
 3 DAGEN VOOR NAP+8,0M: 

WAARSCHUWINGSFASE

 U krijgt een waarschuwing over dreigend 
hoogwater en evacuatie

 Tref alvast voorbereidingen, zodat u meteen uw 
huis of bedrijf kunt verlaten als dat nodig is

2 DAGEN VOOR NAP+8,0M: 

VOORBEREIDINGSFASE

 U krijgt advies om u voor te bereiden 
 op evacuatie

 Pak uw tas in en stel huisraad veilig
 Zorg voor voldoende water en voedsel 

 in huis voor drie dagen
 Zorg dat u een zaklamp en radio 

 (met batterijen of opwindbaar) in huis heeft
 Evacueer huisdieren en vee
 Veranker brandstoftanks voor propaangas, 

 olie of diesel
 Neem uw auto mee als u het gebied verlaat

1 DAG VOOR NAP+8,0M: 

UITVOERINGSFASE

 U krijgt het advies om te evacueren. Risico-
groepen, met name zieken en hulpbehoeven-
den, worden verplicht geëvacueerd. U regelt 
zelf uw eigen evacuatie. Lukt dit echt niet? 

 Bel dan tijdig: 0575 - 568 233.
 Let op: De overheid kan achtergebleven bewoners 

niet garanderen dat zij in noodgevallen - bijvoor-
beeld bij brand of gezondheidsklachten - adequate 
hulp krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw 
keuze om te blijven of te vertrekken. 

 Voordat u vertrekt:
  draai alle gaskranen dicht
  zet alle schakelaars in de meterkast uit
  verplaats alle elektrische toestellen die onder 
       water kunnen komen te staan
  draai de hoofdkraan van het water dicht 

 Verlaat het gebied via de normale weg
 Meld uw vertrek bij de gemeente via 

 0575 - 568 233 of per mail: info@brummen.nl. 
 Geef door waar u de komende dagen verblijft 

en hoe u bereikbaar bent.

Hoogwater in Cortenoever
Wat te doen voor, tijdens en na hoogwater en evacuatie

 

  GEMEENTE BRUMMEN
 0575 - 568 233  |  www.brummen.nl

  RIJKSWATERSTAAT 
 www.rijkswaterstaat.nl/water/

waterdata-en-waterberichtgeving.nl

  LIANDER   |  088 - 54 26 444
  VITENS   |  0800 - 03 59
  LTO-NOORD 

 088 - 888 6666  |  www.ltonoord.nl
  www.ruimtevoorderivier.nl

NA AFLOOP VAN EVACUATIE

Wanneer u terug kunt naar uw woning of bedrijf, controleert u eerst of een eventuele gasinstallatie geen 
schade heeft opgelopen. Olie- en dieseltanks moet u controleren op water. Als u na het advies van de 
gemeente terugkeert, heeft het nutsbedrijf de elektriciteitsvoorziening hersteld. Meer informatie vindt u in 
de digitale folder ‘Hoogwater in Cortenoever’. Deze kunt u opvragen via gemeente@brummen.nl.

VRAGEN VOOR, TIJDENS OF NA EVACUATIE? BEL:  0575 – 568 233
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