sluit direct de luchttoe-
voer af met de schoorsteenklep 
en doof het vuur met zand. Nooit 
met water, want dit kan een ont-
ploffing veroorzaken! 

• Bij onweer kan de bliksem via de 
schoorsteen inslaan en zo door de 
open haard de woonkamer bin-
nenkomen. Blijf daar bij onweer 
dus liever bij uit de buurt.

BADKAMER
• Als na een storing de stroom weer 

is ingeschakeld, kan dat gevaarlijk 
zijn. Een föhn bijvoorbeeld, die 
aanstond toen de stroom uitviel, 
kan door de plotselinge stroom-
stoot kortsluiting geven. Trek 
daarom uit voorzorg in huis alle 
stekkers uit het stopcontact als de 
stroom uitvalt. Zeker als u weg-
gaat.

• Vergeet  niet de ventielen van de 
mechanische ventilatie regelma-
tig schoon te maken. Ook hier 
hoopt zich op den duur veel stof 
op, dat bij kortsluiting kan vlam-
vatten.  

ZOLDER
• De droger staat met stip op één in 

de lijst van elektrische apparaten 
die brand veroorzaken. Tijdens 
het gebruik hoopt zich niet alleen 
stof op in het pluizenfilter, maar 
ook in andere delen van het appa-
raat. Dit stof kan in brand vliegen 
als het in aanraking komt met het 
hete verwarmingselement of door 
kortsluiting. Leeg daarom na elke 
droogbeurt het pluizenfilter en 
zuig bij afvoerdrogers de ontluch-
tingsbuis drie keer per jaar uit met 
een stofzuiger. Laat de droger 
eens per vijf jaar grondig reinigen 
door een specialist.

• Handig: een ‘fireblocker’ geeft bij 
brand automatisch een blusmid-
del af, waardoor het vuur dooft. 
Dit kleine apparaatje kunt u een-
voudig zelf monteren aan de bin-
nenkant van uw droger.

SLAAPKAMER
• Elektrische dekens kunnen door 

kortsluiting of oververhitting 
brand veroorzaken. Gebruik ze 

daarom op de juiste manier. Haalt 
u na de zomer de elektrische de-
ken weer uit de kast? Test hem 
dan even voor gebruik. De bedra-
ding kan beschadigd zijn geraakt 
en kortsluiting veroorzaken. En als 
u de deken niet gebruikt, vouw 
hem dan opgerold op. Bij opvou-
wen beschadigt mogelijk de be-
drading.

• Als u in slaap valt, kan een bran-
dende sigaret snel brand veroor-
zaken. Brand door roken in bed is 
een veel voorkomende oorzaak 
van een (fatale) woningbrand. 
Vooral synthetisch beddengoed 
vat snel vlam.

KEUKEN
• Zet na het frituren altijd meteen 

de pan uit. Oververhitting kan een 
fikse brand veroorzaken.

• Vlam in de pan? Draai meteen 
het vuur uit en dek de pan af met 
een passende deksel of een blus-

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie over brandveiligheid op 
www.brandveiligflevoland.nl of op  BrandveiligFlevoland

deken. Schakel ook onmiddellijk 
de afzuigkap uit. Blus nooit met 
water! Dit kan een enorme steek-
vlam veroorzaken. Laat de pan 
minstens 15 minuten afkoelen.

• Bewaar lucifers en aanstekers bui-
ten het bereik van kinderen!

ROOKMELDERS
• Rookmelders helpen een brand 

tijdig ontdekken en zijn in ieder 
huis een must! Als u slaapt dan 
ruikt u niets, maar u hoort een 
rookmelder wel. Daarom is een 
rookmelder, die geluid maakt, zo 
belangrijk. Het geeft u tijd om te 
vluchten. Een rookmelder kan uw 
redding zijn.

• Hang op iedere verdieping een 
rookmelder op. Belangrijk is dat 
de rookmelder de vluchtweg van 
slaapkamer naar buiten ‘bewaakt’. 
Hang rookmelders in de buurt van 
de slaapkamers en in de gang of 
op de overloop. 
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VEILIGE

FEESTDAGEN!
De periode van feestdagen komt 
er weer. Sinterklaas, Kerst, Oud 
en Nieuw. Een gezellige periode, 
die echter ook risico’s met zich 
meebrengt. Zorg met eenvoudige 
maatregelen ervoor dat uw 
feestdagen thuis (brand)veilig 
verlopen. 

VERSIERINGSMATERIAAL 
• Kies altijd voor moeilijk brandbare 

versieringen. Dit staat vermeld op 
de verpakking.

•  Hang versieringen zo op dat nie-
mand er tegenaan kan lopen.

•  Zorg ervoor dat versieringen niet 
in aanraking kunnen komen met 
verlichting en apparaten die warm 
worden. 

•  Hang versieringen op met ijzer-
draad, dan valt het bij brand niet 
snel naar beneden. 

•  Gebruik geen natuurlijk dennen-
groen want dit is zeer brandbaar.

ELEKTRISCHE VERLICHTING
•  Gebruik alleen goedgekeurde 

verlichting, bijvoorbeeld met KE-
MA-keur.

•  Controleer voor gebruik of de be-
drading onbeschadigd is. 

•  Gebruik een onbeschadigd ver-
lengsnoer en leg dat zo neer dat 
niemand erover kan struikelen. 

•  Plak kabels over de vloer vast met 
stevige tape. 

•  Rol kabelhaspels bij gebruik altijd 
helemaal af.

•  Koppel geen verlengsnoeren aan 
elkaar. 

•  Plaats verlichting die warm wordt 
nooit in de buurt van licht ont-
vlambare materialen. 

•  Schakel de verlichting uit wanneer 
u weggaat of gaat slapen.

KAARSEN
•  Zet kaarsen in een stevige houder 

op een vlakke ondergrond.
•  Gebruik geen houders van brand-

baar materiaal, zoals hout of plas-
tic. 

•  Zet kaarsen niet dicht bij een 
warmtebron; dan kunnen ze week 
worden en ombuigen. 

•  Houd kaarsen uit de buurt van an-
dere brandbare materialen, zoals 

gordijnen. 
•  Laat kinderen en huisdieren nooit 

alleen met brandende kaarsen. 
•  Steek kaarsen in kerststukjes bij 

voorkeur niet aan; laat ze in ieder 
geval niet te ver opbranden.

OPEN HAARD
•  Gebruik een vonkenscherm en 

zorg dat er binnen 50 centimeter 
rond de haard geen brandbare 
materialen zijn.

•  Doof altijd de haard als u weggaat 
of gaat slapen.

•  Brand geen afvalhout: dit veroor-
zaakt roetafzetting in het afvoer-
kanaal.

•  Laat uw schoorsteen in ieder ge-
val vegen vóór het stookseizoen 
begint.

•  Plaats een kap op de schoorsteen, 
zodat vogels niet kunnen nestelen 
in het rookkanaal.

•  Heeft uw woning een rieten kap, 
plaats dan op de schoorsteen een 
kap met een vonkenvanger.

•  Zorg voor voldoende ventilatie in 
uw woning in verband met kool-
monoxideophoping.

KERSTBOMEN 
•  Kunstkerstbomen zijn brandveili-

ger dan natuurlijke bomen. 
•  Een natuurlijke boom die vocht 

kan vasthouden is minder brand-
baar; kies daarom voor een boom 
met kluit en geef deze dagelijks 
water.

•  Voorkom dat u bij calamiteiten in-
gesloten raakt: zet een kerstboom 
gezien vanaf de toegangsdeur in 
de verste hoek van de kamer. 

•  Zorg ervoor dat de boom stevig 
staat en niet omvergelopen kan 
worden. 

•  Zet de boom niet te dicht bij de 
gordijnen of andere gemakkelijk 
brandbare materialen. 

•  Koop een boom die niet te groot 
is voor uw kamer.

•  Gebruik nooit echte kaarsjes in de 
boom.

FONDUEN EN GOURMETTEN 
•  Zet het fondue- of gourmetstel op 

een niet-brandbaar onderblad, 
liefst met opstaande randen. 

•  Pas op met gebruik van gelbran-
ders en spiritusbranders. Vul de 
branders nooit in de nabijheid 
van vuur. Let op: een spiritusvlam 
is nagenoeg onzichtbaar! 

•  Houd een passende deksel bij de 
hand want ook bij fonduen kan de 
vlam in de pan slaan. 

•  Zet een elektrisch fonduestel zo 
dicht mogelijk bij het stopcontact 
zodat niemand over het snoer kan 
struikelen met alle gevolgen van 
dien. 

• Reik nooit over een fondue- of 
gourmetstel heen om iets te pak-
ken. 

•  Gebruik bij fonduen geen aarde-
werkpannen in verband met de 
hoge temperatuur.

•  Houd kleine kinderen uit de buurt 
van fondue- en gourmetstellen.



VEILIG 
MET VUURWERK

•  Experimenteer niet zelf met vuurwerk. Maak vuurwerk 
nooit open!

•  Steek vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken.
•  Trek kleding aan die tegen een stootje of een vonk kan 

(dus geen nylon). En ook niet iets met een capuchon. 
•  Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker 

is de gebruiksaanwijzing namelijk slecht te lezen.

TIPS VOOR HET AFSTEKEN
•  Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet 

pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand. Sla voor 
grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.

•  Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen.
•  Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. Gebruik 

nooit lucifers of een aansteker. Gebruik bij het afsteken 
een vuurwerkbril ter bescherming van je ogen.

•  Steek geen vuurwerk af vanuit je hand.
•  Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit 

opnieuw aan.
•  Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.
•  Ruim vuurwerk pas op als het is afgekoeld. Gooi het 

nooit meteen in de vuilnisbak.

ZOEKPLAAT
Zoek de onveilige situaties in de tekening hieronder en 
geef aan waarom ze onveilig zijn.
Bekijk op www.brandveiligflevoland.nl het plaatje waarin 
de onveilige situaties zijn aangegeven.

Als je verkeerd omgaat met vuurwerk loop je 
een verhoogde kans op brandwonden of andere 

verwondingen. Ga daarom voorzichtig om met vuurwerk. 
Veilig omgaan met vuurwerk begint al 

voor het afsteken ervan:

••  11   •• 



VEILIG OP URK

Post Urk van Brandweer Flevoland is lokaal én 
regionaal actief bij de bestrijding van incidenten en in 
de voorlichting op scholen. Bevelvoerders/ploegchefs 
Pieter Pruiksma en Albert Kramer geven een inkijkje 
in het werk van de Urker brandweermensen. Wat 
doet de Urker brandweer allemaal? 

BLUSPLOEGEN
Pieter Pruiksma: ‘Als post Urk van Brandweer Flevoland 
staan we in drie ploegen en met 32 vrij willigers klaar voor 
onze gemeenschap. Elke week hebben er twee ploegen 
dienst en is er één ploeg vrij . De afgelopen jaren rukten 
we grofweg 140 tot 150 keer per jaar uit. Als brandweer 
blussen we uiteraard branden, maar worden we ook inge-
zet bij  gaslekken, ongevallen met beknelling, wateronge-
vallen en meldingen in het Openbaar Meldsysteem. Het 
werk als brandweervrij williger is heel divers.’

DUIKPLOEG
Albert Kramer: ‘De brandweer van Urk heeft een duik-
ploeg van vij f duikers die in heel Flevoland worden inge-
zet. Dit duikteam is een specialistisch team dat standaard 
wordt gealarmeerd bij  iedere melding van te water ge-
raakte personen of voertuigen. Behalve voor redding in 
acute situaties worden duikers soms ook ingezet voor 
het zoeken naar vermiste personen in het water. Naast de 
post Urk beschikken ook de brandweerposten in Lelystad 
en Almere-Stad over een duikploeg.’ 

GROOT WATERTRANSPORT
Pieter Pruiksma: ‘De brandweerpost van Urk bemenst 
sinds ongeveer een jaar bij  grote branden in Flevoland 
ook een groot watertransport. We rukken dan uit met een 
haakarmvoertuig, met hierop een kilometer aan dikke 
slangen en een dompelpomp. Dit systeem wordt ingezet 
op locaties waar te weinig bluswater voor handen is, zoals 
bij voorbeeld bij  grote branden in bedrij fsgebouwen of in 
het buitengebied. Met het systeem kunnen we 4000 liter 
water per minuut uit sloten of meren gebruiken bij  de be-
strij ding van een brand.’ 

VERKENNINGSEENHEDEN
Albert Kramer: ‘Bij  incidenten met gevaarlij ke stoffen of 
branden waarbij  veel rook vrij  komt heeft de post Urk een 
team dat uitrukt om metingen te verrichten. Deze verken-
ningseenheden kij ken of bepaalde (gevaarlij ke)  stoffen 
in een gebied worden gemeten en hoe groot het gebied 
is waar stoffen worden gemeten. Bij  branden waarbij  as-
best betrokken is kij kt het team bij voorbeeld of en in welk 
gebied de asbest zich verspreidt.  Zodoende kunnen bur-
gers geïnformeerd worden over hun veiligheid.’

REGIONAAL ACTIEF
Pieter Pruiksma: ‘Uit bovenstaande blij kt al dat de post Urk 
lokaal en regionaal actief is. Maar dit gaat nog verder. Een 
aantal Urkers draait beroepsdiensten mee in Almere en 
Lelystad. Een mooie kans om te leren van onze collega’s 
en extra ervaring op te doen. Verder hebben we op Urk 
met Riekelt de Boer en Hendrik Kramer twee Offi cieren 
van Dienst in het noordelij ke deel van Flevoland en geven 
Urker brandweermensen voorlichting met de Brandweer-
schatkist. Zaken waar we groos op zij n als post Urk van 
Brandweer Flevoland.’

CIJ FERS & FEITEN
Vrij willigers 32
Ploegen 3
Bevelvoerders 7
Ploegchefs 3
Tankautospuiten 2
Grootwatertransport 1
Duikteam /wagen 1
Verkenningseenheid 1
Teamleider: Patrick Sprokkereef
Coördinator Brandweerzorg: Hendrik Kramer

‘GROOS OP ONS WERK 
BIJ  DE URKER BRANDWEER’
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Wij zijn GGD Flevoland. We bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van de inwoners van 
Flevoland. Jong en oud, nieuwkomer of geboren & getogen. De Publieke Gezondheid ligt ons na aan het hart. 
Daar staan we voor en daar gaan we voor. Dat betekent dat we ons inzetten voor een gezonder Flevoland. Als 
gemeentelijke gezondheidsdienst werken we voor de zes gemeenten in Flevoland. Zij zijn onze opdrachtgever 
en vormen ons bestuur. We werken op basis van de Wet Publieke Gezondheid. Ons werk valt uiteen in vier 
onderdelen: Monitoren, Signaleren & Adviseren, Gezondheidsbescherming, en Crisisbeheersing en Toezicht. 
Daarnaast voeren we plustaken uit en stellen we ons steeds meer ondernemend op. We leveren maatwerk. Dit 
alles met als doel om Flevoland gezonder te maken.

WAT WE DOEN
Je zou beter kunnen zeggen: “Wat doen we niét”, want 
op het terrein van de Publieke Gezondheid doen we heel 
veel. We komen langs op de scholen voor voorlichting 
en houden de gezondheid van de jeugd in de gaten. We 
doen onderzoek naar de gezondheid van alle inwoners, 
jong én oud. Ook houden we gegevens bij  over o.a. al-
cohol- en drugsgebruik, eenzaamheid en zelfdoding en 
voeding en beweging. Voor mensen die zichzelf verwaar-
lozen of zorg mij den bieden we letterlij k een vangnet en 
een advies. Vluchtelingen in onze regio kunnen bij  ons te-
recht voor gezondheidszorg. In opdracht van de gemeen-
ten houden we toezicht op de kinderopvang. We houden 
ons bezig met forensische geneeskunde: bij voorbeeld 
sporenonderzoek bij  misdrij ven of lij kschouwing bij  een 
niet natuurlij ke dood. In hoeverre heeft milieuverontrei-
niging effect op de gezondheid? Dat is een vraag waar 
wij  mee werken. Bij  instellingen zoals tattoo- en piercing-
shops, seksinrichtingen maar ook zorginstellingen contro-
leren we en adviseren we over hygiëne. Ga je op reis naar 
een land waar vaccinaties voor zij n vereist, dan haal je die 
bij  ons. Onze gespecialiseerde artsen en verpleegkundi-
gen hebben we in huis om infectieziekten op te sporen, 
te bestrij den en te voorkomen. Je kan bij  ons langskomen 

voor een SOA-test of voor advies over seks, relaties en an-
ticonceptie. Bel je 112 en heb je met spoed een ambulan-
ce nodig dan staan we er. Bij  incidenten, rampen, crisis en 
calamiteiten organiseren wij  de geneeskundige hulp en 
voeren daarop de regie.

We bieden een gevarieerd en uitgebreid scala aan van 
producten en diensten, allemaal ten dienste van de pu-
blieke gezondheid en veiligheid in Flevoland.

WILT U MEER WETEN? 
Kij k dan op www.ggdfl evoland.nl of volg ons op 
 @ggdfl evoland en ook op  &  zij n we te vinden.

WIJ STAAN 
VOOR EEN 

GEZONDER 
FLEVOLAND, 
OOK OP URK
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VEILIG, BETROKKEN 
EN VERTROUWD






Hoekstra Assurantie al meer dan 50 jaar 
het adres voor al uw verzekeringen onder één dak

Hoekstra Assurantie B.V.

Wijk 4 nr.22, 8321 GD  Urk

T (0527) 681396
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We dragen 
bij aan...
 een gezonder Flevoland

Meer informatie over ons vindt  u op www.ggdfl evoland.nl

OVERLAST EN GEVAAR VOOR U!
Er bestaat een kans dat ook bij  u in de buurt illegaal hen-
nep wordt gekweekt, of dat u zelf een ruimte verhuurd 
aan een kweker. Henneptelers zorgen voor gevaarlij ke si-
tuaties en kunnen overlast veroorzaken voor u en uw om-
geving. Denk bij voorbeeld aan brandgevaar, lekkages, 
stankoverlast, elektrocutie, de uitstoot van een gevaarlij ke 
hoeveelheid kooldioxide, besmetting met chemicaliën of 
legionella en schimmelvorming. Ook brengen hennep-
kwekerij en vaak criminele activiteiten met zich mee, waar 
u, uw familie of buren mee in aanraking kunnen komen. 
Bovendien kosten deze kwekerij en ons allen geld. Het il-
legaal stroom aftappen door henneptelers leidt tot een 
hogere energierekening voor iedereen, ook voor u!  

WAT KUNT Ú DOEN?
Als u een vermoeden heeft van een kwekerij  kunt u dat 
(al dan niet anoniem) melden bij  de politie. Hieraan kunt 
u een hennepkwekerij  herkennen: stankoverlast door een 
sterke vreemde geur, voortdurend geluid van een afzuig-
installatie, extra ventilatiepij pen, warmte van muren, vloe-
ren of plafonds, condensvorming op de ramen, fel kunst-
licht dat altij d brand, dichtgemaakte ramen, verdachte 
bouw- en sjouwactiviteiten.
Voor meer informatie over de gezamenlij ke aanpak in Fle-
voland: stophennepteelt.nl  

VERMOEDENS?
Bel Politie: 0900-8844 (lokaal tarief)
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 (gratis)

 SAMEN
WIETTEELT
AANPAKKEN

Illegale hennepkwekerijen zijn gevaarlijk voor u 
en uw omgeving. In woningen en bedrijfspanden 

waar hennep wordt geteeld, kan onder andere brand 
ontstaan door kortsluiting of oververhitting. Gemeente, 

politie, woonstichting, netbeheerder en andere partijen 
hebben een convenant afgesloten om hier samen tegen op 

te treden. Een aangetroffen kwekerij wordt ontmanteld, de 
kweker(s) worden hard aangepakt.



VOOR CONTACT MET DE POLITIE: 
Telefoon: 0900-8844 (geen nood) / www.politie.nl

VOOR CONTACT MET DE BRANDWEER: 
Telefoon: 0900-0165 (geen nood) / 
www.brandweer.nl/flevoland
 BrandweerFlevo  BrandweerFlevoland

VOOR CONTACT MET GEMEENTE URK: 
Telefoon: 0527-689868 / www.urk.nl
(wat te doen bij een ramp)

Bij extreem weer, brand, cybercriminaliteit, rampen, 
overstroming, ziekte, terrorisme, stroomuitval, 
rampenzender, NL-alert etc.: www.crisis.nl

VOOR INFORMATIE OVER HOOGWATER: 
www.overstroomik.nl
www.rijkswaterstaat.nl
waterinfo.rws.nl

BEWAAR
KAART

Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke 
noodsituatie geldt in ieder geval:

  Blijf zo rustig mogelijk en denk eerst na voordat u handelt.
  Waarschuw en roep hulp in van mensen in uw omgeving. 
  Alarmeer hulpdiensten via 112 
 of onderstaande telefoonnummers.
  Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
  Denk daarbij echter wel goed om uw eigen veiligheid.
  Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron:
  Luister naar calamiteitenzender 
 Omroep Flevoland radio 89.8 FM. 
  Kijk eventueel op onderstaande websites.

BIJ STORINGEN VAN GAS, WATER EN ELEKTRA:
www.liander.nl
telefoon 0800-9009
www.waterstoring.nl/vitens
telefoon 0800-0359

VOOR TIPS OVER INTERNETFRAUDE:
www.politie.nl
www.pctipvandedag.nl

VOOR AANMELDEN BIJ BURGERNET EN 
OVERIGE INFORMATIE:
www.burgernet.nl
www.stopheling.nl
www.geefinbrekersgeenkans.nl
 gemurkveilig    gemeente.urk.veilig


