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Ophaaldata gft-afval
In week 8 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 februari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 22 februari 
De Koog: donderdag 23 februari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 24 februari

Campagne: koolmonoxide 
levensgevaarlijk
De laatste periode zijn er opvallend veel meldingen van (bijna-)ongevallen 
met koolmonoxidevergiftiging. Zo’n vergiftiging kan iedereen overkomen. 
Toch is minder bekend dat bijna de helft van de ongevallen plaatsvindt met 
een moderne cv-installatie. Daarom is Brandweer Nederland deze maand ge-
start met de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Samen met de Nederlandse 
Brandwonden Stichting, de 25 brandweerregio’s en de GGD roept Brandweer 
Nederland op om de volgende acties thuis uit te voeren: ventileren, contro-
leren en alarmeren.
‘Vijf jaar geleden had ik na het slapen na een nachtdienst last van duizelin-
gen en lichte hoofdpijn. Buitenshuis ging het beter’, zegt Johan van Wel, in 
het dagelijks leven vrijwillig brandweerman. Na het voorslapen voor de vol-
gende nachtdienst voelde ik me weer niet zo geweldig fit, maar ik ben toch 
gaan werken. Toen ik de volgende ochtend fit thuiskwam was mijn vrouw 
duizelig en draaierig. Uiteindelijk bleek het een koolmonoxidevergiftiging te 
zijn door een fout van de installateur bij het installeren van de cv-ketel. De 
pijp sloot niet goed aan op de cv-ketel. Deze was bij de storm een dag eer-
der los komen te zitten.’

‘Vage griepklachten’
Blootstelling aan een te hoge concentratie koolmonoxide (CO) kan tot CO-
vergiftiging leiden. Dat voelt in eerste instantie als een beginnend griepje: 
je krijgt hoofdpijn, wordt misselijk, moet overgeven en bent moe. Ook ver-
wardheid kan optreden. Verdere blootstelling aan het gas kan bewusteloos-
heid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot gevolg hebben. De vage 
griepklachten van Johan van Wel staan niet op zich. Hilda Raasing van Brand-
weer Nederland: ‘De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden ech-
ter vaak niet herkend waardoor een juiste diagnose uitblijft. Dan kan verre-
gaande consequenties hebben.’

Ventileren, controleren, alarmeren
Omdat je koolmonoxide niet ruikt, proeft of ziet kan een koolmonoxidemel-
der levens redden. Zo word je tijdig gealarmeerd voordat je het bewustzijn 
verliest. In Nederland heeft circa 18% een CO-melder in de woning geplaatst. 
‘Ongevallen met koolmonoxide kun je écht voorkomen,’ volgens Hilda Raa-
sing. ‘Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Het is daarom van belang om de 
gevaren van koolmonoxide onder de aandacht te brengen én vooral prakti-
sche adviezen te geven. Zo kunnen mensen zelf actie ondernemen: ventileer 
uw huis continu. Controleer uw verbrandingstoestellen regelmatig en hang 
een CO-melder op.’

Test jezelf
Voor deze campagne is een speciale online-test ontwikkeld. Het doel van 
deze test is om de kennis van mensen over symptomen van koolmonoxide 
te vergroten. Je leert hoe je een CO-vergiftiging kunt herkennen en voorko-
men en wat je moet doen bij een CO-vergiftiging. Bij het invullen van zeven 
vragen krijg je direct te zien of je antwoord goed of fout is met bijbehoren-
de tips en adviezen. Er is een mogelijkheid een CO-melder met een speciale 
campagnekorting te kopen. 

Plaatsingsadvies
Sinds afgelopen najaar is er een wetenschappelijk onderbouwd plaatsings-
advies voor CO-melders. De conclusies van het onderzoek geven eindelijk 
duidelijkheid over de juiste plek om een CO-melder te plaatsen. Dit advies 
en alle campagne informatie vindt u hier: www.brandweer.nl/koolmonoxide.

Delegatie gemeente bezoekt twee 
scholen ter inspiratie voor nieuw 
IKC in Uitgeest
Een breed samengestelde delegatie vanuit de gemeente Uitgeest 
bracht afgelopen vrijdag 10 februari 2017 een bezoek aan een 
school in Utrecht en een in Haarlem. De delegatie bestond uit le-
den van de gemeenteraad, commissies en college, de nieuwe be-
stuurder en leden van MR-en van Tabijn, leerkrachten van drie ba-
sisscholen en ambtenaren. 

Evenals tijdens een excursie vorig jaar naar De Rijp lieten de deelnemers 
zich uitgebreid informeren en rondleiden op de twee scholen. Het idee is 
om in Uitgeest te gaan voor een Integraal Kind Centrum waarbinnen drie 
basisscholen tot één school worden gefuseerd en naast opvang ook cultu-
rele partners en sport gehuisvest zullen worden. Binnen Tabijn zelf heeft 
op woensdag 8 februari ook een bijeenkomst plaatsgevonden met de per-
soneelsleden en directeuren van betrokken basisscholen. Op deze bijeen-
komst stond de vraag centraal: waarom een IKC en wat zien we voor kan-
sen. Het was een inspirerende middag.
Brede School Hoograven in Utrecht trok afgelopen vrijdag de aandacht van 
de bezoekers omdat hierin drie basisscholen zijn opgegaan. Daarnaast huis-
vest het gebouw een kinderopvang en algemene voorzieningen voor de 
wijk, zoals twee sportzalen en multifunctionele ruimtes.
De school in Haarlem gaf het gezelschap uit Uitgeest vooral veel inzicht in 
de kansen en mogelijkheden om een schoolgebouw energieneutraal te ma-
ken.
De nieuwe bestuurder van Tabijn, Carla Smits, beleefde de dag aldus: ‘On-
derwijs en gemeente samen op weg om kansen voor de toekomst te verken-
nen. Een mooi begin.’

Leden van de gemeenteraad, commissies en college, de nieuwe bestuur-
der en leden van MR-en van Tabijn, leerkrachten en ambtenaren zaten af-
gelopen vrijdag weer even ‘in de klas’ in Utrecht en Haarlem om meer te 
weten te komen over het functioneren van een Brede School (foto: Wim Ro-
denburg).
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Bent u al aangemeld voor NLAlert?
Weten wat je moet doen bij een noodsituatie. Daar is NLAlert voor. Als er 
een ramp gebeurt ontvangen mensen, die zich voor NLAlert hebben aan-
gemeld, een tekstbericht op hun mobiel. Hierin staat precies wat er aan de 
hand is en wat mensen het beste kunnen doen. 

Hoe werkt NL-Alert? 
De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de direc-
te omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broad-
cast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele te-
lefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is ver-
gelijkbaar met een radiosignaal. Mensen ontvangen hierdoor een NL-Alert 
óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Naam en 
telefoonnummer zijn niet nodig en blijven onbekend.
Dus ga naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.




