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Onderwerp 

Extra alert bij hitte 

 

 

Steenbergen; 24 juli 2018 

 

 

Aan de Raad, 

De komende dagen blijft het warm. De GGD verzorgt de communicatie richting onder andere de 

kwetsbare doelgroepen, maar wij hebben als gemeente ook extra maatregelen getroffen. Zo hebben we 

onze welzijnsinstellingen geïnformeerd en extra aandacht gevraagd voor deze kwetsbare doelgroep. 

Daarnaast hebben we contact gehad met de kinderdagverblijven. Ook onze wijkteams en de 

buurtpreventieteams zijn gevraagd een extra oogje in het zeil te houden in onze wijken. De medewerkers 

van de buitendienst zijn al druk bezig de wegen koel te houden met zand en water. Toch kunnen we niet 

voorkomen dat er misschien tegels op voet- en fietspaden los komen te liggen. Dit kan gevaarlijke 

situaties opleveren. Daarom hebben we inwoners via social media hierop attent gemaakt en gevraagd dit 

gelijk te melden via https://www.mijn-melding.nl/steenbergen/viewer.php of buiten kantoortijden via de 

calamiteitenlijn (14 0167). Ook letten we erop dat de wateren in onze gemeente goed doorstromen en 

beluchten we dit extra waar nodig, om zo de waterkwaliteit goed te houden. Op een aantal plaatsen zijn 

waarschuwingsborden geplaatst voor blauwalg. Ook krijgen bomen en planten extra water. Helaas 

moeten we hierin wel keuzes maken, want alles water geven is helaas niet mogelijk. Verder hebben we 

contact gehad met de organisatoren van evenementen (in dit geval het circus in Dinteloord). Ook hebben 

we gecontroleerd of we vergunningen hebben uitgegeven voor kampvuren. Dit bleek niet het geval. De 

vrijwilligers van de drie hertenkampen in onze gemeente houden de dieren extra in de gaten en zorgen 

ervoor dat ze voldoende fris water hebben.  

 

Voor ons eigen personeel, en dan met name de medewerkers van de buitendienst, volgen wij de 

landelijke richtlijn. Dit betekent dat al te fysiek inspannende werkzaamheden tijdelijk worden vermeden, 

en dat de medewerkers extra moeten drinken en tijdig de schaduw op moeten zoeken. Ook zorgen we 

voor extra flesjes water. 

 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 

 
R.P. van den Belt. MBA  
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