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Brandweer druk door droogte
Grote natuurbranden bleven in onze regio uit,
maar veel kleinere berm-/buitenbranden
zorgden voor grote drukte bij veel brandweerposten.

Droog, droger
en bijna het droogst
De zomer van 2018 gaat ons
geheugen in als een warme en
vooral droge zomer. Het KNMI
berekende dat we eind juli en
begin augustus zelfs een neerslag
tekort hadden dat hoger lag dan
het recordjaar van 1976. En iets
dat droog is, brandt snel.
Vooral het aantal natuur-/
bermbranden was op sommige
dagen niet meer op één hand
te tellen. Hoewel iedere brand
ongewenst is, bleven in onze
regio grotere bos- of buiten
branden gelukkig uit. De
verschillende posten rukten
vooral uit voor wat kleinere
(berm)branden. Om te blus
sen en om uitbreiding te
voorkomen.

Waterlevering uit de natuur
door droogte niet gegarandeerd
De aanhoudende droogte nood
zaakte het Waterschap Rivieren
land begin augustus op te schalen
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naar fase 3. Dit houdt in dat de
waterlevering in de sloten - ofwel
open water - niet meer gegaran
deerd kon worden. Naast extra
alertheid is vanaf dat moment ook
besloten om voor alle incidenten
vanaf een middelbrand een extra
waterwagen (minimaal 4000 liter
water) mee te alarmeren en voor
de Betuweroute de speciale
‘winterprocedure’ te hanteren.
Tot op heden heeft de beperking
van open water in combinatie met
de maatregelen niet tot verslech
terde incidentbestrijding geleid.

Samen met gemeenten
onze inwoners informeren
In samenwerking met onze
gemeenten is communicatie rich
ting inwoners en bezoekers van
onze regio geïntensiveerd. Dit was
vooral gericht op het voorzichtig
omgaan met onkruidbranders,
een verbod op open vuur in bos
gebieden en geen kampvuren
tijdens de kindervakantieweken.

6 nieuwe kazernenamen

Brand bij hout-

West Betuwe

verwerkingsbedrijf

De 6 kazernes van de gemeenten Lingewaal,
Neerijnen en Maasdriel krijgen vanaf
1 september een andere naam. De namen
wijzigen vanwege de toekomstige aansturing
vanuit de Landelijke Meldkamer Organisatie
plus het binnenkort samenvoegen van
Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen
tot nieuwe gemeente West Betuwe.

In een silo met houtsnippers
woedde er op 25 juli in
Waardenburg een grote brand.
Verschillende omliggende posten
zijn ingezet voor de bestrijding
van de brand.

Huidig

Nieuw

Lingewaal-Noord
Lingewaal-Zuid
Neerijnen-West
Neerijnen-Oost
Maasdriel-Oost
Maasdriel-West

Asperen
Herwijnen
Waardenburg
Varik
Kerkdriel
Hedel

Een deel van het industrieterrein
werd afgesloten vanwege de
grote waterslangen die door
de brandweer waren neergelegd
om de brand te kunnen blussen.
De silo is door de brandweer
leeggehaald en afgeblust.
Verdere verspreiding van
het vuur is zo voorkomen.

Wagenpark Ambulancezorg vernieuwd en uitgebreid
Omdat de verschillen minimaal zijn, zullen
de meeste mensen die wonen, werken of
verblijven in Gelderland-Zuid het niet eens
gemerkt hebben. Maar sinds de zomer rijden
er 7 nieuwe ambulances in onze regio. En in
september worden er nog eens 3 opgeleverd.
Van deze 10 ambulances betreft het 8 keer
een vervanging. Het wagenpark van onze
ambulancezorg is vanaf september dus met
2 voertuigen uitgebreid. Dit is het positieve
gevolg van het extra budget dat begin 2017
door onze minister aan de zorgverzekeraars
beschikbaar is gesteld.

als dit noodzakelijk is. Daarnaast zijn de
Mercedes 319CDI voorbereid op de komst
van nieuwe brancards die elektrisch in hoogte
verstelbaar zijn. Deze brancards worden eind
2018 verwacht. De afgeschreven ambulances,
met ruim 400.000 kilometer op de teller,
zullen geheel ontmanteld en als ‘lege gele
bus’ verkocht worden aan opkopers/
geïnteresseerden.

Nieuwe lichtsignalen
Aan de buitenkant is het grootste verschil
de nieuwe optische signalen op het dak,
waardoor we nog beter zichtbaar zijn
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Nijmeegse Vierdaagse 2018:

GRIP 2: Ruim 13.000 huishoudens
zonder stroom in Land van Maas en Waal
Op 26 juli sloeg
‘s avonds de
bliksem in in
een verdeel
station in Druten. Inwoners van Afferden,
Alphen, Altforst, Appeltern, Batenburg,
Beneden-Leeuwen, Bergharen, BovenLeeuwen, Druten, Horssen, Maasbommel,
Wamel en Winssen hadden door de brand
als gevolg van de blikseminslag tijdelijk
geen stroom.
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Het ging om ruim 13.000 huishoudens die
getroffen waren door de stroomstoring.
Er werd door de hulpdiensten uit voorzorg
opgeschaald naar GRIP 2, gelet op de moge
lijke impact van de storing op de omgeving
in combinatie met de warmte: verzorgings
tehuizen waar de airco niet meer werkte
en een grote varkensstal waar de ventilatie
uitviel. Gelukkig was al snel duidelijk dat de
stroomstoring van relatief korte duur was,
waardoor er snel weer afgeschaald kon worden.

mooi, gezellig en veilig!
Ingericht op meer drukte
Ook de GHOR en de meldkamer kijken
tevreden terug op het wandelevenement.
“Natuurlijk hebben we onze handen vol
en ervaren we meer drukte, maar daar zijn
we tijdens deze dagen ook op ingericht”,
aldus Theo Bronts van de Veiligheidsregio.
“Daarnaast is het voor de collega’s van de
meldkamer en de collega’s op straat ook
ieder jaar een feestje. Zeker als ernstige
incidenten uitblijven.”

Feestje met mooie beelden
Naast onze nuttige taken voor en tijdens
de Vierdaagse, was er ook ruimte voor het
aangename. Zo vormde de Multipost aan
de Professor Bellefroidstraat in Nijmegen

op maandagmiddag de ontvangstlocatie
voor alle lopers afkomstig van andere
veiligheids- en brandweerregio’s.
Dinsdagochtend sierde onze blusboot
de skyline van Nijmegen. De Waalbrug
in combinatie met de opgaande zon,
de wandelaars én de waterstralen leverde
erg mooie beelden op die veelvuldig
terugkwamen in de media. Ook hadden
de brandweerposten langs de looproute
hun deuren geopend en de kazernes
ingericht als pauzeplekken. En op de dag
van de intocht liepen ruim 50 collega’s van
andere veiligheids- en brandweerregio’s
gezamenlijk in herkenbaar tenue via de
Via Gladiola naar de finish.

Werken bij de Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
is een organisatie voor brandweerzorg,
geneeskundige hulpverlening en voor
bereiding en coördinatie op het gebied
van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wordt jij onze
nieuwe collega?

De Veiligheidsregio draagt bij aan een veilig
Gelderland-Zuid. Dit doet zij samen met de
16 gemeenten, de politie en andere lokale,
regionale en landelijke partijen.
Wil jij ook een belangrijke
bijdrage leveren aan
een veilige leefomge
Bekijk
de vac
ving voor iedereen die
atures
op
www
hier woont, werkt en
.vrgz.
nl .
verblijft? We hebben
momenteel nog enkele
mooie vacatures!
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Open dagen
Kinderen dromen vaak van een baan bij
de brandweer en hele gezinnen kijken een
ambulance na die met loeiende sirenes voorbij
komt. Tja, een echte held, dat wil toch iedereen
zijn!
Tijdens de verschillende open dagen in
onze regio krijg je dé kans om ook eens een
brandweerslang vast te houden of ‘lachend’
in een ambulance te liggen. Deze dagen
organiseren we graag omdat we als hulpverleners midden in de samenleving staan.
Daarnaast zijn we ook continue op zoek
naar nieuwe helden. Gelukkig trekt het
brandweerrood en ambulancegeel altijd
veel bezoekers, waardoor deze dagen
echt een feestje zijn voor iedereen.

De komende periode
staan de volgende
open dagen gepland:
22 september
Geldermalsen
29 september
Bommelerwaard
06 oktober
Beneden-Leeuwen
13 oktober
Culemborg
Kijk op www.vrgz.nl
voor meer informatie

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

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.

BRANDWEER
Ambulancezorg

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.
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