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Gemeente Emmen
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres
Postbus 30.001
7800 RA Emmen
Telefoon 14 0591
E-mail gemeente@emmen.nl
Website www.emmen.nl

Als elke seconde telt
Algemeen alarmnummer: 112

In niet levensbedreigende situaties
Brandweer Emmen (0591) 68 53 45
Politie  0900 8844
Doktersdienst 0900 1120112  
  (’s avonds, ’s nachts 
  en in het weekend)
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000 
Provincie Drenthe (0592) 36 55 55
Waterschap Velt en Vecht (0524) 59 23 00 
  (bij calamiteiten 
  en incidenten)

Op tijd voorbereid
Belangrijke telefoonnummers en websites

Alleen voor doven en slechthorenden
Als elke seconde telt 0800 8112
Geen spoed, wel politie 0900 1844

Websites
www.rtvdrenthe.nl
www.risicokaart.nl
www.nederlandveilig.nl/noodsituaties
www.watdoeje.nl
www.rivm.nl
www.teijinaramid.com

Aan de informatie uit deze folder kunnen 
geen rechten worden ontleend

Evacuatie 

Soms moet u bij een ramp plotseling uw huis 
verlaten. Doe dan het volgende:
• Sluit gas, water en elektriciteit af.
• Neem alleen het hoognodige mee: 

geld, medicijnen, uw paspoort (of ander 
identiteitsbewijs) en (kopieën van) 
verzekeringspapieren. 

• Sluit de woning af.
• Controleer of uw buren weten dat ze weg 

moeten. Denk ook aan kwetsbare mensen 
 in uw buurt en huisdieren.

Heeft u meer tijd om u voor te bereiden?
• Doe stevige schoenen en warme, dichte 

kleding aan.
• Breng uw waardevolle spullen in veiligheid.
• Gaat u met de auto? Houd rekening met 

lange files en neem mee: warme kleding, 
extra eten en drinken (ook voor meereizende 
huisdieren), dekens, medicijnen en 
toiletspullen.

• Laat mensen meerijden die zelf geen 
 vervoer hebben.

Bereid u voor: vluchtplan

Het kan zijn dat u uw huis moet verlaten terwijl 
u niet goed kunt zien waar u bent, bijvoorbeeld 
door rookontwikkeling bij brand bij u thuis of bij 
u in de buurt. Zorg dat u hierop bent voorbereid 
met een vluchtplan:
• Zorg voor rookmelders in huis, zo wordt u 

gewaarschuwd als er brand is. 
• Spreek de snelste en veiligste vluchtroute af 

met uw gezinsleden.  
• Spreek een tweede vluchtroute af voor het 

geval de eerste geblokkeerd is. 
• Oefen de vluchtroutes met uw gezin en 

controleer of iedereen veilig kan vluchten.
• Zorg dat de vluchtroutes altijd vrij 
 zijn. Versper de vluchtroutes nooit met 

wasgoed, fietsen, kratjes of andere 
voorwerpen. 

• Zorg voor een (uitrolbare) vluchtladder voor 
die kamers waarbij ‘springen’ de enige 
manier is om te vluchten. 

• Bepaal wie verantwoordelijk is voor het 
vluchten van de kinderen en wie de 
huisdieren in veiligheid brengt. 

• Spreek met alle huisgenoten af dat de 
huissleutels ALTIJD op dezelfde bekende snel 
bereikbare plaats zijn. 

• Spreek buiten een ontmoetingsplaats af. 



Bij u in de buurt

Op tijd voorbereid

Sommige bedrijven in de gemeente Emmen 
werken met gevaarlijke stoffen zoals LPG, 
ammoniak en chloor. Deze stoffen zijn gevaarlijk 
omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. 
Om de risico’s te beperken, gelden strenge 
veiligheidseisen voor de opslag en het transport. 
Op www.risicokaart.nl kunt u per postcodegebied 
nakijken welke risico’s er in uw buurt zijn.  

Emmtec Industry & Business Park - 
Teijin Aramid
Eén van de risicogebieden in onze gemeente is 
het Emmtec Industry & Business Park met onder 
andere Teijin Aramid. Dit bedrijf valt onder een 
speciale wetgeving (BRZO) omdat er een opslag 
is voor gevaarlijke stoffen zoals oleum (rokend 
zwavelzuur) en ammoniak.
De gevaarlijke stoffen die Teijin Aramid gebruikt, 
hebben overigens een laag risico op brand. Voor 
BRZO-bedrijven gelden strengere regels dan 
voor andere bedrijven. Zo heeft Teijin Aramid 
een speciaal rampenbestrijdingsplan en is er 

een paar keer per jaar een grote oleumoefening 
met de bedrijfsbrandweer. De gemeente, 
arbeidsinspectie en regionale brandweer 
inspecteren het bedrijf ieder jaar kritisch. 
Daarnaast komt een inspecteur een paar keer per 
jaar langs voor andere controles en voert Teijin 
Aramid ook zelf regelmatig inspecties uit. 

We leven in een veilige gemeente. Samen met de provincie, 

waterschappen, hulpdiensten en het rijk doen we er alles aan om 

ongelukken en rampen te voorkomen. Zo zijn er strenge veiligheidseisen 

voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. We hebben een 

rampenplan. Ook oefenen we regelmatig met de betrokken hulpdiensten 

en instanties. Toch is het goed stil te staan bij risico’s in onze omgeving. 

Want als er ondanks alles toch iets misgaat, kunnen de gevolgen groot 

zijn. Daarom is het belangrijk dat u bent voorbereid. In deze folder geven 

we u meer informatie. 

Wat u moet doen, hangt af van het soort ramp. 
Soms is er geen tijd te verliezen. Breng uzelf 
daarom zo snel mogelijk in veiligheid en help 
mensen in uw omgeving. U hoort via RTV Drenthe 
wat er aan de hand is en wat u verder moet doen.

Bent u in de buurt?  
•	 Ga niet naar het ongeval toe: loop als het 
 kan dwars op de wind weg
•	 Bel 112
•	 Zorg als de sirene gaat dat u zo snel mogelijk 

binnen bent

Zo wordt u gewaarschuwd

Als u thuis wordt blootgesteld aan een 
schadelijke stof kunnen uw ogen beginnen te 
prikkelen, kan uw ademhaling moeilijk gaan of 
kunt u een indringende geur ruiken. Als in uw 
omgeving gevaarlijke stoffen vrijkomen door 
een brand of ongeval, hoort u de algemene 
sirene of een geluidswagen.

Sirene
De algemene sirene waarschuwt iedereen in 
het gebied waar gevaar dreigt. De sirenes 
worden elke eerste maandag van de maand om 
12.00 uur getest. Er is dan niets aan de hand. 
Gaat de algemene sirene op een ander moment, 
dan is er wel iets aan de hand. Stem dan voor 
meer informatie af op RTV Drenthe of kijk op 
www.emmen.nl.

Geluidswagen
Is er geen algemene sirene of dreigt 
zeer plaatselijk gevaar, dan kunnen we 
geluidswagens inzetten. Luister goed wat er 
gezegd wordt en volg de instructies op.

Zelf opletten
Het kan voorkomen dat u een ramp opmerkt, 
voordat u wordt gewaarschuwd. Breng uzelf en 
anderen snel in veiligheid en bel daarna 112.

Wat moet u zelf doen?

Bent u binnen?
•	 Sluit deuren en ramen
•	 Doof open vuur
•	 Zet alle ventilatiesystemen uit, ook de 

afzuigkap. Sluit alle ventilatieroosters. 
 Als u nog tijd heeft: doe de hoofdkraan 
 van het gas dicht en sluit kachels af.
•	 Ga naar een kamer waar het niet tocht, 
 liefst midden in het huis of gebouw.
•	 Kijk of luister naar RTV Drenthe of 
 kijk op www.emmen.nl en volg de 
 instructies op.

Bereid u voor: noodpakket

Een ramp komt altijd onverwacht. Toch kunt u 
zich voorbereiden ‘voor het geval dat’. Weet 
waar en hoe u thuis het gas, de elektriciteit 
en de ventilatie uit kunt zetten. Zorg voor een 
noodpakket als u lang binnen moet blijven. In 
zo’n noodpakket zit in ieder geval:
• Flessen water
• Houdbaar voedsel
• Zaklamp en waxinelichtjes of kaarsen 
 met lucifers
• Radio op batterijen om naar Radio Drenthe 
 te luisteren 
• Dekens
• Fluitje om hulp te roepen
• EHBO-trommel

Kijk ook naar uw persoonlijke situatie en denk 
bijvoorbeeld aan babyvoeding, medicijnen of 
eten voor uw huisdier. Weet ook wat u mee 
moet nemen als u plotseling uw huis uit moet 
bij een evacuatie. Zorg dat u deze spullen snel 
kunt vinden.

Wat is oleum?
Oleum is een soort geconcentreerd 
zwavelzuur en wordt als oplosmiddel 
gebruikt in het productieproces van Teijin 
Aramid. Wanneer oleum wordt blootgesteld 
aan de lucht en gaat reageren met water 
dat in kleine hoeveelheden in de lucht zit, 
ontstaan kleine zwavelzuurdruppels 
in de lucht, een soort zwavelzuurmist. 
Inademen van zwavelzuurmist kan 
ernstige gevolgen voor de gezondheid 
hebben.

Oleum alarm
Teijin Aramid heeft een speciaal alarm dat 
waarschuwt bij een ongeval met oleum.  
Dit interne alarm wordt elke eerste maandag 
van de maand rond 11.45 uur getest. Ook 
op andere momenten kan dit alarm afgaan, 
bijvoorbeeld bij een veiligheidsoefening. 
Mocht er echt iets aan de hand zijn en 
u moet actie ondernemen, dan wordt u 
gewaarschuwd door de algemene sirene. 
Wilt u horen wat het verschil is tussen het 
oleum alarm en de algemene sirene?  
U vindt een geluidsvoorbeeld van het oleum 
alarm op www.emmen.nl/alarm


