
Spoorveiligheid
Deze bijlage is een uitgave van de gemeente Borne en Veiligheidsregio Twente - oktober 2014

SPOORVEILIGHEID EN BORNE
Spoorveiligheid leeft in Borne. De 
pilot spoorveiligheid en zelfredzaam-
heid van Veiligheidsregio Twente die 
aan het begin van dit jaar in Borne 
startte, is nu al een succes te noemen. 
De resultaten worden uitgerold over 
de andere Twentse gemeenten. 

Via klankbordsessies hebben bewoners 
meegedacht met de Veiligheidsregio 
Twente en de gemeente Borne over hoe 
je jezelf het beste kunt redden bij een 
ongeval op het spoor. De kans dat er iets 
gebeurt is klein, maar als het mis gaat zijn 
de eerste minuten, waarin er nog geen 
hulpverlening is, van groot belang. Wat 
moet je dan doen?    
We maakten een meterkastkaart die huis-
aan-huis is verspreid en een veiligheids-

krant. Ook zijn er contacten gelegd met 
het Rode Kruis vanwege de wens om 

buurtcoördinatoren in Borne te hebben. 
Maar er gebeurt meer! 

Kulturhus

Veilige opvangplek Spoor

Almelo

Rondweg

Hengelo

A1 A35

Zone 600 meterZone 100 meter

Voor toelichting zones z.o.z.

Sportvelden 
van NEO

Wat kan er gebeuren op ’t spoor

MEER INFO VIA RADIO OOST EN TV OOST TELETEKST 123

ik zie
VUUR

ik zie
(gekleurde)

WOLK

ik hoor hoog
FLUITEND 

GELUID

Brandhaard < 100 mtr

VLUCHT

Brandhaard > 100 mtr

BLIJF OF GA
NAAR BINNEN

BLIJF OF  
GA NAAR 
BINNEN

VLUCHT

Bedek neus en mond bij 
hevige rook

Sluit ramen, deuren
en luchttoevoer

Loop dwars  
op de wind

Loop dwars  
op de wind

Sluit ramen, deuren 
en luchttoevoer

Schuil achter
gebouw of object

ik ruik
ROOK

ik ruik een
VREEMDE GEUR

ik voel
HITTE

ik voel
prikkelende

NEUS OF MOND

ik zie
(mogelijk)

VUUR

Wat is het?

Wat is het?

Wat is het?

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

BRAND

 Dreigende

EXPLOSIE

Waar ben ik dan veilig?

GIFWOLK

Kulturhus

Veilige opvangplek Spoor

Almelo

Rondweg

Hengelo

A1 A35

Zone 600 meterZone 100 meter

Voor toelichting zones z.o.z.

Sportvelden 
van NEO

Wat kan er gebeuren op ’t spoor

MEER INFO VIA RADIO OOST EN TV OOST TELETEKST 123

ik zie
VUUR

ik zie
(gekleurde)

WOLK

ik hoor hoog
FLUITEND 

GELUID

Brandhaard < 100 mtr

VLUCHT

Brandhaard > 100 mtr

BLIJF OF GA
NAAR BINNEN

BLIJF OF  
GA NAAR 
BINNEN

VLUCHT

Bedek neus en mond bij 
hevige rook

Sluit ramen, deuren
en luchttoevoer

Loop dwars  
op de wind

Loop dwars  
op de wind

Sluit ramen, deuren 
en luchttoevoer

Schuil achter
gebouw of object

ik ruik
ROOK

ik ruik een
VREEMDE GEUR

ik voel
HITTE

ik voel
prikkelende

NEUS OF MOND

ik zie
(mogelijk)

VUUR

Wat is het?

Wat is het?

Wat is het?

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

BRAND

 Dreigende

EXPLOSIE

Waar ben ik dan veilig?

GIFWOLK

Kulturhus

Veilige opvangplek Spoor

Almelo

Rondweg

Hengelo

A1 A35

Zone 600 meterZone 100 meter

Voor toelichting zones z.o.z.

Sportvelden 
van NEO

Wat kan er gebeuren op ’t spoor

MEER INFO VIA RADIO OOST EN TV OOST TELETEKST 123

ik zie
VUUR

ik zie
(gekleurde)

WOLK

ik hoor hoog
FLUITEND 

GELUID

Brandhaard < 100 mtr

VLUCHT

Brandhaard > 100 mtr

BLIJF OF GA
NAAR BINNEN

BLIJF OF  
GA NAAR 
BINNEN

VLUCHT

Bedek neus en mond bij 
hevige rook

Sluit ramen, deuren
en luchttoevoer

Loop dwars  
op de wind

Loop dwars  
op de wind

Sluit ramen, deuren 
en luchttoevoer

Schuil achter
gebouw of object

ik ruik
ROOK

ik ruik een
VREEMDE GEUR

ik voel
HITTE

ik voel
prikkelende

NEUS OF MOND

ik zie
(mogelijk)

VUUR

Wat is het?

Wat is het?

Wat is het?

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

Meer info via Radio Oost  
of TV Oost Teletekst 123.

BRAND

 Dreigende

EXPLOSIE

Waar ben ik dan veilig?

GIFWOLK

Weet u wat u moet doen bij een calamiteit op het spoor?

OEFENING OP 
ZATERDAG 
22 NOVEMBER: 
MELD U SNEL 
AAN!
2014 en 2015 staan in het teken van 
de ontwikkeling van de ideeën van 
de klankbordgroep. Want alleen een 
meterkastkaart of website is in veel 
gevallen niet voldoende. Wat heb je 
aan informatie als je niet weet hoe je 
het kunt toepassen? Daarom bieden 
we Bornse inwoners een kijkje in de 
keuken van een mogelijk ongeval 
met gevaarlijke sto� en. 
- Hoe voelt hittestraling? 
- Hoe ruikt een gevaarlijke stof? 
-  Waar ben ik op een veilige afstand 

in Borne?

In de interactieve bijeenkomst, 
tussen 09.30 en 12.30 uur kunt u 
leren en ervaren wat belangrijk is bij 
een ongeval met gevaarlijke sto� en 
op het spoor en de voorbereiding 
daarop. Deelname is gratis, maar 
aanmelden wel verplicht. 

Stuur voor 17 november 2014 een 
mail naar spoorveiligheid@borne.
nl o.v.v. oefening spoorveiligheid. 
Noteer daarin uw naam, contact-
gegevens en leeftijd.  Let op: het 
aantal plaatsen is beperkt, dus 
reageer snel. U hoort dan zo snel 
mogelijk of er een plekje voor u 
gereserveerd is! 

UW MENING 
BLIJFT TELLEN!
Omdat we samen met u willen blijven wer-
ken aan een betere informatievoorziening 
over spoorveiligheid, blijft uw mening van 
belang. 
Eind dit jaar wordt er opnieuw een enquê-
te verstuurd naar een steekproef van Born-
se inwoners en bieden we de mogelijkheid 
om de resultaten met ons te beoordelen 
tijdens een volgende klankbordbijeen-
komst begin 2015.

KLANKBORD-SESSIES: 
BEDANKT VOOR UW INBRENG!
De inbreng van de deelnemers aan de 
klankbordsessies is ontzettend waardevol 
geweest. Want wie weten er beter wat er 
nodig is dan mensen die het direct aan-

gaat? Dat is niet onopgemerkt gebleven, 
o.a. RTV Oost besteedde aandacht aan 
het onderwerp en interviewde deel-
neemster Wendy Kolsté. 

EFFECTIEVERE  
ALARMERING

ALTIJD ACTUELE 
INFO, WAAR JE 
OOK BENT
Hoe weet je welke situatie in jouw 
buurt van toepassing is? Woon je in een 
e� ectgebied? En wie alarmeert je bij een 
ongeval? Er zijn veel informatiebronnen 
over veiligheid op het spoor. Soms zie je 
door de bomen het bos niet meer. Daar-
om werkt Veiligheidsregio Twente aan een 
mobiele app die al deze informatie voor 
jou bundelt en je alleen die informatie 
geeft, die voor jou van belang is. 

Je kunt zelf leren hoe je een gevaarlijke 
situatie herkent en wat je dan kunt 
doen. Maar soms ook niet. Dan alarme-
ren de hulpdiensten je. Bijvoorbeeld 
door middel van de sirenes of via NL 
Alert. Toch hebben Bornse inwoners 
aangegeven dat deze voor hen niet al-
tijd voldoende of e� ectief zijn. Met hun 
opmerkingen en tips wordt gekeken of 
we de alarmering van de hulpdiensten 
kunnen optimaliseren.



Het Rode Kruis heeft aangegeven met ons 
mee te willen denken over de inzet van 
buurtcoördinatoren. Zij hebben al een 
aantal activiteiten ontwikkeld die helpen 
bij het vergroten van risicobewustzijn, 
het aanleren van vaardigheden om een 
noodsituatie beter te doorstaan en het 
opbouwen van een netwerk zodat je in 
een noodsituatie niet alleen komt te staan, 
maar in staat bent om, alleen of met elkaar, 
adequaat het hoofd te kunnen bieden aan 
een noodsituatie. Tijdens de oefening op 
22 november zijn ook zij aanwezig! 
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Voor toelichting zie de meterkastkaart

Geen meterkastkaart ontvangen? Haal er een op bij de publieksbalie in het gemeentehuis!

Er zijn veel ontwikkelingen rond het spoor. 
Er komt meer goederenvervoer. Ook door 
Borne. De gemeente doet er echter alles 
aan om de leefbaarheid en veiligheid van 
onze gemeente in het oog te houden. We 
houden u op de hoogte via www.borne.nl

Vanavond, donderdag 30 oktober, neemt 
de gemeenteraad waarschijnlijk een be-
sluit over de eerste spooronderdoorgang. 
U kunt deze vergadering ook live vanuit 
huis volgen via www.gemeenteraad.
borne.nl. 

GOEDERENVERVOER EN 
SPOORONDERDOORGANG

SAMENWERKING MET 
HET RODE KRUIS

WAAR BEN IK VEILIG
Bij een ongeval van gevaarlijke sto� en op het spoor kunnen de e� ecten merkbaar zijn tot 600 meter van het incident. De meeste e� ecten bevinden zich in een straal van 100 meter rond 
het spoor. Hieronder ziet u waar deze afstanden zijn in Borne. Twee veilige opvanglocaties zijn de sportvelden bij NEO en het Kulturhus.

 
 
 
 

  Afdeling Borne 
 

 
 

 
Het Rode Kruis is volop in beweging. We willen de gevolgen van noodsituaties 

verminderen, zelfredzaamheid versterken en respect en hulpbereidheid vergroten. Dat is 
waar het Rode Kruis voor staat. Een op de vijf mensen in Nederland is op een of andere 
manier verminderd zelfredzaam. Een noodsituatie kan voor deze groep extra gevaarlijk 

zijn. Juist bij deze doelgroep kan het versterken van de zelfredzaamheid het verschil 
maken. Om de zelfredzaamheid in Borne te versterken zijn wij op zoek naar een  

 

 Buurtcoördinator (m/v) 
(onbezoldigd) 

 
 
Doel van de functie 
Het Rode Kruis gaat meer inzetten op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in 
noodsituaties. Daarbij heeft een gebiedsgerichte aanpak de voorkeur. Dit houdt in dat er op kleine 
schaal (buurt of portiekniveau) samengewerkt wordt met lokale partijen. Er wordt gebruik gemaakt 
van de lokale kennis en ervaringen in de buurt, om zo optimaal in te kunnen spelen op de 
behoeftes/vraag in een bepaald gebied.  
 
Veiligheid in en om het spoor 
Het Rode Kruis Borne wil zich (in eerste instantie) inzetten om de gevolgen van eventuele noodsituaties 
in en rondom het spoor in Borne te verminderen. Het spoor zorgt voor een breed scala aan 
veiligheidsrisico’s zoals trillingen, niet functionerende spoorwegovergangen en het vervoer van 
gevaarlijke stoffen door treinen. Deze risico’s kunnen burgers een onveilig gevoel geven. Wij willen 
burgers daarom via de workshop “risico’s in en om het huis” inzicht geven in de risico’s en hen leren 
de gevolgen van eventuele noodsituaties te verminderen. Zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen 
in geval van nood. De buurtcoördinator informeert, motiveert en stimuleert burgers rondom het spoor 
deel te nemen aan deze workshop.  
 
 
Wat zijn je belangrijkste taken?  
 Je bouwt een netwerk op met buurtbewoners en eventueel andere organisaties in de buurt 
 Je informeert,  motiveert en stimuleert burgers rondom het spoor deel te nemen aan de 

workshop “risico’s in en om het huis” 
 Je inventariseert en ziet de behoefte van de buurtbewoners in de buurt 
 Je herkent mogelijke kansen en springt hier actief op in om nieuwe projecten en activiteiten op 

te starten; 
 
Je werkt onder de verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuurslid Zelfredzaamheid.  
 
Wat verwachten wij? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste buurtbewoner (m/v) die het leuk vindt om een netwerk op te 
bouwen in de eigen buurt. Je bent communicatief  en houdt ervan om verbindingen te leggen tussen 
burgers en het Rode Kruis. Je bent per week ca. 4 uur (een middag) beschikbaar. Maar bovenal ben je 
een ambassadeur in jouw buurt van  het  Rode Kruis Borne. 
 

Om de zelfredzaamheid in Borne te versterken is het Rode Kruis op zoek naar een

 Buurtcoördinator (m/v)
(onbezoldigd)

Veiligheid in en om het spoor
Het Rode Kruis Borne wil zich ook inzetten om de gevolgen van eventuele noodsituaties 
te verminderen. Het spoor zorgt voor een breed scala aan veiligheidsrisico’s zoals trillin-
gen, niet functionerende spoorwegovergangen en het vervoer van gevaarlijke stoffen door 
treinen. Deze risico’s kunnen burgers een onveilig gevoel geven. Wij willen burgers via een 
workshop ‘risico’s in en om het huis’ inzicht geven en hen leren de gevolgen van eventu-
ele noodsituaties te verminderen. Zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen in geval van 
nood. De buurtcoördinator informeert, motiveert en stimuleert burgers rondom het spoor 
om deel te nemen aan deze workshop. Let op, dit is niet de oefening op 22 november!

Wat zijn je belangrijkste taken? 
•  Je bouwt een netwerk op met buurtbewoners en eventueel andere organisaties in de 

buurt
•  Je informeert,  motiveert en stimuleert burgers rondom het spoor deel te nemen aan de 

workshop 
•  Je inventariseert en ziet de behoefte van de buurtbewoners in de buurt
•  Je herkent mogelijke kansen en springt hier actief op in om nieuwe projecten en 

activiteiten op te starten;

Je werkt onder de verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuurslid Zelfred-
zaamheid. 

Wat verwachten wij?
Wij zijn in eerste instantie op zoek naar een enthousiaste buurtbewoner rond het 
spoor(m/v) die het leuk vindt om een netwerk op te bouwen in de eigen buurt. Je bent 
communicatief  en houdt ervan om verbindingen te leggen tussen burgers en het Rode 
Kruis. Je bent per week ca. 4 uur (een middag) beschikbaar. Maar bovenal ben je een 
ambassadeur in jouw buurt van  het  Rode Kruis Borne.

Wat bieden wij?
De voldoening dat je iets kunt betekenen voor de maatschappij is voor veel vrijwilligers 
een belangrijke drijfveer. Naast een vrijwilligersovereenkomst en een goede regeling voor 
onkostenvergoeding, geeft het Rode Kruis de mogelijkheid om jezelf te ontplooien en rele-
vante werkervaring op te doen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om trainingen te volgen 
(o.a. EHBO) en ben je verzekerd wanneer je voor het Rode Kruis aan het werk bent. 

Procedure
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de functie en de werkwijze nader toegelicht. 

Heb je belangstelling voor deze functie?
Ben je enthousiast en wil je direct reageren dan kun je je motivatie en CV sturen naar 
rodekruisbo@live.nl  Voor nadere informatie en toelichting kun je ook bellen met: 
Marianne Stevelink, voorzitter Rode Kruis Borne, 06-41529740.
www.rodekruisborne.nl


