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1. Aanleiding en doel calamiteitenplan 
 

1.1. Aanleiding 
Tijdens de dreigende overstroming van 17 juli 2021 bleek er onvoldoende hulp van instanties 
beschikbaar te zijn. De inwoners van Buggenum namen daarom zelf het heft in handen.  
Hoewel de inwoners nauwelijks verstand van zaken hadden, regelden ze zelf het halen, vullen en leggen 
van zandzakken, catering, bemensing van wegafzettingen, onderlinge hulp en alles wat daaromheen 
diende te gebeuren. Lerend van deze ervaring is dit calamiteiten plan opgesteld door de werkgroep 
Calamiteiten van de Dorpsraad Buggenum.  
 

1.2. Doel Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum 
Het calamiteitenplan geeft een lokaal 'calamiteitenteam', georganiseerd vanuit de dorpsraad, richtlijnen 
hoe te handelen als zich nogmaals een dergelijke situatie voordoet: 

 Het zorgt ervoor dat de Buggenumse bevolking beter geïnformeerd wordt. 
 Het zorgt ervoor dat inwoners en machines gemobiliseerd kunnen worden bij het ondersteunen 

van de verantwoordelijke organisaties (gemeente en waterschap).  
 Het helpt de verantwoordelijke instanties om zaken beter te coördineren en communiceren.   

 
Echter, het mag duidelijk zijn dat het lokaal calamiteitenplan niet de verantwoordelijkheden van 
de instanties wil en zal overnemen. Wij zijn van mening dat het uitsluitend zal bijdragen in de 
ondersteuning van de verantwoordelijke instanties en het mobiliseren van inwoners.  

 
Het lokale calamiteitenteam dient te allen tijde ingevuld zijn, dus niet alleen in tijde van hoog water. Het 
lokale calamiteitenteam komt op reguliere basis bijeen (minstens twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij 
aanvang en einde hoogwaterseizoen).  
 
Het Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum bevat richtlijnen voor de volgende situaties: 

1. Bij alarmering hoogwater 
2. Bij dijkophoging/versterking 
3. Bij evacuatie  
4. Bij overstroming/dijkdoorbraak 
5. Na afloop van hoogwater 

 
Een analoge en digitale versie van het Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum is in het bezit van de 
coördinator van de werkgroep Calamiteiten en secretaris van Dorpsraad Buggenum.  
 

1.3. Taken van functies binnen calamiteitenteam 
 
Het lokale calamiteitenteam bestaat uit de volgende coördinatoren:  

 Algemeen coördinator: 
o verantwoordelijk voor het aansturen van het calamiteitenteam 
o contactpersoon voor de gemeentelijke crisisorganisatie 
o contactpersoon voor Waterschap Limburg    

 Plaatsvervangend algemeen coördinator: 
o ondersteunt de algemeen coördinator 
o vervangt de algemeen coördinator bij diens afwezigheid   

 Coördinator communicatie en informatievoorziening: 
o plaatsen van berichten op buurt-WhatsApp, website en Facebook-pagina van 

Dorpsraad Buggenum 
o oproepen van vrijwilligers via genoemde kanalen 
o coördineren van ‘vraag en aanbod’ tijdens evacuatie en opruimen voor 

hulpbehoevende inwoners 
 Coördinator verkeer en bewaking: 

o aanspreekpunt voor vrijwilligers bij wegafzettingen en vrijwilligers in buurtwacht 
o opstellen van planning c.q. werkschema voor het bemensen van wegafzettingen 
o opstellen van planning c.q. werkschema voor het bemensen van buurtwacht 
o uitdelen van benodigde materialen (hesjes) aan vrijwilligers  
o controleren van borden bij wegafzettingen 
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 Coördinator zandzakken en dijken:  
o aansturen van vrijwilligers en duidelijke instructies geven bij dijkophoging- en 

versteviging.  
o aanspreekpunt op locatie voor medewerkers van gemeente Leudal, waterschap 

Limburg, brandweer en defensie.  
 Plaatsvervangend coördinator communicatie en informatievoorziening: 

o ondersteunt de coördinator communicatie en informatievoorziening 
o vervangt de coördinator communicatie en informatievoorziening bij diens afwezigheid 

 Plaatsvervangend coördinator verkeer en bewaking: 
o ondersteunt de coördinator verkeer en bewaking 
o vervangt de coördinator verkeer en bewaking bij diens afwezigheid 

 Plaatsvervangend coördinator zandzakken en dijken: 
o ondersteunt de coördinator zandzakken en dijken 
o vervangt de coördinator zandzakken en dijken bij diens afwezigheid 

 
Voor een overzicht van de personen die bovenstaande functies vervullen, wordt verwezen naar Bijlage 
A. In deze bijlage vindt men ook een de contactpersonen van de gemeente Leudal, Waterschap Limburg 
en vrijwillige dijkwacht.  
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2. Actie bij alarmering hoogwater 
 

2.1. Bijeenkomst calamiteitenwerkgroep 
 Rijkswaterstaat brengt een ‘voorwaarschuwing hoogwater’ uit wanneer de Maas bij Sint Pieter 

een afvoer van 1250 m3/s bereikt.  

 
Bron: Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 

 Bij een verwachte afvoer van 1750 tot 2000 m3/s wordt de gemeentelijke crisisorganisatie actief. 

Dit is mede afhankelijk van de te verwachte waterstand- en afvoer van de Maas in de gemeente 

Leudal.  

 Als de gemeentelijke crisisorganisatie actief wordt, zal het lokaal calamiteitenteam van de 

dorpsraad ook actief worden. De contactpersoon van de gemeente Leudal zal overleg plegen 

met de algemeen coördinator of diens plaatsvervanger van het lokale calamiteitenteam. Dit 

overleg zal plaatsvinden op het gemeentehuis in Heythuysen.  

 De algemeen coördinator van het lokale calamiteitenteam roept het calamiteitenteam zo 

spoedig mogelijk bijeen voor een bespreking.   

 Het calamiteitenplan wordt doorgenomen en waar nodig geactualiseerd. Het telefoonnummer 

van de contactpersoon van de gemeente Leudal wordt gecontroleerd. Overleg met Waterschap 

Limburg, Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Limburg-Noord verloopt via de gemeentelijke 

crisisorganisatie.  

 Acties en vervolgstappen dienen te worden opgesteld.  

 

2.2. Communicatie naar inwoners Buggenum 

 Communicatie via buurt-WhatsApp van Dorpsraad Buggenum, website van Dorpsraad 

Buggenum, Facebookpagina van Dorpsraad Buggenum en telefoonnummer van 

calamiteitenteam. De buurt-WhatsApp wordt dan zo aangepast dat berichten alleen kunnen 

worden geplaatst door het calamiteitenteam en reageren niet mogelijk is (dit om spamvorming 

te voorkomen).  

 Een informatiekaart wordt op voorhand bezorgd bij alle Buggenumse huishoudens. Deze kaart 

bevat onderstaande informatie.  

o Informatie over lokaal calamiteitenteam. 

o Bereikbaarheid c.q. contactgegevens lokaal calamiteitenteam. 

o Informatie over actuele waterstanden en voorspellingen: verwijzing naar website 

Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. 

o Informatie over evacuaties, zandzakken, etc.: verwijzing naar website gemeente Leudal. 

o Informatie over de hoogte van dijk (aantal meters boven NAP). 

o Overzicht met drempelhoogtes (aantal meters boven NAP) per woning. 
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o De mogelijkheid om worden toegevoegd aan de buurt-WhatsApp.  

o Indien Buggenum geëvacueerd moeten worden, een telefoonnummer waarop inwoners 

kunnen doorgeven als ze: 

 Hulp nodig hebben bij het plaatsen van zandzakken, ontruimen van woningen, etc.  

 Hulp willen bieden bij het plaatsen van zandzakken, ontruimen van woningen, 

bemensen van wegafzettingen, opvangen van dieren, opslaan van huisraad, etc.  
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3. Actie bij dijkophoging- of versteviging 
 

3.1. Rol en acties calamiteitenteam 

 Algemeen coördinator van het lokale calamiteitenteam roept het calamiteitenteam zo spoedig 

mogelijk bijeen voor een bespreking.  

 Door het Waterschap Limburg wordt beoordeeld of het ophogen- en/of verstevigen van 

de dijk met zandzakken noodzakelijk is en verantwoord is. De goedkeuring voor het 

starten en beëindigen van het leggen van zandzakken op de dijk verloopt via het 

crisisteam bij de gemeente Leudal.  

 Calamiteitenteam (toerbeurt) is 24 uur per dag aanwezig in verenigingslokaal van schutterij St. 

Aldegundis (Molenweg).  

 Informatiepunt voor alle inwoners in het verenigingslokaal van schutterij St. Aldegundis 

(Molenweg).  

 (Plaatsvervangend) algemeen coördinator is aanwezig in het gemeentehuis in Heythuysen voor 

overleg met het gemeentelijk crisisteam.  

 Coördinatie van het plaatsen van zandzakken 

o Afspraken maken met gemeente Leudal en/of Waterschap Limburg over levering van 

zand(zakken). 

o Oproepen van vrijwilligers via buurt-WhatsApp.  

o Oproepen van vrijwilligers met materieel (aanhangwagens, tractoren, etc.) via buurt-

WhatsApp.  

o Coördinator dijken/zandzakken heeft de leiding samen met 2 andere personen 

 Personen moeten zichtbaar zijn (reflecterend hesje) en moeten beschikken over 

communicatiemiddelen (portofoon) 

 Aansturen van aanwezige vrijwilligers. 

 Erop toezien dat zandzakken op de juiste wijze worden geplaatst. De leden van het 

calamiteitenteam weten hoe zij de zandzakken dienen te plaatsen (zie ook: 

https://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Hoofdpagina).  

 Overleggen met gemeente, brandweer, defensie, Waterschap Limburg en de 

algemene coördinator  van het lokale calamiteitenteam. 

 Coördinatie van catering 

o Voldoende eten en drinken voor vrijwilligers 

 Coördinatie van verkeer en bewaking 

o Planning m.b.t. bemensing van wegafzetting om te voorkomen dat ramptoeristen en 

plunderaars het evacuatiegebied en de dijken betreden. 

o Planning m.b.t. bemensing van buurtwacht.  

o Oproepen van vrijwilligers via buurt-WhatsApp.  

o Verstrekken van hesjes en andere hulpmiddelen aan vrijwilligers door gemeente Leudal. 

o Plaatsen van verkeersborden door gemeente Leudal.  

o Contactpersoon van de gemeente Leudal coördineert het overleg met handhaving en 

politie.  

 Het terugkeren van de evacuees, opheffen van wegafzettingen en/of beëindigen van 

buurtwacht wordt besloten na overleg met de gemeentelijke crisisorganisatie.  

 

 

 

https://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Hoofdpagina
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3.2. Communicatie naar inwoners Buggenum 

 Communicatie via buurt-WhatsApp van Dorpsraad Buggenum, website van Dorpsraad 

Buggenum, Facebookpagina van Dorpsraad Buggenum en telefoonnummer van 

calamiteitenteam. De buurt-WhatsApp wordt dan zo aangepast dat berichten alleen kunnen 

worden geplaatst door het calamiteitenteam en reageren niet mogelijk is (dit om spamvorming 

te voorkomen).  
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4. Actie bij evacuatie 
 

4.1. Rol en acties calamiteitenteam 

 Algemeen coördinator van het lokale calamiteitenteam roept het calamiteitenteam zo spoedig 

mogelijk bijeen voor een bespreking.  

 Calamiteitenteam (toerbeurt) is 24 uur per dag aanwezig in het verenigingslokaal van schutterij 

St. Aldegundis (Molenweg).  

 Informatiepunt voor alle inwoners in het verenigingslokaal van schutterij St. Aldegundis 

(Molenweg).  

 (Plaatsvervangend) algemeen coördinator is aanwezig in het gemeentehuis in Heythuysen voor 

overleg met het gemeentelijk crisisteam.  

 Calamiteitenteam moet overzicht hebben met de woningen die tot het evacuatiegebied behoren 

en de telefoonnummers van de desbetreffende bewoners 

 Ondersteuning van hulpbehoevende inwoners 

o Regelen dat mensen die hulp nodig hebben bij het plaatsen van zandzakken, ontruimen 

van woningen, dat gaan krijgen.  

o Oproepen van vrijwilligers via buurt-WhatsApp. 

 Coördinatie van verkeer en bewaking 

o Planning m.b.t. bemensing van wegafzetting om te voorkomen dat ramptoeristen en 

plunderaars het evacuatiegebied en de dijken betreden. 

o Planning m.b.t. bemensing van buurtwacht.  

o Oproepen van vrijwilligers via buurt-WhatsApp.  

o Verstrekken van hesjes en andere hulpmiddelen aan vrijwilligers.  

o Plaatsen van verkeersborden door gemeente Leudal.  

o Contactpersoon van de gemeente Leudal coördineert het overleg met handhaving en 

politie.  

 Het terugkeren van de evacuees, opheffen van wegafzettingen en/of beëindigen van 

buurtwacht wordt besloten na overleg met de gemeentelijke crisisorganisatie.  

 

4.2. Communicatie naar inwoners Buggenum 

 Communicatie m.b.t. de evacuatie wordt gedaan door de gemeente Leudal middels een brief. 

De brief met het verzoek tot evacuatie moet minimaal onderstaande zaken bevatten: 

o Duidelijke plattegrond met het te evacueren gebied. 

o Tijdstip waarop men uiterlijk geëvacueerd moet zijn.  

o Wijze waarop de woningen worden bewaakt tegen plunderaars.  

o Informatie over actuele waterstanden en voorspellingen: verwijzing naar website 

Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. 

o Informatie over de levering van zandzakken (centraal telefoonnummer) en informatie 

over de wijze waarop de zandzakken gelegd moeten worden.  

De inhoud van bovenstaande brief wordt door de contactpersoon van de gemeente Leudal 

afgestemd met het calamiteitenteam.  

 Communicatie via buurt-WhatsApp van Dorpsraad Buggenum, website van Dorpsraad 

Buggenum, Facebookpagina van Dorpsraad Buggenum en telefoonnummer van 

calamiteitenteam. De buurt-WhatsApp wordt dan zo aangepast dat berichten alleen kunnen 

worden geplaatst door het calamiteitenteam en reageren niet mogelijk is (dit om spamvorming 

te voorkomen).   
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5. Actie bij overstroming van dijk of dijkdoorbraak 
 

5.1. Rol en acties calamiteitenteam 

 Algemeen coördinator van het lokale calamiteitenteam roept het calamiteitenteam regelmatig 

bijeen voor overleg.   

 Calamiteitenteam (toerbeurt) is 24 uur per dag aanwezig in verenigingslokaal van schutterij St. 

Aldegundis.  

 Informatiepunt voor alle inwoners in het verenigingslokaal van schutterij St. Aldegundis 

(Molenweg).  

 (Plaatsvervangend) algemeen coördinator is aanwezig in het gemeentehuis in Heythuysen voor 

overleg met het gemeentelijk crisisteam.  

 Het terugkeren van de evacuees, opheffen van wegafzettingen en/of beëindigen van 

buurtwacht wordt besloten na overleg met de gemeentelijke crisisorganisatie.  

 Coördinatie van catering 

o Voldoende eten en drinken voor vrijwilligers 

 Coördinatie van verkeer en bewaking 

o Planning m.b.t. bemensing van wegafzetting om te voorkomen dat ramptoeristen en 

plunderaars het evacuatiegebied en de dijken betreden. 

o Planning m.b.t. bemensing van buurtwacht.  

o Oproepen van vrijwilligers via buurt-WhatsApp.   

o Verstrekken van hesjes en andere hulpmiddelen aan vrijwilligers.  

o Plaatsen van verkeersborden door gemeente Leudal.  

o De contactpersoon van de gemeente Leudal coördineert het overleg met handhaving en 

politie.  

 

5.2. Communicatie naar inwoners Buggenum 

 Communicatie via buurt-WhatsApp van Dorpsraad Buggenum, website van Dorpsraad 

Buggenum, Facebookpagina van Dorpsraad Buggenum en telefoonnummer van 

calamiteitenteam. De buurt-WhatsApp wordt dan zo aangepast dat berichten alleen kunnen 

worden geplaatst door het calamiteitenteam en reageren niet mogelijk is (dit om spamvorming 

te voorkomen).  
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6. Na afloop van hoogwater (eerste dagen) 
 

6.1. Rol en acties calamiteitenteam 

 Algemeen coördinator van het lokale calamiteitenteam roept het calamiteitenteam regelmatig 

bijeen voor overleg.   

 Calamiteitenteam is aanwezig in het verenigingslokaal van schutterij St. Aldegundis.  

 Informatiepunt voor alle inwoners in het verenigingslokaal van schutterij St. Aldegundis 

(Molenweg).   

 (Plaatsvervangend) algemeen coördinator is aanwezig in het gemeentehuis in Heythuysen voor 

overleg met het gemeentelijk crisisteam.  

 Het terugkeren van de evacuees, opheffen van wegafzettingen en/of beëindigen van 

buurtwacht wordt besloten na overleg met de gemeentelijke crisisorganisatie.  

 Het opruimen van de zandzakken, troep en slip wordt besproken in het overleg met de 

gemeentelijke crisisorganisatie.  

 Coördinatie van verkeer en bewaking 

o Planning m.b.t. bemensing van wegafzetting om te voorkomen dat ramptoeristen en 

plunderaars het evacuatiegebied en de dijken betreden. 

o Planning m.b.t. bemensing van buurtwacht.  

o Oproepen van vrijwilligers.  

o Verstrekken van hesjes en andere hulpmiddelen aan vrijwilligers door gemeente Leudal. 

o Plaatsen van verkeersborden door gemeente Leudal.  

o De contactpersoon van de gemeente Leudal coördineert het overleg met handhaving en 

politie.  

 Ondersteuning van hulpbehoevende inwoners 

o Regelen dat mensen die hulp nodig hebben bij het schoonmaken van woning, opruimen 

van zandzakken, inruimen van woningen, dat gaan krijgen.  

o Oproepen van vrijwilligers. 

 

6.2. Communicatie naar inwoners Buggenum 

 Communicatie via buurt-WhatsApp van Dorpsraad Buggenum, website van Dorpsraad 

Buggenum, Facebookpagina van Dorpsraad Buggenum en telefoonnummer van 

calamiteitenteam. De buurt-WhatsApp wordt dan zo aangepast dat berichten alleen kunnen 

worden geplaatst door het calamiteitenteam en reageren niet mogelijk is (dit om spamvorming 

te voorkomen).  
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7. Evaluatie 
 

 Evaluatie van de gebeurtenissen met Dorpsraad Buggenum, gemeente Leudal, Waterschap 

Limburg (inclusief dijkwacht) en politie. 

 Evaluatie van Lokaal calamiteitenplan hoogwater Buggenum. 

 Evaluatie van informatiekaart. 

 Indien nodig genoemde documenten aanpassen.  
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Bijlage A. Overzicht met contactgegevens  
 

Organisatie Functie Naam Telefoon Mailadres 

Dorpsraad  Algemeen coördinator Freek Emonts   

Dorpsraad  Plaatsvervangend 
algemeen coördinator 

Berton Bosklopper   

Dorpsraad  Coördinator communicatie 
en informatievoorziening 

Marie-Jose Baur   

Dorpsraad  Coördinator verkeer en 
bewaking 

Ronald van 
Knippenberg 

  

Dorpsraad  Coördinator zandzakken 
en dijken 

Tiers van Oeteren   

Dorpsraad  Plaatsvervangend 
coördinator communicatie 
en informatievoorziening 

Peter Geraets 
 

  

Dorpsraad  Plaatsvervangend 
coördinator verkeer en 
bewaking 

Gerrie Lumens 
 

  

Dorpsraad  Plaatsvervangend 
coördinator zandzakken 
en dijken 

Roel Niessen / 
Sabine Smits  

  

Dorpsraad Ondersteunend/catering Thea Eggels   

Dorpsraad Ondersteund Jenny Beurskens    

Waterschap 
Limburg 

Vakspecialist 
crisisbeheersing 
waterkeringen 

Bert Smeets   

Gemeente Leudal Beleidsmedewerker 
openbare orde en 
veiligheid 

Erik Rutten   

Waterschap 
Limburg 

Coördinator dijkwacht 
Buggenum 

   

 

Vanwege privacyredenen zijn de contactgegevens van bovenstaande personen onzichtbaar gemaakt in 

deze versie.  
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Bijlage B. Informatiekaart voor inwoners Buggenum 
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Bijlage C. Peilmaten van woningen Buggenum 
 

Bron: Gemeente Leudal. Definitie van peilmaat: niveau van de afgewerkte vloer van de begane grond 

van uw woning ten opzichte van NAP (in meters). 

 

Straat Nr. Peil Straat Nr. Peil Straat Nr. Peil Straat Nr. Peil
Dorpsstraat 4 n.b. Nussestraat 1 19.73 Holstraat 3 n.b. Holstraat 48a 22.02

Dorpsstraat 6 20.35 Nussestraat 2 19.28 Holstraat 4 n.b. Holstraat 50 22.21
Dorpsstraat 8 20.02 Nussestraat 3 20.11 Holstraat 5 n.b. Holstraat 50a 22.17
Dorpsstraat 10 20.52 Nussestraat 6 19.76 Holstraat 6 n.b. Holstraat 52 21.16
Dorpsstraat 14 20.21 Nussestraat 8 20.52 Holstraat 7 n.b. Holstraat 53 21.07
Dorpsstraat 16 19.78 Nussestraat 8a 20.58 Holstraat 8 n.b. Holstraat 54 20.97
Dorpsstraat 18 19.88 Nussestraat 10 20.78 Holstraat 8a n.b. Holstraat 54a 20.75

Dorpsstraat 20 20.15 Past. Schmeitsstr. 1 19.68 Holstraat 8b n.b. Holstraat 56 20.84
Dorpsstraat 22 19.34 Past. Schmeitsstr. 1a 19.56 Holstraat 8c n.b. Holstraat 58 20.82
Dorpsstraat 24 19.58 Past. Schmeitsstr. 1b 19.56 Holstraat 9 n.b. Holstraat 59 20.55
Dorpsstraat 26 19.58 Past. Schmeitsstr. 1c 20.39 Holstraat 10 n.b. Holstraat 60 20.80
Dorpsstraat 28 19.24 Past. Schmeitsstr. 3 20.40 Holstraat 11 n.b. Holstraat 62 20.60

Dorpsstraat 30 19.66 Past. Schmeitsstr. 4 20.22 Holstraat 12 21.30 Haelenerweg 1 21.65
Dorpsstraat 32 19.26 Past. Schmeitsstr. 5 20.54 Holstraat 13 n.b. Haelenerweg 3 22.03
Dorpsstraat 34 19.52 Past. Schmeitsstr. 6 20.36 Holstraat 14 21.30 Haelenerweg 4 21.99
Dorpsstraat 36 19.65 Past. Schmeitsstr. 7 20.54 Holstraat 14a 21.30 Haelenerweg 5 22.02
Dorpsstraat 40 19.87 Past. Schmeitsstr. 8 20.76 Holstraat 15 n.b. Haelenerweg 8 21.85
Dorpsstraat 44 19.37 Past. Schmeitsstr. 9 n.b. Holstraat 16 21.30 Haelenerweg 8a 21.76

Dorpsstraat 46 19.34 Past. Schmeitsstr. 10 n.b. Holstraat 16a 21.30 Berikstraat 1 20.20
Dorpsstraat 48 19.52 Past. Schmeitsstr. 11 n.b. Holstraat 17 21.34 Berikstraat 2a 20.22
Dorpsstraat 50 19.51 Past. Schmeitsstr. 12 n.b. Holstraat 18 21.30 Berikstraat 3 19.66
Dorpsstraat 52 19.52 Past. Schmeitsstr. 13 20.12 Holstraat 18a 21.30 Berikstraat 5 19.69

Dorpsstraat 54 19.51 Boonstraat 2 20.48 Holstraat 19 21.09 Berikstraat 7 19.82
Dorpsstraat 56/58 n.b. Boonstraat 5 21.55 Holstraat 20 21.30 Berikstraat 9 19.64
Dorpsstraat 60 19.49 Boonstraat 6 21.82 Holstraat 20a 21.30 Berikstraat 11 20.73
Dorpsstraat 62 20.54 Boonstraat 7 21.71 Holstraat 22 20.45 Berikstraat 13a 20.08
Dorpsstraat 62a 20.54 Boonstraat 8 21.01 Holstraat 23 n.b. Berikstraat 13 20.66
Dorpsstraat 62b 20.54 Boonstraat 9 21.91 Holstraat 24 n.b. Berikstraat 15 19.46
Dorpsstraat 64 20.22 Boonstraat 10 22.10 Holstraat 25 n.b. Berikstraat 17 19.47
Dorpsstraat 64a 20.22 Boonstraat 11 21.88 Holstraat 26 n.b. Berikstraat 19 19.66
Dorpsstraat 64b n.b. Boonstraat 12 21.76 Holstraat 27 n.b. Berikstraat 21 19.78
Dorpsstraat 66 20.58 Boonstraat 13 22.15 Holstraat 28 n.b. Berikstraat 23 19.54
Dorpsstraat 68 19.33 Boonstraat 14 22.10 Holstraat 29 n.b. Berikstraat 25 19.85
Dorpsstraat 70 19.29 Boonstraat 15 n.b. Holstraat 30 n.b. Berikstraat 27a 20.68
Dorpsstraat 72 19.36 Boonstraat 16 22.06 Holstraat 31 n.b. Berikstraat 27 20.09
Dorpsstraat 74 19.73 Boonstraat 17 n.b. Holstraat 31a n.b. Berikstraat 29 20.66
Dorpsstraat 76 n.b. Boonstraat 18 21.28 Holstraat 32 20.79 Berikstraat 30 20.05
Dorpsstraat 78 19.45 Boonstraat 18a n.b. Holstraat 33 20.91 Berikstraat 31 n.b.
Dorpsstraat 80 19.47 Boonstraat 18b n.b. Holstraat 34 n.b. Berikstraat 32 20.11
Dorpsstraat 82 n.b. Boonstraat 20 n.b. Holstraat 35 20.94 Berikstraat 33 21.88

Dorpsstraat 84 20.16 Arixweg 2 20.91 Holstraat 36 21.11 Berikstraat 33a 22.75
Dorpsstraat 86 n.b. Arixweg 4 n.b. Holstraat 37 n.b. Berikstraat 36 22.80

Dorpsstraat 88 19.50 Arixweg 4a n.b. Holstraat 38 21.30 Bergstraat 2 21.87
Dorpsstraat 90 n.b. Arixweg 6 21.82 Holstraat 39 n.b. Bergstraat 2a 21.87
Dorpsstraat 92 19.69 Arixweg 8 n.b. Holstraat 40 21.19 Bergstraat 2b 21.87
Dorpsstraat 94 19.44 Arixweg 10 22.10 Holstraat 41 21.00 Bergstraat 2c 21.87
Dorpsstraat 100 20.27 Arixweg 12 21.76 Holstraat 42 21.05 Bergstraat 3 21.82
Dorpsstraat 104 20.31 Arixweg 14 22.10 Holstraat 43 21.13 Bergstraat 4 22.19

Dorpsstraat 106 20.93 Arixweg 16 22.06 Holstraat 44 21.88 Poelakkerweg 1 n.b.
Dorpsstraat 106a 20.93 Arixweg 18 21.28 Holstraat 45 21.43 Poelakkerweg 1a n.b.
Dorpsstraat 108 21.08 Holstraat 1 n.b. Holstraat 46 21.18 Poelakkerweg 2 21.48
Noenever n.b. Holstraat 2 n.b. Holstraat 47 n.b Poelakkerweg 3 22.30

Holstraat 48 22.21 Knapstraat 7 n.b.
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Bijlage D. Checklist benodigdheden 
 

 Hard-copy van laatste versie van ‘Lokaal calamiteitenplan hoogwater Buggenum’ van Dorpsraad 
Buggenum (2 stuks) 

 Hard-copy van laatste versie van ‘Hoogwaterplan Leudal 2022-2023’ van gemeente Leudal (2 stuks) 
 Up-to-date overzicht met telefoonnummers van: 

o Leden calamiteitenteam van Dorpsraad Buggenum 
o Contactpersoon crisisorganisatie van gemeente Leudal 
o Coördinator buitendienst van gemeente Leudal 
o Coördinator dijkwachten in Buggenum  

 Kopie van verkeersplan van gemeente Leudal  
 Mobiele telefoon (werkgroep Calamiteiten) met telefoonnummer 06-27913460 
 Reflecterende hesjes (25 stuks) 
 Portofoons (5 stuks) 
 Zaklampen (5 stuks) 
 Megafoon 
 Afzetlint 
 Schrijfgerei 

 
 


