
VEILIG IN MOERDIJK
SAMEN DE RISICO’S ZOVEEL MOGELIJK BEPERKEN

WAT MOET IK DOEN IN HET GEVAL VAN:



Als inwoner 
heeft u het recht 
om u veilig te 
voelen in uw 
eigen omgeving. 
Veiligheid is 

in Moerdijk een belangrijk 
onderwerp. Moerdijk is een 
bijzondere gemeente, met 
veel bedrijvigheid en industrie 
binnen de gemeentegrenzen, 
en rijks-, spoor- en vaarwegen 
en buisleidingen in de buurt. 
Gevolg hiervan is dat de kans 
op bijvoorbeeld een incident 
of ongeval groter is dan in een 
gemeente in een meer landelijke 
omgeving.  

Dat betekent niet dat u bang 
moet zijn dat er iets fout gaat. 
We hanteren zeer strenge 
veiligheidsregels, en die zorgen 
dat de kans op een ongeval of 
incident zo klein mogelijk blijft. 
Toch kunnen we niet garanderen 
dat er nooit iets verkeerd gaat. 
Maar wel kunnen we zorgen dat we 
zo goed mogelijk zijn voorbereid 
op eventuele incidenten. Dat geldt 
voor ons als gemeente, voor de 
hulpdiensten en de bedrijven. 

Maar ook voor u als inwoner van de 
gemeente Moerdijk.

Veiligheid in uw eigen omgeving 
betekent ook voorbereid zijn 
op mogelijke risico’s. Woont u 
bijvoorbeeld dicht bij water, dan 
is er de mogelijkheid van een 
overstroming. Voor alle Moerdijkers 
geldt dat we te maken kunnen 
krijgen met noodweer, of met de 
uitval van elektriciteit. Dat geldt 
ook voor (huiselijk) geweld, inbraak 
en stank- of geluidsoverlast. Ook in 
dergelijke gevallen is het goed om 
te weten wat u moet doen, of bij 
wie u terecht kunt.

Daarom bieden we u deze 
zogenaamde Veiligheidswijzer aan. 
U vindt hierin overzichtelijk wat de 
mogelijke risico’s zijn en hoe u zich 
hierop kunt voorbereiden. Maar 
ook wat u in bepaalde situaties zelf 
het beste kunt doen. Zo zorgen 
we er samen voor dat we zo goed 
mogelijk zijn voorbereid. En dus 
voor een veilig Moerdijk.

Jac Klijs
Burgemeester gemeente Moerdijk

VEILIG WONEN IN EEN 
BIJZONDERE GEMEENTE



Moerdijk is als het gaat om 
mogelijke risico’s en gevaren een 
bijzondere gemeente. Met een 
zeehaven en industrieterrein in de 
buurt is de kans op een ongeval 
altijd aanwezig. Maar we hebben 
ook een aantal transportroutes 
in de buurt waarover vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

Bijvoorbeeld een spoorlijn, 
de A16, A17/A59 en A29, het 
Hollandsch Diep en diverse 
buisleidingen. En dan is er ook 
nog (het gevoel van) veiligheid 
in en om het huis. Daarbij komen 
bv. overlast, inbraak en huiselijk 
geweld om de hoek kijken. 

Allemaal zaken die invloed 
hebben op onze veiligheid. En 
die we dus samen onder controle 
moeten hebben.

Meer weten over de specifieke 
risico’s in uw omgeving? 
www.risicokaart.nl

CONTROLE OVER DE MOERDIJKSE RISICO’S



Een grote brand in de omgeving, of een explosie? Of 
een naderende wolk met giftige stoffen? Gelukkig is 
de kans op dergelijke incidenten erg klein. Maar in 
Moerdijk niet ondenkbaar. We kunnen veel doen om 
de risico’s te minimaliseren. Mocht er echter toch iets 
misgaan, dan wordt u door de gemeente, brandweer 
of politie geïnformeerd over het incident. Het is dan 
echter ook belangrijk om te weten wat u moet doen, 
of juist niet moet doen.

Wat moet ik doen bij een brand?
• Vlucht: neem minimaal 100 meter afstand 
• Voorkom dat u rook inademt. Rook is per definitie 

ongezond
• Loop dwars op de windrichting
• Binnen? Sluit ramen, deuren en  

ventilatieroosters en zet  
ventilatiesystemen uit

Wat moet ik doen wanneer een explosie dreigt?
• Vlucht: neem z.s.m. grote afstand (minimaal 600 

meter)
• Loop dwars op de windrichting (zie plaatje 

hierboven) 

• Schuil op een plaats waar geen glasscherven 
kunnen komen. Buiten: achter een gebouw of 
ander object. Binnen: in een ruimte midden in het 
gebouw, bv. douche of toilet

Wat moet ik doen bij vrijkomende gevaarlijke 
stoffen?
• Blijf of ga naar binnen en schuil 
• Sluit alle ramen, deuren en ventilatieroosters en 

zet ventilatiesystemen uit
• Buiten? Neem z.s.m. afstand (minimaal 600 meter)
• Loop dwars op de windrichting, met een natte 

doek voor neus en mond
• Toch in aanraking gekomen met gevaarlijke 

stoffen?
 - Trek z.s.m. kleding uit en stop die in een 

afgesloten zak
 - Spoel uzelf af
 - Neem contact op met de huisarts

Brand, explosie, vrijkomen van gevaarlijke stoffen
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Wat doe ik wanneer ik word opgeroepen om een 
gebied te verlaten, of wanneer ik me niet veilig 
voel?
Ga dan naar één van de gemeentelijke opvangloca-
ties bij u in de buurt. U wordt tijdens een incident 
geïnformeerd welke dit zijn. 

Hoe blijf ik op de hoogte?
• Gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl
• Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:  

www.veiligheidsregiomwb.nl
• Via NL-Alert op de mobiele telefoon
• Twitter: @Moerdijkse-Stem, @VRMWB
• Teletekst: pagina 112, Omroep Brabant: 89,4 FM

Wij hebben een Veiligheidsdashboard voor de spoor-
zone in ontwikkeling. Deze tool wordt de komende 
maanden doorontwikkeld en uitgerold. Met deze 
speciale webapplicatie heeft u als inwoner straks 
inzicht in de veiligheidsrisico’s die zich in uw omge-
ving kunnen voordoen en krijgt u meteen bericht (via 
mobiel, PC, tablet) in het geval van een incident. U 
wordt hierover in de loop van dit jaar nader geïnfor-
meerd. 

Hoe zorg ik dat ik ben voorbereid op een ramp?
• Ken de risico’s in uw omgeving
• Denk na over een veilige opvanglocatie waar u 

naar toe kan gaan (familie, vrienden, buren of 
bijvoorbeeld een gemeentelijke opvanglocatie als 
deze wordt opengesteld)  

• Weet hoe gas, elektriciteit en ventilatie moeten 
worden uitgeschakeld

• Ken een goede vluchtroute
• Stem uw radio af op de calamiteitenzender 

Omroep Brabant (89,4 FM)
• Stel uw telefoon in op het ontvangen van NL 

Alert-berichten (www.nl-alert.nl)
• Denk ook aan buren of anderen in uw omgeving 

die zich minder goed kunnen redden
• Heeft u zelf een beperking of bent u 

hulpbehoevend? Bespreek dan een noodplan met 
iemand in uw omgeving

• Kinderen op school of kinderopvang worden daar 
opgevangen 

• Meer weten over voorzorgsmaatregelen?   
www.veiligheidsregiomwb.nl

Meer weten over de risico’s bij u in de buurt?
• www.risicokaart.nl
• Of neem contact op met de gemeente Moerdijk 

via veiligheid@moerdijk.nl

Brand, explosie, vrijkomen van gevaarlijke stoffen (blad 2)



Brand, explosie, vrijkomen van gevaarlijke stoffen (blad 3)

DEELKAART MET 
BELANGRIJKSTE RISICOBRONNEN

Deze kaart toont een versimpelde weergave van de risicobronnen 
zoals deze ook is terug te vinden op www.risicokaart.nl.



Overstroming, noodweer, uitval van gas/water/elektriciteit

Extremer weer zoals we dat de laatste jaren kennen 
en de ligging van sommige delen van de gemeente 
Moerdijk ten opzichte van bijvoorbeeld water maken 
de kans op een overstroming groter. Moerdijk werkt 
intensief samen met landelijke overheid, Provincie 
en waterschap om dit te voorkomen. Toch kunnen 
we ook hier niet alle risico’s uitsluiten. Belangrijk dus 
om te weten wat wel en wat niet te doen wanneer u 
te maken krijgt met een overstroming. Dat geldt ook 
voor noodweer, en het uitvallen van gas, water of 
elektriciteit. 

Wat moet ik doen bij een overstroming?
• Komt het water tot aan uw huis? Sluit dan gas en 

elektriciteit af 
• Leg zandzakken voor deuren en/of ramen die door 

het water bedreigd kunnen worden
• Kunt u niet weg: ga dan naar het hoogste punt 

van het huis, neem een noodpakket en radio en 
batterijen mee

• Wanneer en hoe u moet evacueren krijgt u van de 
overheidsdiensten te horen

Wat moet ik doen bij noodweer?
• Schuil niet onder bomen of bij huizen vanwege 

vallende takken of dakpannen
• Zoek beschutting in een gebouw en wacht tot het 

noodweer is overgetrokken

• Blijf uit de buurt van open water
• Met de auto onderweg? Vermijd dammen en 

bruggen
• Onweer? Schuil nooit onder een boom, langs een 

bosrand of bij een metalen afrastering. Bent u in 
een open veld? Ga dan nooit op de grond liggen, 
maar maak u zo klein mogelijk

Wat moet ik doen bij uitval van gas, water,  
elektriciteit?
• Gasuitval? Sluit dan de gashoofdkraan af en 

schakel alle apparaten uit die gas gebruiken
• Is het buiten koud? Houd dan de warmte zo goed 

mogelijk binnen. Bewoon en verwarm alleen een 
kleine ruimte

• Als de storing is afgelopen moeten waakvlammen 
opnieuw worden ontstoken. Controleer om 
gevaarlijke situaties te voorkomen daarom 
gastoestellen als fornuis, geiser en cv-ketel

• Wateruitval? Toch kan er nog water uit de kraan 
komen, dat is geen drinkwater maar noodwater, 
wel bruikbaar om het toilet mee door te spoelen

• Stroomuitval? Laat koelkast en vriezer zo 
lang mogelijk dicht. Haal de stekkers uit de 
stopcontacten

Hoe blijf ik op de hoogte?
• App: ‘Overstroom ik’? of website:  

www.overstroomik.nl
• Gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl
• Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:  

www.veiligheidsregiomwb.nl
• Twitter: @Moerdijkse-Stem, @VRMWB
• Teletekst: pagina 112, Omroep Brabant: 89,4 FM

Meer weten?
www.veiligheidsregiomwb.nl



Geen grote incidenten, maar sommige gevallen van 
overlast kunnen toch zorgen voor ernstige hinder. 
• Stankoverlast
• Geluidoverlast
• Luchtverontreiniging
• Lichtoverlast
• Bodemverontreiniging

Wat moet ik doen?
Deze gevallen van overlast van met name bedrijven of 
evenementen meldt u bij de Omgevingsdienst Mid-
den- en West-Brabant. Dat kan 24 uur per dag, 7 da-
gen per week. Melden kan telefonisch: 013 206 05 00.
Gevallen van (milieu)overlast door stank, geluid, 
bodem- en luchtverontreiniging of lichthinder wor-
den meteen behandeld door de toezichthouder van 
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Is 
de oorzaak gevonden, dan kijkt hij of er een snelle 
oplossing is om de overlast te beperken of helemaal 
te verhelpen.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Is er sprake van een incident dat een grote(re) impact 
kan hebben op u of uw omgeving, waarover meerde-
re meldingen binnenkomen, dan berichten we z.s.m. 
over de stand van zaken via www.moerdijk.nl, en/of 
www.omwb.nl.

Ernstige hinder: geluidsklachten of geurklachten



Incidenten thuis en in de buurt

Veiligheid en je veilig voelen begint natuurlijk in en 
om uw eigen huis en in de buurt. Het voorkomen 
van inbraak, brandpreventie, tegengaan van huiselijk 
geweld, geen criminele activiteiten in uw buurt, geen 
burenoverlast: allemaal zaken die belangrijk zijn als 
het gaat om een veilig (t)huis. Daar kunnen we als 
gemeente Moerdijk echter niet alleen voor zorgen. 
Omdat het gaat om verschillende vormen van vei-
ligheid en je veilig voelen werken we waar mogelijk 
samen met diverse instanties. Maar in sommige ge-
vallen kunt u ook zelf wat doen.

Inbraakpreventie
De kans op een inbraak zo klein mogelijk maken? 
Dat kan, door het treffen van een aantal preventieve 
maatregelen. 
• Maak uw woning inbraakproof. Laat een gratis 

woninginspectie uitvoeren, en uw woning daarna 
indien nodig beveiligen volgens officiële richtlij-
nen. www.inbraakproof.nl/moerdijk

• Moerdijk kent Buurtpreventieteams. Elk team 
‘waakt’ over de leefbaarheid en veiligheid van een 
specifieke wijk. Lid worden kan:  
www.moerdijk.nl/Buurtpreventie

• Meld u aan voor !Alert|Moerdijk. Via 
WhatsApp-groepen houden we elkaar in het kader 
van buurtpreventie op de hoogte wanneer iemand 
een verdachte situatie signaleert

• Meer weten over inbraakpreventie?  
www.politiekeurmerk.nl

Brandpreventie
De kans op een brand zo klein mogelijk maken? Zorg 
dan dat uw woning zo brandveilig mogelijk is.
• Een rookmelder kan uw leven redden, die waar-

schuwt u vóór het te laat is. Zorg dat uw woning is 
uitgerust met voldoende rookmelders en dat deze 
op de juiste plaatsen aanwezig zijn. Dat geldt ook 
voor een koolmonoxidemelder en eventueel een 
blusdeken en brandblusser. 

• Volg de instructies en tips in de folder  
‘Brandveilig wonen’. Download de folder via  
www.brandweermwb.nl, of vraag de folder aan via  
veiligheid@moerdijk.nl

Burenoverlast
Het kan altijd gebeuren: een conflict met uw buren. De 
meeste buren komen er gelukkig samen wel uit. Soms 
lukt dit echter niet. Wat kunt u in zo’n geval doen?
• Schakel Buurtbemiddeling in. Dit zijn getrain-

de vrijwilligers die helpen tot een oplossing te 
komen. Neem contact op met de coördinator 
Buurtbemiddeling Moerdijk: 06 446 88 219, of: 
 buurtbemiddeling@moerdijk.nl

• Meer weten? www.problemenmetjeburen.nl

Huiselijk geweld
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of heeft u ster-
ke vermoedens dat iemand in uw omgeving het slacht-
offer is van huiselijk geweld, of kindermishandeling? 
• Neem contact op met Veilig Thuis West-Brabant. Pro-

fessionele hulpverleners bepalen dan samen in overleg 
of, en zo ja, welke hulp er nodig is. Tel: 0800 2000

Zware criminaliteit
Zware criminaliteit is al lang niet meer iets dat alleen 
landelijk of internationaal speelt. Gevolgen van 
zware criminaliteit (bijvoorbeeld drugshandel en 
-productie, fraude) zijn soms ook in Moerdijk merk-
baar. Moerdijk kiest voor een harde aanpak met een 
bijbehorend zerotolerance beleid. Daarbij werken we 
waar mogelijk steeds intensief samen met bijvoor-
beeld Politie en het Openbaar Ministerie. 
• Ziet u iets verdachts in uw omgeving, of vertrouwt 

u iets niet? Meld het dan aan de politie, via 0900 
8844, of anoniem via 0800 7000. Kijk ook eens op 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 



Geen ernstige overlast, maar u kunt wel degelijk 
hinder ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld:
• Hondenpoep op straat
• Vuilniszakken
• Zwerfvuil
• Ongedierte
• Achterstallig groenonderhoud
• Gevaarlijke tak op de weg of in een boom
• Losliggende stoeptegel of een gat in de weg
• Problemen met de riolering

Wat moet ik doen?
De gemeente Moerdijk biedt 
diverse mogelijkheden om uw 
melding te doen:
• Telefoon: 14 0168 (24 uur per 

etmaal, 7 dagen per week te 
bereiken)

• WhatsApp: 06 127 768 57 (24 uur 
per etmaal, 7 dagen per week te 
bereiken)

• Smartphone: Buiten Beter app
• Internet: online 

meldingsformulier via  
www.moerdijk.nl

Hoe blijf ik op de hoogte?
We proberen u steeds op de hoogte te houden van 
de stand van zaken als het gaat om uw melding. Heeft 
u deze gedaan via het online meldingsformulier of de 
Buiten Beter app, dan krijgt u binnen enkele minuten 
een ontvangstbevestiging. U ontvangt mondeling of 
schriftelijk terugkoppeling over hoe uw melding is 
afgehandeld.

Mocht u informatie hebben gemist of andere 
veiligheidsvragen hebben, dan kunt u altijd 
contact opnemen met een van de gemeentelijke 
veiligheidsadviseurs via veiligheid@moerdijk.nl.

Overlast (geen spoed)



Deze Veiligheidswijzer is een uitgave van de gemeente Moerdijk

Gemeente Moerdijk
Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ Zevenbergen
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Email:  veiligheid@moerdijk.nl
WhatsApp: 06 127 768 57
Website:  www.moerdijk.nl
Facebook:  www.facebook.com/gemeentemoerdijk
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