
Brandweer Hollands Midden 
Paul Frijters

“Het is van groot belang dat u geen spullen in portieken, trappenhuizen en op galerijen plaatst. Een vrije 

doorgang voor de hulpdiensten is van levensbelang.”

Wist je dat:
• je bij brand maar 3 minuten hebt om te vluchten?

• de brandweer meer tijd nodig heeft om ter plaatse te komen?

• je zelf veel kunt doen om brand te voorkomen en jezelf en je gezin in veiligheid te brengen?

 

U kunt zelf veel doen. Hierbij denken we aan:
• Rook- en koolmonoxidemelders aanbrengen. Die kunnen van levensbelang zijn.

• Het veilig opladen en stallen van elektrische fi etsen, brommers en scootmobielen.

•  Tips om calamiteiten te voorkomen op het gebied van de top 3 van brandoorzaken. 

Raadpleeg de tips op www.brandweer.nl 

• Het maken van afspraken wie, wat doet als er toch een calamiteit ontstaat.

• Aandacht besteden aan minder zelfredzame (oudere en/of hulpbehoevende) bewoners in uw buurt.

dunavie.nl/koestal

Samen met u voor een 
veilige en prettige wijk

dunavie.nl/koestal

Politie Katwijk

Dunavie
Dunavie

Brandweer 
Hollands
Midden

BOA Katwijk

BOA Katwijk

Gemeente
 Katwijk



Gemeente Katwijk
Wijkregisseur Ton den Butter

U kunt bij mij terecht voor bijna alle zaken waar de 

gemeente voor verantwoordelijk is. Voor veel zaken (zoals 

verkeer of het onderhoud en de inrichting van de openbare 

buitenruimte) zijn collega’s van mij verantwoordelijk, maar 

ik help u graag om antwoord te krijgen op uw vragen. 

Wilt u zelf een actieve rol spelen in uw buurt? Neem dan 

contact op met mij. Ik ben bereikbaar op (071) 406 59 73 of 

stuur een e-mail naar t.denbutter@katwijk.nl. U vindt 

mij ook op het spreekuur samen met de wijkagenten. 

Elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in de Roskam.

Voor meldingen en storingen kunt u 24 uur per dag 

terecht bij www.fi xi.nl of op de FIXI app op uw telefoon. 

Wanneer u contactgegevens achterlaat wordt u op de 

hoogte gehouden over de afhandeling ervan.

BOA’s
Rajinder Singh & Patricia Donkers

Als bewoner en ambtenaar delen wij samen de 

verantwoordelijkheid om onze leefomgeving leefbaar 

te maken en te houden. Een goed gesprek van bewoner 

tot bewoner is in veel gevallen een prettige manier om 

tot een oplossing van een ergernis te komen. Soms is 

dat helaas niet het geval. Gelukkig gelden er daarom 

ook regels in de buitenruimte. Een buitengewoon 

opsporingsambtenaar van de gemeente kan in sommige 

gevallen daarom ook handhavend optreden.

Politie Katwijk
Marco Rusman & Jacqueline Coenraad

Hallo wijkbewoners,

Ik ben Marco Rusman en al geruime tijd werkzaam bij de 

politie te Katwijk. Sinds 2016 werkzaam als wijkagent in 

Katwijk Binnen en Valkenburg. Dit doe ik samen met mijn 

collega Jacqueline Coenraad. Wij zijn regelmatig in de 

Koestal te vinden. Spreek ons gerust aan! Of maak op 

www.politie.nl een terugbelverzoek aan. Loopt u eens 

binnen op ons wekelijkse spreekuur in de Roskam! 

We ontmoeten u graag. Mocht er iets spelen bij u in 

de wijk en wilt u dit met ons delen dan 

kunt u ons altijd benaderen.

Tot snel in de wijk,

De wijkagenten
Ruud en Viola zijn het aanspreekpunt  vanuit Dunavie in uw wijk
U kunt bij ons terecht voor zaken als: schoonmaak, tuinonderhoud, overlast en natuurlijk met ideeën over verbetering 

van de leefomgeving. De gebouwen en tuinen schoon en heel houden, daar vragen we uw hulp bij. Wanneer iedereen 

zijn eigen vuil opruimt en melding doet als er iets kapot is. Dan is het voor iedereen prettiger wonen. 

Reparatieverzoeken meldt u bij Dunavie op (071) 820 08 00 of via de website www.dunavie.nl 

Ruud is te bereiken op (071) 820 08 11 of via r.vanrijn@dunavie.nl


