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Op deze kaart staan handige richtlijnen voor communicatie met belangrijke instanties over veiligheid.
Op de website www.oirschot.nl (onder het kopje Inwoners en dan Veiligheid) vindt u meer informatie
en adressen die u nodig kunt hebben in noodgevallen of bij onregelmatigheden.

Wanneer kan ik
alarmnummer 112 bellen?
Contactpersonen
Oirschot Veilig

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp.
Dus wanneer uw of iemand anders leven in direct
gevaar is. Bijvoorbeeld als u of iemand anders
zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig

• Voor inbraak en veiligstellen van camerabeelden heeft. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf.
kunt u contact opnemen met Promeon Security, Bijvoorbeeld geweld, moord of een inbraak.
telefoon 0499-84 72 66. U moet daarbij de
datum en het tijdstip van de inbraak doorgeven. Bij spoed: bel 112
De beelden worden maximaal 7 dagen bewaard. Bel

112

in

levensbedreigende

en

heterdaad

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen situaties. Bijvoorbeeld:
met Tico Dekkers, voorzitter SBBO, telefoon • aanrijding met gewonden;
06-542 526 10.

• mishandeling;

• Voor financiële zaken kunt u contact opnemen • beroving;
met Piet Hein Meeuwis, telefoon 06-381 908 55 • als er iemand onwel wordt;
en e-mail p.h.meeuwis@planet.nl. Voor vragen • inbraak of diefstal op heterdaad;
over facturen kunt u contact opnemen met • ontvoering of een poging tot ontvoering.
Betraij & Nijssen Accountants en adviseurs,
telefoon 0499-39 69 83.

Doorgeven waar en welke hulp nodig is

• Voor gemeentelijke zaken en openbare orde kunt Wanneer u 112 belt, geef dan door:
u contact opnemen met Jan Coppens, integrale • wat er aan de hand is;
veiligheid Oirschot, telefoon 0499-58 33 33, • waar er hulp nodig is;
e-mail j.coppens@oirschot.nl.
• Voor algemene, commerciële en bestuurszaken

• welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie,
brandweer of ambulance.

kunt u contact opnemen met Tico Dekkers telefoon De centralist verbindt u onmiddellijk door met de
0499-37 81 93, e-mail info@oirschotveilig.nl.

juiste hulpdienst in uw regio.

Meld misdaad WhatsApp
anoniem Buurtpreventie
Misdaad

Anoniem

(M.)

is

het

onafhankelijke WhatsApp-preventie is een moderne, digitale

meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met
over criminaliteit en misdaad. Anonimiteit staat WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen
hierbij altijd centraal. Meldingen kunnen gaan over en bestanden delen. Er zijn meer WhatsApp-groebijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, pen die met deze app hun buurt veiliger willen mabrandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo levert u ken. Er kunnen maximaal 256 mensen deelnemen
een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving. aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp
Kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl.

is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en
elkaar eventueel kunt waarschuwen. Een bijkomend

AED’s

voordeel is dat het tot betere sociale contacten kan
leiden. WhatsApp is een veel krachtiger middel
dan de buurtpreventie-oude stijl, waarbij mensen

Automatische Externe Defibrillator (AED) is een op straat surveilleerden. Iemand kan snel een
draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een grote groep mensen inseinen en eventueel foto’s
persoon met een circulatiestilstand. Bij gebruik meesturen. www.oirschot.nl/mijn-buurt.
zal het apparaat op een geautomatiseerde manier
een elektrische schok toedienen, met als doel het
hart weer in een normaal ritme te brengen. Kijk op

Brandweer Oirschot

www.ehbo-oirschot.nl voor locaties van de AED’s.
Bijna elke gemeente in Nederland heeft een eigen

De politie voor een
veiliger Nederland

brandweer. Veiligheid is een lokale aangelegenheid,
maar gemeenten zijn vaak te klein om zich goed voor
te bereiden op alle typen branden, rampen en crises. Om de rampenbestrijding en crisisbeheersing te

De politie beschermt de democratie, handhaaft de verbeteren en bij grote incidenten snel over
wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de voldoende mensen en middelen te beschikken,
dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, veiligheidsregio’s. Daarin werken brandweer, politie,
stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is geneeskundige en gemeentelijke diensten samen
met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven. om de hulpverlening te coördineren en de crisis
De politie werkt actief samen met burgers en of ramp goed het hoofd te kunnen bieden. Er zijn in
partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in Nederland 25 regionale brandweren in evenveel
de samenleving. Telefoon bij spoed: 112. Is er veiligheidsregio’s. Telefoon bij spoed: 112.
geen spoed bel dan 0900-884. Wilt u een wijkagent Is het geen spoed, bel dan 040-220 32 03
spreken ga dan naar www.politie.nl.

(Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost).

Postbus 196 5688 KD Oirschot
Telefoon 0499-37 81 93
Website www.oirschotveilig.nl
E-mail info@oirschotveilig.nl
Facebook www.facebook.com/stichting.oirschotveilig
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politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij heeft het Kabinet besloten tot de oprichting van

