
Informatie over over-
stromingen

Een overstroming is een eenheid van 
water dat een stuk land bedekt dat nor-
maal droog is. Overstromingen zijn veel 
voorkomende natuurrampen die inv-
loed hebben op miljoenen mensen over 
de gehele wereld. Ze vernietigen huizen 
en gebouwen, en nemen waardevolle 
landbouwgrond mee op hun weg van 
vernieling.

Lijst met noodnummers

•	 911 Politie

•	 911 Brandweer

•	 912 Ambulance

•	 913 Kustwacht 

•	 0800-1234 dit is een informatie nummer die 

wordt geactiveerd indien er sprake is van crisis 

of ramp  

•	 97.9 FM wordt de rampenzender indien er 

sprake is van een crisis of ramp.   

Noteer deze nummers in je telefoon of hang ze 

zichtbaar op in huis.

Directie Risicobeheersing & 
Rampenbeleid (DRR)
De Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid 
(DRR) heeft als missie het garanderen en waarbor-
gen	van	de	randvoorwaarden	voor	een	effectieve	en	
efficiënte	 bescherming	 en	 veiligstelling	 van	 levens,	
goederen, leefomgeving en maatschappelijke con-
tinuïteit van het Land Curaçao vóór, tijdens en na 
grootschalige incidenten, natuur- en cultuurrampen.
De DRR realiseert haar missie door het bevorderen 
van	 een	 effectieve	 en	 efficiënte	 samenwerking	 tus-
sen de private en publieke sector, met het oog op het 
beschermen van mensenlevens en het verminderen 
van	de	effecten	van	een	natuur‐	of	cultuurramp.	DRR	
is verantwoordelijk voor het implementeren van de 
Landsverordening Rampenbestrijding.

Voor meer informatie over de Directie Risicobe-
heersing & Rampenbeleid bezoek de
website: www.kalamidat.cw of de Facebookpagina: 
RisicobeheersingCuracao. Download de app 
‘Kalamidat’ gratis in de App store of Google Play.

Voor meer informatie over de meteorologische dienst 
bezoek de website: www.meteo.cw of de Facebook-
pagina: Meteorological Department Curacao.

Download de app van de meteorologische dienst  
‘Curacao Weather App’ gratis in de App store of 
Google play.

Voor je eigen veiligheid, die 
van je familie en die van je 
buurt: Download de app  
‘Kalamidat’, bezoek de Face-
bookpagina: Risicobeheersing 
of bezoek www.kalamidat.
cw, bekijk de informatie in het 
telefoonboek zodat je geinfor-
meerd en voorbereidt bent.



Wat je zelf kan 
doen tijdens een 
overstroming

Vòòr een overstroming:

•	 Zorg ervoor dat de 
natuurlijke stroom van 
regenwater naar een 
afvoerkanaal of riool 
niet worden gehinderd 
wanneer u iets op uw 
terrein bouwt.

•	 Help de goten in 
uw buurt schoon te 
houden.

•	 Maak een noodplan 
samen met uw gezin 
en buurt als u in een 
buurt woont waar ee-
rder al overstromingen 
plaatsvonden.

•	 Bewaar belangrijke 
artikelen zoals uw 
identiteitspapieren op 
een veilige, droge plek.

•	 Sla de noodnummers 
op in uw mobiele 
telefoon en op een 
voor alle huisgenoten 
zichtbare plek.

 

Tijdens de overstroming:

•	 Ga niet naar buiten 
als de autoriteiten dit 
afraden.

•	 Als overstromingswa-
ter het huis binnen-
dringt zoek dan een 
hogere, veilige plek in 
uw huis.

•	 Ontkoppel elektrische 
apparaten van het 
net en ontkoppel de 
gasaansluitingen.

•	 Denk ook aan uw 
huisdieren.

•	 Als u merkt dat uw 
familie en uzelf gevaar 
lopen, bel dan 911 voor 
hulp.

•	 Voor niet acute infor-
matie bel het informatie 
nummer 0800-1234

•	 Gebruik deze 
noodnummers niet 
onnodig. Dit om te 
voorkomen dat de 
telefoonlijnen geblok-
keerd raken en om 
de hulpdiensten de 
gelegenheid te geven 
hulp te verlenen waar 
het echt nodig is.

Wat de overheid 
doet
De kans op een over-
stroming bestaat altijd 
op een eiland. En nog 
meer door de kli-
maatsveranderingen 
die het gevaar van 
overstromingen nog 
groter maken en de 
gevolgen van die over-
stromingen nog erger.

De overheid investeert 
in de verbetering van 
de infrastructuur en 
het schoonmaken van 
goten en rioleringen, 

maar toch kan het uit 
de hand lopen. Door 
slechte ervaringen wi-
jzer geworden, hebben 
de instanties de kracht-
en gebundeld om beter 
te kunnen reageren bij 
eventuele overstrom-
ingen.

De rampenbestrijding-
sorganisatie (RBo) is de 
organisatie op Curaçao 
die is ingericht om 
gecoördineerd de gevol-
gen van een crisis of een 
ramp te bestrijden.
De RBo bestaat uit 9 

Emergency Support 
Functions (ESF) die 
samengesteld uit diverse 
organisaties die samen 
werken om de gevolgen 
van een crisis of ramp te 
mitigeren. 

De ESF’s is te onderscheiden in:

ESF 1: Water & Energie (Aqualectra)
ESF 2: Telecommunicatie (BT &P)
ESF 3: Openbare Werken (UOOW)
ESF 4: Redding & Veiligheid (Brandweer)
ESF 5: Openbare Orde (Politie)
ESF 6: Geneeskundige zorg (Ambulance)
ESF 7: Sociale Opvang (Min. SOAW/Shelters)
ESF 8: Communicatie (DCV)
ESF 9: Bestuurlijke Zaken (Min. AZ)

Rampenbestrijdingsorganisatie

De organisaties die 
geaffilieerd zijn aan de 
RBo zijn:

Douane 
Rode Kruis
Kustwacht  
Immigratiedienst
GIS4C	(Geografische	informatie)		
Vrijwilligers EOC
Toeristische sector 
Koninklijke marine
Vrijwillige organisaties: Skuchami, 
Slachtofferhulp		
Citro
OM  

Meteo
ABC busbedrijf  
SEHOS
Media  
CPA/CPO
HATO 
Ouderenhulp
Koepelorganisaties  
Shelterlocaties
Schoolbesturen  
Buurtcentrums


