
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 04 
september 2016 

 

Nieuwsbrief LMO Oost-Nederland 
 

De landelijke meldkamer komt eraan. Hoewel dat niet meteen morgen het geval is, gebeurt er uiteraard 
al het nodige voor en achter de schermen. Om jullie, collega’s die in Oost-Nederland werken, zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt, ontvang je (vanaf nu) maandelijks een 
nieuwsbrief. Heb je één van de nieuwsbrieven gemist? Je vindt ze hier.  
 
We houden ons aanbevolen voor tips, ideeën en reacties. Mail ze aan: j.korswagen@vnog.nl  
projectcoördinator LMO Oost-Nederland en projectleider communicatie. 

https://www.k-lmo.nl/meldkamers/meldkamer-oost-nederland/lmo-oost-nederland/bibliotheek/bibliotheek.html
mailto:j.korswagen@vnog.nl
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LMO Oost-Nederland 

 

Stand van zaken  
LMO Oost-Nederland 
Hier lees je in ongeveer twee A4-tjes waar we op dit 
moment in het project staan. 
Lees meer >> 

 

 

 

Projectorganisatie: wie zit waar? 
Bekijk hier de samenstelling van de bestuurlijke regiegroep 
en de operationele stuurgroep. Hier vind je ook de foto’s 
van de projectteamleden.  
Lees meer >> 

 

 

 

Peter Slort voorzitter stuurgroep/ 
directieteam Oost-Nederland 
De operationele stuurgroep, het overleg tussen 
veiligheidsregio’s ambulancediensten en politie op 
directieniveau, wordt voorgezeten door Peter Slort.  
Lees meer >> 

 

 

 

Samenwerking bij aanschaf 
luchtfoto’s voor de huidige 
meldkamers in Oost-Nederland 
Tot voor kort schafte iedere meldkamer 'eigen' luchtfoto's 
aan, maar nu trekken de meldkamers daar samen in op. 
Lees meer >> 

 

 

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2016/september/stand-van-zaken-oost-nederland-30-09-2016.html
https://www.k-lmo.nl/meldkamers/meldkamer-oost-nederland/lmo-oost-nederland/projectorganisatie/programma-organisatie.html
https://www.k-lmo.nl/nieuws/2016/september/peter-slort-voorziter-stuurgroep-directieteam-oost-nederland.html
https://www.k-lmo.nl/nieuws/2016/september/samenwerking-bij-luchtfoto%E2%80%99s-voor-de-huidige-meldkamers-in-oost-nederland.html
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LMO Oost-Nederland 

 

Locatie mobiele 112-beller sneller 
bepaald vanaf de meldkamer  
Via 112 belt een vrouw in paniek, zij is met haar man en 
twee kinderen na een wandeling in het bos verdwaalt… 
Lees meer >> 

 

 

 

Hans Blokker  
Nieuwe directeur MON 
Sinds 1 augustus heeft de Meldkamer Oost-Nederland 
(MON)  in  Apeldoorn een nieuwe directeur. 
Lees meer >> 

 

 

 

Kalender 
Wat staat er de komende tijd op het programma? In de 
kalender vind je een overzicht van belangrijke data. 
Lees meer >> 

 

 

 
 

Meldkamervragen 
In deze rubriek vind je vragen van collega’s over de LMO 
Oost-Nederland. Stel zelf een vraag en hij staat in de 
volgende nieuwsbrief hier genoemd, voorzien van een 
antwoord. 
Lees meer >> 

 

 
 

 

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2016/september/locatie-mobiele-112-beller-sneller-bepaald-vanaf-de-meldkamer.html
https://www.k-lmo.nl/nieuws/2016/september/hans-blokker-nieuwe-directeur-mon.html
https://www.k-lmo.nl/meldkamers/meldkamer-oost-nederland/lmo-oost-nederland/kalender/kalender.html
https://www.k-lmo.nl/meldkamers/meldkamer-oost-nederland/lmo-oost-nederland/meldkamervragen/meldkamervragen.html

