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1. Doorontwikkeling NL-Alert 
Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert bij acute noodsituaties. In een NL-
Alert staat wat er aan de hand is, wat men moet doen en waar men meer informatie kan 
vinden. NL-Alert ontvang je op je mobiel. Ook zie je NL-Alerts op steeds meer digitale 
reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. De burgemeester is 
verantwoordelijk voor de inzet van NL-Alerts in de gemeente. Vaak zendt de 
veiligheidsregio een NL-Alert uit bij een noodsituatie in de buurt. Bij een acute levens- of 
gezondheidsbedreigende situaties kan de overheid een NL-Alert uitzenden. De 
veiligheidsregio stelt het tekstbericht op waarin staat wat er aan de hand is, wat mensen 
moeten doen en waar zij meer informatie kunnen vinden. Ook brengt de veiligheidsregio 
in kaart in welk gebied mensen gewaarschuwd moeten worden. De meldkamer van de 
hulpdiensten maakt een NL-Alert aan in het NL-Alert systeem. Het systeem stuurt het NL-
Alert meteen naar de Nederlandse telecomaanbieders. De telecomaanbieders zorgen 
ervoor dat hun zendmasten met bereik in het getroffen gebied het NL-Alert uitzenden. Alle 
mobiele telefoons die verbinding hebben met deze zendmasten, ontvangen het NL-Alert. 
 
De NL-Alert app die begin 2020 was gepilot, bleek helaas van onvoldoende kwaliteit en in 
de app waren een aantal kwetsbaarheden geconstateerd. Een nieuw project is gestart voor 
de ontwikkeling van een nieuwe NL-Alert app. De nieuwe app wordt naar verwachting 
medio 2023 opgeleverd. 
Het project voor de vernieuwing van de NL-Alert broker is inmiddels gestart en zal naar 
verwachting eind 2022 worden afgerond. Veiligheidsregio’s en meldkamers worden vanuit 
het project hierover nader geïnformeerd. 
Geofencing is een project dat als doel heeft om de ontvangst van NL-Alerts door burgers 
verder te optimaliseren (meer mensen in uitzendgebied ontvangen NL-Alert en minder 
mensen buiten uitzendgebied ontvangen NL-Alert). Dit project loopt tot medio 2025/2026.  
Dit project heeft als doel om de doelgroep (zelfstandig-wonende 75-plussers die geen 
mobiele telefoon hebben of die nauwelijks gebruiken) te bellen op de vaste telefoonlijn als 
er in de omgeving van hun vaste woonadres een NL-Alert is uitgevaardigd. De 
uitbelfunctionaliteit is al gereed en hierbij wordt gebruikgemaakt van de technische 
voorzieningen van Burgernet. Het deel van het project dat er voor moet zorgen dat de 
doelgroep zich kan aanmelden voor deze beldienst ligt enige tijd stil vanwege interne 
aangelegenheden bij een ICT-organisatie van het Rijk (SSC-ICT). Dit project wordt weer 
opnieuw opgepakt. 
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2. Open dag omtrent veiligheid 
Op zondag 29 mei van 2022 organiseren we op de Nieuwe Markt van Weert van 12.00 tot 
16.00 uur een open dag in het kader van veiligheid. Tijdens deze dag willen we burgers 
informeren hoe de gemeente Weert samen met haar vele partners binnen het 
veiligheidsdomein diverse thema’s omtrent veiligheid aanpakt. Naast de aanwezigheid van 
de traditionele hulpdiensten, waaronder politie, brandweer en ambulance willen we een 
integrale samenwerking onder de aandacht brengen van onze burgers. We laten burgers 
kennis maken met diverse thema’s waaronder criminele ondermijning en cybercrime. 
Overige partners die onder andere deelnemen aan deze dag zijn mensen van toezicht en 
handhaving, het team bevolkingszorg, het Rode Kruis, Wonen Limburg, Burgernet, Bureau 
Halt en een afvaardiging van burgers die zijn vertegenwoordigd als Whatsapp coördinatoren 
en buurtpreventieteams.  
 
De open dag zal alleen doorgang vinden als de corona maatregelen dat te zijner tijd 
toelaten.  
 

3. Cijfers week 1 2022 gemeente Weert (bron politie Weert) 
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Meldingen personen met verward gedrag 
 
01-01-2021 tm 31-12-21 452 
01-01-2020 tm 31-12-20 401 
December 2021 49 
December 2020 34 
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