Aan de bewoners: verzoek tot evacuatie

Vrijdag 16 juli

Beste bewoner,
In verband met de verwachting van hoogwater zijn we bij u aan de deur geweest, dit met het
verzoek uw woning voor 17:00 uur (eind van de middag) vanavond te verlaten.
We verzoeken iedereen wonend:
* aan de zuidrand de Dorpstraat / Berikstraat van kern Buggenum
* aan de oostkant de Arixweg van de kern Buggenum
* aan de westkant de Berikstraat / gedeelte Dorpstraat / Poelakkerweg van de kern Buggenum
* aan de noordkant de Spirwitweg / Arixweg van de kern Buggenum
uw woning te verlaten.
We verzoeken zoveel mogelijk op eigen gelegenheid vóór 17:00 uur uw woning te verlaten. Denk
eraan dat u waardevolle zaken meeneemt. Daarnaast vragen we u te zorgen voor een goede
afsluiting van uw woning en nutsvoorzieningen (electra en gas). Verplaats ook uw auto naar een
hoger gelegen gebied.
We verzoeken u indien mogelijk zelf voor een verblijfadres te zorgen.
Indien u geen verblijfadres heeft kunt u terecht bij: Gemeenschapsvoorziening Trefcentrum
Aldenghoor, Kasteellaan 7A, Haelen, telefoonnummer: 0475-592915. U kunt ook gebruik maken
van vervoer dat door de gemeente is geregeld. Hiervoor gaat u naar de parkeerplaats bij
Restaurant Oppe Berg, Bergstraat 3, 6082 AJ Buggenum. Tijdstip tussen 12:00 en 18:00 uur.
Niet zelfredzame personen worden voor 17:00 uur uit het gebied gehaald. Indien u niet
zelfredzaam bent kunt u contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer: 0475-859000
Wat neemt u mee?
•
Paspoort/ID
•
Medicijnen
•
Portemonnee
•
Mobiele telefoon en oplader
•
(Warme) kleding
•
Toiletspullen
•
Eventuele huisdieren (deze kunt u ook meenemen naar de opvanglocatie)
Evacuatie is een dringend advies. Indien u in uw woning blijft, kunnen wij niet garanderen dat we
hulp kunnen bieden wanneer u dat nodig heeft. Thuisblijven is op eigen risico. Het is verder nog
niet duidelijk voor hoe lang u uw woning moet verlaten.
Voor overige vragen verwijzen we naar de website: www.leudal.nl voor de meest actuele stand van
zaken.
We wensen u veel sterkte!
Gemeente Leudal

