
Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl

van de veiligheid. 

We leven in Gennep gelukkig in 

een overwegend veilige gemeente. 

Grote kans dat u zich in uw buurt 

en gemeenschap beschermd voelt. 

Toch kan er zich ook in onze directe 

omgeving onverwachts een ramp 

of calamiteit voordoen. U wilt hier 

toch goed op voorbereid zijn?  

Op deze pagina vindt u infor-

gemeente veiliger te maken. Zo 

zijn de meeste branden in huis te 

te maken met inbraken. Hoe zorgt u 

ervoor dat uw woning onaantrekke-

lijk oogt voor dieven? Hoe herkent 

en voorkomt u drugscriminaliteit? 

En hoe kan een WhatsApp groep 

helpen om uw buurt veiliger te 

maken? 

leerd en gemeld bij buren. 

U kunt zich via aan-

sluiten bij een bestaande groep in 

ten. Op de site staat een handige 

groep kunt oprichten. Na oprich-

ling Openbare Orde en Veiligheid 

een bord om aan een lantaarnpaal 

er in uw buurt sprake is van buurt-

minder goede wijken. Afgelegen of 

meer naar de buitengebieden (van 

willen wij in onze gemeente en regio 

enorm is. Uw hulp is daarbij hard 

nodig!

Wat staat er op het spel?

‘Wat staat er op het spel?’ is een 

en de deelnemende Limburgse 

In een buurt waar drugs worden 

lopen niet alleen de daders risico. 

milieuvervuiling door het dumpen 

ook omwonenden last van kunnen 

krijgen.

wietplantage?

Op de website 

www.watstaaterophetspel.nl leest 

u hoe u mogelijke drugslabs en 

nachtelijk bezoek.

geproduceerd of verhandeld. 

Op www.watstaaterophetspel.nl 

om te herkennen en voorkomen 

keerde doeleinden worden gebruikt. 

En om de risico’s aan te geven van 

dergelijk gebruik.

Om de toename van criminaliteit 

nodig. Schijnbaar onbeduidende 

bijdragen aan de veiligheid in de 

wijk. Ziet u bijvoorbeeld verdachte 

of steeds een onbekende auto in 

de straat? Meld dit dan bij de po-

via 1-1-2. Maar wat als u de dader 

goed kent en de dader kent u ook… 

kortweg M.

M. is de plek waar uw anonimiteit 

•  Uw telefoonnummer is niet te 

zien.

•  Uw naam en gegevens worden 

niet genoteerd.

•  Het gesprek wordt niet opgeno-

men.

Gennep wil in de gemeente vol-

doende vrijwilligers werven die 

kunnen reanimeren en eventueel 

sneller gereanimeerd worden en 

is de overlevingskans aanzienlijk 

hoger. In de gemeente Gennep zijn 

beschikbaar in het alarmerings-

systeem. 

land is een samenwerkingsverband 

van regionale ambulancediensten 

ter bevordering en facilitering 

van burgerhulpverlening aan 

alarmeringssysteem dat hiervoor 

gebruikt wordt. Met dit systeem 

worden burgerhulpverleners vanuit 

de Meldkamer Ambulancezorg 

gealarmeerd als er in hun woon- of 

werkomgeving een melding is van 

Wilt u zich aanmelden als burger-

hulpverlener? Kijk dan voor meer 

.

Brand is één van de ergste dingen 

die een mens kan overkomen. 

U kunt in enkele minuten alles 

kwijtraken. Brandweer Limburg-

Noord wil er alles aan doen om de 

brandveiligheid in deze Veiligheids-

regio verder te verbeteren. Samen 

wees alert op zaken die brand kun-

nen veroorzaken. En weet wat u 

moet doen als er brand uitbreekt.

Rookmelders

15 minuten na alarmering in de 

straat zijn. Hoe sneller u de brand 

waarschuwen u direct zodra er 

veiligheid te brengen. Rookmelders 

zijn eenvoudig aan te brengen. Met 

veiliger slapen.

Waar hangt u ze op?

voorwerpen zoals het fornuis en 

aandacht vereisen: 

gang waar de meeste kamers op 

het plafond hangt. 

en wasdroger staan. 

Voorkomen is beter dan genezen

Meer weten over brandveiligheid in 

en rondom uw woning? 

Kijk op 

en doe de check. 

Voorkom woninginbraak

schade en waarde van de gesto-

len goederen wordt meestal wel 

vergoed door de verzekering. Veel 

vervelender is echter het idee dat 

een vreemde in uw huis is geweest 

waarde meestal vele malen hoger is 

dan de daadwerkelijke waarde. 

Om het aantal woninginbraken te 

verminderen is in 2008 het project 

verenigingen en vertegenwoordi-

gers uit de bouwwereld. Sinds de 

op het gebied van opsporing en 

ingezet op het voorkomen van wo-

ging staken of aan uw huis voorbij 

woninginbraak 

leerzame avond te worden. 

uur. U bent van harte welkom.

DRUGS IN JOUW
BUURT...

Zet je pand niet op het spel. Jij als eigenaar 
bent namelijk verantwoordelijk als er in jouw 
pand drugs wordt geteeld, geproduceerd
of verhandeld. Kijk op watstaaterophetspel.nl 
voor meer info en tips.


