Preventieve maatregelen aan gebouwen tijdens de feestdagen/jaarwisseling
Inventariseren risico’s
Begin op tijd met het inventariseren van de risico’s in en om de gebouwen. Vroegtijdige controle geeft
u de mogelijkheid om extra maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Schade aan gebouwen
kan leiden tot meer vernielingen. Herstel de schade daarom zo snel mogelijk.
Verlichting
Zorg voor voldoende verlichting rondom de gebouwen.
Brievenbus
Barricadeer de brievenbus of plak deze af om te voorkomen dat vuurwerk naar binnen wordt
gegooid.
Containers
Papier- en andere afvalcontainers moeten in afgesloten ruimtes worden gestald. Is dit niet mogelijk,
zet de container dan niet tegen de gevel, maar op voldoende afstand hiervan. Zorg dat containers die
niet in een afgesloten ruimte staan vast staan met ketting en slot. Sluit ook het deksel af met een slot.
Verstopping van waterafvoeren
Bij platte daken kan een verstopping van de hemelwaterafvoer grote schade toebrengen aan het
gebouw en de inventaris. Verwijder bij langere afwezigheid afgevallen bladeren uit goten en maak
putten van hemelwaterafvoeren vrij van blad en ander vuil.
Inbraak
Is in uw gebouw een inbraakinstallatie aanwezig? Controleer dan op tijd bij de meldkamer of de
adresgegevens en telefoonnummers van degene die bij een calamiteit gewaarschuwd moet worden
nog actueel zijn. Zorg dat waardevolle en belangrijke goederen niet in het zicht staan.
Sociale controle
Maak afspraken met omwonenden wie zij kunnen waarschuwen bij calamiteiten rondom het gebouw.
Sluitronde
Loop de laatste dag voor de kerstvakantie een sluitronde, waarbij u let op de volgende zaken:
> Brievenbussen afgesloten
> Alle ramen en deuren goed afgesloten
> Melders van inbraakinstallatie hebben vrij zicht en worden niet geblokkeerd door gordijnen of
versierselen
> Rondom het gebouw liggen geen losse goederen
> Afvalcontainers afgesloten en/of in afgesloten ruimte
De afdeling wijkzaken van de gemeente Culemborg is bij calamiteiten bereikbaar en kan opgeroepen
worden via de politie meldkamer Nijmegen (tel. 0900-8844)
Vanzelfsprekend bent u zelf verantwoordelijk voor uw gebouw/bedrijf en de directe omgeving.

