Op de hoogte zijn 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 richt de Gemeente Roermond direct een crisisteam in. Crisiscommunicatie is dan
één van de prioriteiten. De Gemeente Roermond wil dan zo snel mogelijk alle belanghebbenden
gericht informeren. Denk hierbij aan de pers, direct betrokkenen in het gebied en indirect betrokkenen
binnen en buiten het gebied.
Sirene
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. In de eerste fase, het moment van bestrijding, kan
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
Ook kan een NL Alert verstuurd worden. 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. Maar bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is dit bijvoorbeeld niet mogelijk. Ook is het
bezorgen van brieven tijdrovend en kan de informatie op het moment dat de brief bij u in de
brievenbus valt weer achterhaald zijn. Steeds meer maakt de gemeente dan ook gebruik van een
nieuwe digitale service, waarop u zich gratis kunt abonneren:
Neem een gratis abonnement op buurtpost!
Afhankelijk van de fase in de crisis is de afzender ofwel de Veiligheidsregio Limburg-Noord ofwel de
Gemeente Roermond zelf. 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. Hierbij dient www.roermond.nl als informatiebron.
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!

