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Podiumplekken
voor brandweer
Gelderland-Zuid?
Verschillende brandweerposten in
Gelderland-Zuid doen regelmatig
mee aan brandweerwedstrijden.
Een leuke manier om scenario’s
te toetsen waar ze in de praktijk
ook voor komen te staan.

Finaleplaatsen voor brandweerposten Gelderland-Zuid
Om vakbekwaam te blijven, oefenen onze
professionals zeer frequent. Het Algemeen
Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) draagt
hieraan een steentje bij door het organiseren
van vaardigheidstoetsen.

Brandweerwedstrijden dus. Ieder jaar strijden
circa 600 posten verdeeld over 5 thema’s om
de absolute eer om de beste te zijn. En als
onze posten een ronde verder komen, dan
willen we het weten ook. Mooie en trotse
foto’s verschijnen dan op de verschillende
facebookpagina’s. Nu alle voorrondes zijn
gespeeld, houden de posten Dodewaard,
Lingewaal-Noord, Neerijnen-West,
Opheusden en de jeugdbrandweer van
Neerijnen en Geldermalsen in verschillende
finales nog zicht op een podiumplek.
Wordt vervolgd, dus volg ons op Facebook!

Vervelende bacterie leidt
tot kookadvies
Water uit de kraan, verwarming, licht,
internet; we vinden het de gewoonste
zaak van de wereld. De kleinste storing
ervaren we al als vervelend. Daar kunnen
de inwoners van Geldermalsen, Meteren,
Tricht, Deil en Buurmalsen over meepraten
nadat zij enkele dagen in juni hinder ondervonden van een ongewenste bacterie in
hun drinkwater.
Water halen bij de brandweer
Circa 8.000 huishoudens kregen het advies
van Vitens het drinkwater eerst 3 minuten
te koken voor het te nuttigen. Met man en
macht heeft het drinkwaterbedrijf gewerkt
om zo snel mogelijk een einde te maken
aan deze situatie. En de plaatselijke brand
weerkazerne fungeerde als uitgiftepunt
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van drinkwater. Daarnaast werkte Vitens
achter de schermen onder andere samen
met de Veiligheidsregio, gemeenten,
GGD en brandweer om de inwoners te
informeren én om zich voor te bereiden
op andere scenario’s zoals erg langdurige
wateruitval. Deze scenario’s bleven
gelukkig uit.
Via ons Twitter-kanaal @CrisisGLZ hebben
we onze volgers gevraagd of zij rekening
houden met een mogelijk verstoring van
water en uit voorzorg een watervoorraad
in huis hebben. Slechts een kwart gaf aan
dat ze een watervoorraad in huis hebben.

Evaluatie: Bewoners Rivierenland
nuchter in het donker
Een stroomstoring die 24.000 huishoudens in het donker zet. Het gebeurde op maandagavond
13 november, toen een Apache-gevechtshelikopter tegen een bliksemkabel van een hoog
spanningsmast bij Zoelmond vloog. Dit incident werd naar een GRIP 4 opgeschaald en verving
daarmee de systeemtest, die iedere crisisorganisatie jaarlijks moet doen om het functioneren
hiervan te testen.
Èchte GRIP 4 om systeemtest te vervangen
Randvoorwaarde om een systeemtest te
vervangen is dat er een uitgebreide evaluatie
uitgevoerd moet worden waarbij de wijze
van bestrijding wordt gespiegeld aan het
toetsingskader van het Ministerie van Justitie
& Veiligheid (J&V). Deze evaluatie is op 28 juni
aangeboden aan het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio.
Uit de evaluatie blijkt dat de bestrijding
van het incident over het algemeen goed is
verlopen. De relevante partners zijn tijdig
gealarmeerd, ter plaatse gekomen, actief
betrokken en de multidisciplinaire samen
werking liep goed. Daarnaast is een aantal
verbeterpunten geconstateerd die zijn
vertaald in aanbevelingen.
Terugblik op de stroomstoring
Op 13 november vloog een Apache-helikopter
tegen een bliksemkabel van een hoogspan
ningsmast bij Zoelmond waardoor een groot

gebied in de regio Rivierenland zonder stroom
kwam te zitten. Uiteindelijk hebben de pilo
ten de helikopter veilig aan de grond gezet
en was de stroomvoorziening rond 01.00 uur
weer hersteld door de netbeheerder.
Inwoners van het getroffen gebied reageer
den nuchter en vonden de storing vooral
‘vervelend’ en de oorzaak ‘vreemd’.
Terwijl gelatenheid regeerde voor de
schermen, werd er achter de schermen veel
werk verzet door alle hulpdiensten. Ook
was er een intensieve samenwerking met de
netbeheerder en Defensie. De communicatie
richting en met de inwoners verliep snel
en betrouwbaar. Binnen een uur zaten alle
partijen op één communicatielijn, werden
de boodschappen gebundeld en versterkten
de media de informatievoorziening door veel
aandacht te geven aan het incident en ruimte
te geven aan de coördinerend woordvoerder
van de Veiligheidsregio.
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Zorg Coördinatie Centrum geen
vervanger van het 112-alarmnummer
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is onlangs geïnformeerd over de mogelijke komst
van een Zorg Coördinatie Centrum (ZCC). De aanleiding hiervoor is de wens van de minister en
brancheorganisaties Ineen (huisartsen) en AZN (ambulancezorg) om te komen tot gezamenlijke
triage door zorgpartijen. Onderzoeksbureau SiRM voerde in opdracht van de vijf oostelijke RAV’s
een opdracht uit om een conceptueel model te ontwikkelen.

Eén loket
Zorgcoördinatie kan een oplossing bieden
voor de uitdagingen in de spoedzorg. Dit
betekent één loket, actuele informatie over
patiënten en de capaciteit van spoedzorg, en
een gesmeerde spoedzorgketen. Spoedzorg
aanbieders in het zorgcoördinatiecentrum
(ZCC) voeren regie over dringende spoed
zorgvragen totdat opvolging is geregeld of
zelfmanagementadvies is gegeven. De multi
disciplinaire inzet van politie, ambulance
en brandweer blijft gewaarborgd door 112meldingen aan te nemen op de LMO-locatie.
Door te investeren in zorgcoördinatie wordt
afstand tot zorgpartners voorkomen. Een
nauwe samenwerking met Gelderland-Midden
ligt hierbij voor de hand.

Spoedketen niet optimaal
Het onderzoeksbureau constateert dat niet
alle burgers nu passende spoedzorg ontvangen
omdat de organisatie van de spoedzorgketen
niet optimaal is. Er zijn verschillende loketten
voor dringende zorgvragen, er is geen actuele
informatie over patiënten of over de beschik
bare capaciteit van spoedzorg op een centraal
punt beschikbaar en de keten van spoedzorg
aanbieders werkt suboptimaal. Daarnaast
neemt de vraag naar spoedzorg toe, maar zijn
er onvoldoende spoedzorgverleners om deze
toename te verwerken.
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Geen 112-melding maar een dringende
zorgvraag
In het ZCC voeren spoedzorgaanbieders
gezamenlijk regie over binnenkomende
dringende zorgvragen. Dit zijn dus geen acute
112-meldingen. Iedere dringende zorgvraag
blijft in behandeling bij het ZCC totdat bijvoor
beeld een ketenpartner de zorg overneemt.
Om goede regie te kunnen voeren, moeten
de huisartsenspoedzorg, acute wijkverpleeg
kundige zorg, acute ggz en ambulancezorg
betrokken worden. Met deze spoedzorgaan
bieders wordt momenteel overleg gevoerd
over de uitwerking van het Zorg Coördinatie
Centrum.

Nieuwe meldkamer:
niet de eerste, wel de grootste
Terwijl in Rotterdam op 6 juni de vlag uitging
voor de eerste echte meldkamer van de 21ste
eeuw, maakte onze organisatie nog even een
pas op de plaats. Dat de nieuwe meldkamer
er komt, staat wel vast en ook de besluiten
over samenvoeging en de nieuwbouw zijn
definitief. Maar de eerdere planning bleek
te krap. ‘We koersen nu op ingebruikname in
het eerste kwartaal van 2022’, aldus algeheel
programmamanager Sipke Dekker.
Maximale flexibiliteit met 67 meldtafels
Inmiddels is het Specifiek Programma van
Eisen (SPvE) afgerond. Daarin staan de
bouwkundige eisen die aan het gebouw
gesteld worden. Uitgangspunt is maximale
flexibiliteit, zodat er in een zo laat mogelijk
stadium met de gebruikers de meldtafel
indeling vormgeven kan worden. Concretere
tekeningen van het gebouw komen nog,
maar wel is al bekend dat de regio OostNederland vermoedelijk de grootste meld
kamer van Nederland wordt met de grootste
meldkamervloer waarop maar liefst 67 meld
tafels komen te staan.

197 brandweerposten aansturen
Daarnaast is er het project Oost 5 Rood en
Multi gestart. Hierin bereiden de brandweer
regio’s en meldkamers zich samen voor op
deze nieuwe meldkamer waar vanuit 197
brandweerposten worden aangestuurd. Het
projectteam bestaat uit vertegenwoordigers
uit de vijf regio’s en heeft aandacht voor de
incidentbestrijding, informatievoorziening,
organisatie, cultuur en multidisciplinaire inzet
en opschaling. Met dit laatste onderwerp is
Marcel Meeuse, hoofd van ons veiligheids
bureau Gelderland-Zuid, belast.

Uniek akkoord: Millingse brandweer mag nu ook over
de grens blussen
Het akkoord tussen de stad Kleef en de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid komt voort
uit de intensieve samenwerking tussen de
brandweer van Millingen aan de Rijn en het
Duitse Rindern. Volgens Ton Lansink, consulgeneraal in Düsseldorf, is deze overeenkomst
uniek in Nederland.

Peter Heijmen: ‘Bij een brand in bijvoorbeeld
Bimmen, net over de grens, mochten wij niet
ingrijpen. Terwijl wij veel eerder ter plaatse
kunnen zijn dan onze Duitse collega’s’.
Met het nieuwe akkoord zijn de juridische
problemen om elkaar te hulp te schieten,
weggenomen.

Tot dusverre kon de Duitse brandweer vanaf
een middelgrote brand worden ingeschakeld
om in Nederland te blussen. Omgekeerd was
dat nog niet het geval. Millingse groepschef
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GRIP1: 750 woningen in Wijchen zonder stroom
Op zondag 8 juli zaten 750 huishoudens
en instellingen zonder stroom door een
brand in een transformatorhuisje aan het
Europaplein.

foto: René Willemse

Uit voorzorg werd een GRIP1 afgekondigd,
zodat bij een langdurige stroomuitval
de hulpdiensten nog beter zouden kunnen
samenwerken. De storing was echter
binnen een paar uur verholpen.

Gelderland-Zuid koploper
in werving
Als je toch landelijk in het nieuws komt,
dan het liefst natuurlijk als koploper. Onder
andere de nieuwssites NU.nl en Omroep
Gelderland besteedden aandachtaan de CBScijfers over de Nederlandse brandweersterkte.
Uit deze cijfers blijkt dat onze regio relatief
de grootste stijging (7,6%) heeft van het
aantal vrijwilligers. Na jaren van krimp,
hebben we deze trend doorbroken.
Deze stijging is vooral te danken aan de inzet
van de verschillende posten. Van zeepkistraces
tot Facebookcampagnes en van demonstraties
tijdens oefenavonden tot flyeren in wijk.
Daarnaast is het goed om te zien dat verschil
lende posten samen optrekken en de kracht
van de lokale en sociale media gebruiken.

Overigens betekent deze koppositie niet dat
we er al zijn. Verschillende posten waaronder
bijvoorbeeld Millingen, Malden, Maurik,
Maasbommel en Maasdriel zijn nog op zoek
naar nieuwe collega’s.
Bekijk de vacatures op
www.brandweer.nl/Gelderland-Zuid.

Colofon
Eindredactie en coördinatie Annemarie Koop
Redactie Annemarie Koop, Arnie Loos
Fotografie VRGZ
Vormgeving Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere
betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.
Multinieuws ook ontvangen? Mail dan naar communicatie@vrgz.nl.

Wil je tijdens een groot incident weten wat er aan de hand is en wat je moet doen? Volg dan @CrisisGLZ op Twitter of Facebook. Op LinkedIn kun je ons
volgen voor nieuws, vacatures en activiteiten. Op Instagram volg je ons voor foto’s van ons dagelijkse werk.

