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Menukaart
communicatiemiddelen

Op elk communicatiemiddel komt het logo van de betreffende gemeente te staan.  
Geef hieronder aan van welke gemeente u bent, zodat wij het juiste logo op elk middel kunnen plaatsen.

Indien uw gemeente behoort tot de Veiligheidsregio Brabant-Noord, vink dit dan hier aan. 
In dat geval wordt ook dit logo op de communicatiemiddelen verwerkt.

Graag ontvangen wij het logo van de betreffende gemeente in EPS formaat. 
U kunt deze sturen naar info@itch.nu

In deze menukaart zijn alle tot nu toe beschikbare communicatiemiddelen te vinden die u als gemeente kunt inzetten bij 
de risicocommunicatie rondom ‘Gevaarlijke stoffen per spoor’. We willen u vragen de communicatiemiddelen die u wenst 
af te nemen aan te vinken, inclusief de oplage voor drukwerk. Graag deze PDF opslaan en sturen aan info@itch.nu.

Gemeente



Deze spoorkaart is een informatiekaart bedoeld voor mensen thuis die in de omgeving van het spoor wonen.  
Zij kunnen deze kaart ophangen in bijv. de meterkast en hebben ze alle benodigde informatie bij de hand wanneer nodig. 

Formaat: A5 (210x148 mm)

De kans dat er zich een ongeluk voordoet op het 
spoor, is erg klein. Mocht er toch iets gebeuren, dan is 
het belangrijk dat u weet wat u moet doen.

Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kan een brand 
ontstaan, een explosie plaatsvinden of een giftige stof 
vrijkomen. Het eerste kwartier na een ongeval is 
essentieel. Er zijn dan nog geen hulpdiensten. Hoe 
brengt u uzelf in veiligheid? Bij brand en explosie 
handelt u anders dan bij het vrijkomen van een giftige 
stof. Zet daarom uw zintuigen in om in te schatten wat 
er aan de hand is. Wat ziet, hoort, of ruikt u? 

Is er sprake van brand of explosie? Neem dan eerst 
afstand van het ongeval. Ga minimaal 200 meter van 
de trein vandaan en schuil ergens binnen. Komen er 
giftige stoffen vrij? Zoek een schuilplaats binnen.

GEVAARLIJKE
STOFFEN OVER

HET SPOOR?
HEB DE

RISICO'S
DOOR!

MEER INFO: OPHETJUISTESPOOR.NL

HET oNTSTAAN
VAN BRAND OF

EXPLOSIE

het vrijkomen
van giftige
stOFfen

SCHUIL BINNEN

Zoek een 
schuilplaats binnen.

ALLES DICHT

Sluit ramen en 
deuren en schakel 

ook de ventilatie uit.

VOLG NIEUWS

Blijf op de hoogte 
van het laatste 

nieuws over het 
ongeluk via radio,

tv of internet.

NEEM AFSTAND

Ga uw woning of pand 
uit. Ga dan minimaal 
200 meter bij de trein 
vandaan. Neem mee 
wie u op uw weg 
tegenkomt.

Zijn de hulpdiensten ter 
plaatse? Volg dan altijd 
hun aanwijzingen op.

Drukwerk

Kies uw oplage voor drukwerk*:

* bij de ontwikkeling van drukwerk wordt gebruik gemaakt van standaard staffels

spoorkaart

Hier komt het logo
van uw gemeente

Voorzijde Achterzijde



De folder is bedoeld voor eigenaren/beheerders/directeuren van instellingen waar mensen langer verblijven, studeren of 
werken. De folder dient als achtergrondinformatie bij de totale campagne. 

Formaat: 3-luik, DIN Large (210x99 mm)

Buitenzijde

Binnenzijde

MEER INFO: OPHETJUISTESPOOR.NL

HET oNTSTAAN
VAN BRAND OF

EXPLOSIE

het vrijkomen
van giftige
stOFfen

NEEM
AFSTAND

ALLES
DICHT

VOLG
NIEUWS

SCHUIL
BINNEN

Ga uw woning
of pand uit.

Ga dan minimaal 
200 meter bij de 
trein vandaan. 

Neem mee wie u 
op uw weg 
tegenkomt.

Zoek een 
schuilplaats

binnen.

Sluit ramen en 
deuren en schakel 

ook de ventilatie uit.

Blijf op de hoogte 
van het laatste 
nieuws over het 

ongeluk via radio, 
tv of internet.

Aanleiding
Het wordt steeds drukker op het spoor, zowel het 
aantal goederentreinen als passagierstreinen 
neemt toe. Hoewel de kans op een incident zeer 
klein is, is de behoefte aan informatie over hoe te 
handelen bij een incident groot, zo blijkt uit 
onderzoek. Dit is de reden dat de campagne 
‘Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor? Heb 
de risico’s door!’ is ontwikkeld.

Voor wie?
Deze campagne is gericht op mensen die in een 
straal van 200 meter rond het spoor wonen, 
werken, studeren of tijdelijk verblijven 
(spoorzone). 

Wat is het doel?
Zeker in het eerst kwartier, als er nog geen 
hulpdiensten aanwezig zijn, kan de veiligheid van 
mensen die in de spoorzone verblijven, vergroot 
worden. Daarbij is het belangrijk dat zij weten hoe 
zij moeten handelen. Dat is dan ook waar de 
campagne om draait: mensen inzicht geven in wat 
zijn moeten doen als zich een ongeval voordoet 
met een trein die gevaarlijke stoffen vervoert. 

Zijn de hulpdiensten ter 
plaatse? Volg dan altijd
hun aanwijzingen op.

GEVAARLIJKE
STOFFEN OVER

HET SPOOR?

MEER INFO: OPHETJUISTESPOOR.NL

Wie heeft deze campagne ontwikkeld?
De campagne is tot stand gekomen vanuit een 
samenwerking van zeven Brabantse gemeenten 
(Eindhoven, Helmond, Deurne, Nuenen, 
Geldrop-Mierlo, ’s-Hertogenbosch en Vught) en de 
Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en 
Brabant-Zuidoost. Binnen de Veiligheidsregio 
werken brandweer, GHOR, Regionale Ambulance 
Voorziening, meldkamer en gemeenten samen op 
het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en 
rampen en rampenbestrijding.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde 
vragen op www.ophetjuistespoor.nl. Heeft u een 
andere vraag, neem dan contact op met uw 
gemeente of veiligheidsregio.

Wat moeten mensen doen?
Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kan een 
brand ontstaan, een explosie plaatsvinden of een 
giftige stof vrijkomen. Het eerste kwartier na een 
ongeval is essentieel. Er zijn dan nog geen 
hulpdiensten. Hoe brengt u uzelf in veiligheid? Bij 
brand en explosie handelt u anders dan bij het 
vrijkomen van een giftige stof. Zet daarom uw 
zintuigen in om in te schatten wat er aan de hand 
is. Wat ziet, hoort, of ruikt u? 

Is er sprake van brand of explosie? Neem dan 
eerst afstand van het ongeval. Ga minimaal 200 
meter van de trein vandaan en schuil ergens 
binnen. Komen er giftige stoffen vrij? Zoek een 
schuilplaats binnen.

Wat kunt u doen?
U kunt deze campagne kracht bijzetten! Er zijn 
posters beschikbaar die u kunt ophangen op 
plekken in uw pand waar veel mensen 
langskomen. Daarnaast kunt u verwijzen naar de 
website www.ophetjuistespoor.nl, of onze 
Facebookberichten en video-animatie delen.

Drukwerk

Kies uw oplage voor drukwerk*:

* bij de ontwikkeling van drukwerk wordt gebruik gemaakt van standaard staffels

Folder

Hier komt het logo
van uw gemeente



De poster is bedoeld voor bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de omgeving van het spoor. De poster kan dan 
opgehangen worden binnen het bedrijf, zodat alle informatie beschikbaar is voor alle gebouwgebruikers.

Formaat: A2 (420 x 594 mm)

HET oNTSTAAN
VAN BRAND OF

EXPLOSIE

het vrijkomen
van giftige
stOFfen

SCHUIL BINNEN

Zoek een schuilplaats 
binnen.

ALLES DICHT

Sluit ramen en deuren 
en schakel ook de

ventilatie uit.

VOLG NIEUWS

Blijf op de hoogte van het 
laatste nieuws over het 
ongeluk via radio, tv of 

internet.

NEEM AFSTAND

Ga uw woning of pand uit. 
Ga dan minimaal 200 
meter bij de trein vandaan. 
Neem mee wie u op uw 
weg tegenkomt.

Zijn de hulpdiensten ter 
plaatse? Volg dan altijd 
hun aanwijzingen op.

De kans dat er zich een ongeluk voordoet op het 
spoor, is erg klein. Mocht er toch iets gebeuren,
dan is het belangrijk dat u weet wat u moet doen.

GEVAARLIJKE STOFFEN
OVER HET SPOOR?

HEB DE RISICO'S DOOR! MEER INFO: OPHETJUISTESPOOR.NL

Drukwerk

Kies uw oplage voor drukwerk*:

* bij de ontwikkeling van drukwerk wordt gebruik gemaakt van standaard staffels

Poster

Hier komt het logo
van uw gemeente



Informatie
aanvraag middelen

Om het proces en de verzending van alle aangevraagde middelen zo snel en 
goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u de volgende gegevens in te vullen.

Contactgegevens

Afleveradres

Factuuradres

Aanvullende informatie

Straatnaam + huisnummer

Telefoonnummer of e-mail (in geval van vragen over aanvraag)

Naam contactpersoon

Ten name van

Postcode (evt. Postbus)

Straatnaam + huisnummer

Plaatsnaam

Postcode

Plaatsnaam

Inkoopnummer (indien nodig)

Zoals bijvoorbeeld op welke 

verdieping te leveren of aan 

welke afdeling etc...



//  CONCEPT

//  DESIGN

//  MARKETING

//  COPYWRITING

//  ONLINE 

SCHOOTENSE DREEF 11

5708 HZ HELMOND

+31(0)492 533 044

WWW.ITCH.NU

      ITCHCREATIVESTUDIO

Alle communicatiemiddelen zijn opgemaakt door  
Itch Creative Studio in Helmond. 

U kunt deze ingevulde menukaart mailen naar 
info@itch.nu. Heeft u vragen over deze middelen, 
dan kunt u ook bellen naar +31 (0)492 533 044.
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