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Het jaar 2018 leek de boeken in te gaan als het jaar met 
de minste GRIP-incidenten in onze regio. Toch kwamen er 
in de laatste maand van het jaar nog drie GRIP-incidenten 
bij, waardoor het totaal aantal GRIP-incidenten in 2018 
uitkwam op elf. Tijdens deze gecoördineerde inzetten is 
goed te zien hoe onze organisatie als een geoliede machine 
samenwerkt en er keihard voor werkt uitstekende 
dienstverlening te leveren. 

Systeemtest Hermes
Om onze crisisorganisatie te blijven verbeteren, organi-
seer den we in oktober een onverwachte systeemtest.  
Een fictief incident dat leidt tot het in actie komen van  
de volledige regionale en lokale crisisorganisatie tot en 
met GRIP 4. Dit soort oefeningen en helaas ook ernstige 
echte incidenten maken duidelijk dat we met onze 
partners nauw verbonden zijn en dat ieder zijn rol  
en verantwoordelijkheid pakt. 

Nieuw Regionaal Operationeel Centrum (ROC)
2018 was ook het laatste jaar dat het Nijmeegse politie-
bureau dienst deed als crisiscentrum voor het Regionale 
Operationele Team en het Regionale Beleidsteam. In het 
hoofdkantoor van de Veiligheidsregio aan de Nijmeegse 
Professor Bellefroidstraat is inmiddels een modern en 
toekomstbestendig Regionaal Operationeel Centrum 
(ROC) ingericht.

Dit hoofkantoor noemen we niet voor niets Multipost 
Gelderland-Zuid. De Nijmeegse brandweerkazerne en 
ambulancepost, waarvandaan nog steeds wordt uitgerukt, 

heeft een flinke verbouwing ondergaan. Naast ruimte 
voor het ROC zijn ook de ondersteunende diensten verhuisd 
naar deze Multipost. Een grote vooruitgang op het gebied 
van techniek en verbinding tussen alle functionarissen. 
Hopelijk wordt dit pand komend jaar niet gebruikt als 
crisiscentrum, maar alleen als ‘normale’ werkplek.

Toekomstbestendige organisatiestructuur
Verder heeft ons Algemeen Bestuur in juni 2018 ingestemd 
met onze nieuwe toekomstvisie waarbij ook de organisatie-
structuur aangepast wordt. Dit betekent dat de operationele 
diensten brandweer en ambulance worden ondergebracht 
bij de Directie Brandweer- en Ambulancezorg. De werk-
zaam heden van het Veiligheidsbureau en de GHOR vallen 
binnen de Directie Crisisbeheersing. 

We gaan ons in 2019 nog steviger positioneren als partner 
en verbinder in het veiligheidsdomein. Een domein 
waarbij we moeten blijven inspelen op ontwikke lingen  
als digitalisering en vergrijzing en moeten anticiperen op 
nieuwe crisissoorten zoals cybercrime of droogte (lage 
waterstanden).  

Dennis van Zanten
Regionaal Brandweercommandant

Mac Honigh
Directeur Regionale Ambulancevoorziening

Vooruitgang
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Ambulance krijgt 
certificaat voor 
informatie- 
beveiliging
In de zorg worden veel medische gegevens opgeslagen en uit-
gewisseld. Informatiebeveiliging is dus ook voor de Regionale 
Ambulancevoorziening erg belangrijk. Daarom is per 1 januari 2018 
iedere RAV verplicht om zich te laten certificeren voor de NEN7510. 
Een certificaat dat Ambulancezorg Gelderland-Zuid glansrijk heeft 
verdiend.

Regelmatig verschijnen in het nieuws berichten over uitgelekte 
persoons- of medische gegevens; zogenoemde datalekken. We willen 
niet dat privacygevoelige informatie van onze Ambulancevoorziening 
uitlekt en op straat komt te liggen. Daarom zijn er in 2018, samen met 
ICT, enerzijds nog meer stappen gezet om onze ICT-systemen van de 
achterkant te ‘versleutelen’. Aan de andere kant is er volop ingezet 
op de bewustwording van het belang van informatieveiligheid bij 
de medewerkers.

Auditoren onder de indruk
De auditoren waren kritisch maar spraken hun bewondering uit over 
de gedegen aanpak van de RAV en de ondersteunende diensten 
van de Veiligheidsregio. Bijzondere waardering werd uitgesproken 
over de aanpak van de Functionaris Gegevensbescherming. 
Daarnaast waren ze zeer te spreken over bepaalde aanpassingen 
waardoor patiëntgegevens nog beter beschermd zijn.

De auditoren waren bovendien 
onder de indruk van de 
(awareness)-acties die zijn 
ondernomen om de medewerkers 
te informeren over en scherp te 
houden op het belang van 
informatiebeveiliging. 

De wagen van de brand-
weer en ambulance zijn 
ontzettend zichtbaar in 
het straatbeeld. Online 
zijn we echter ook steeds 
zichtbaarder. Dit is ook 
wat onze inwoners van 
ons mogen verwachten: 
heldere en duidelijke 
communicatie over wat 
we doen en wie we zijn.

Social media
Naast een actuele, centrale 
Facebookpagina, beschikt vrijwel iedere 
brandweerpost over een eigen Facebook-
pagina om lokale ont wikkelingen te 
delen en online met inwoners in gesprek 
te zijn. Hoewel Twitter inmiddels is  
in gehaald door andere social media-
kanalen, vormt het voor ons nog steeds 
hét alarme rings communicatiekanaal  
bij incidenten. Daarvoor is het ook  
uiter mate geschikt. LinkedIn is inmiddels  
een ingeburgerd kanaal voor de meer 
zakelijke communi catie. Op Instagram 
hebben we in 2018 de 1000ste volger 
mogen verwelkomen. We kunnen dus 
met recht zeggen dat we ook daar 
enorm zichtbaar én gewaardeerd zijn.

Brandweer.nl
In november van 2018 is de website 
Brandweer.nl daarnaast weer uit-
geroepen tot beste overheidswebsite 
van het jaar. Daar zijn we ontzettend 
trots op! 

Blijf op de hoogte en check al onze 
kanalen op www.vrgz.nl/contact. 

Zichtbaar 
online

Regelmatig verschijnen in het nieuws 
berichten over uitgelekte persoonsgegevens. 
We willen niet dat privacygevoelige 
informatie van onze Ambulancevoorziening 
uitlekt en op straat komt te liggen.

NAAR INHOUDSOPGAVE4
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Werkgevers
bedankt!

Bij Brandweer Gelderland-Zuid werken ruim 700 vrijwilligers  
die 24/7 voor onze inwoners klaarstaan. 

Het werk voor de brandweer doen zij naast hun reguliere 
baan. En dit kan alleen met behulp van hun flexibele 
werkgevers. Het komt immers regelmatig voor dat ze 
tijdens werktijden voor de brandweer worden 
opgeroepen. Deze werkgevers zijn voor ons onmisbaar!

De Brandweer Gelderland-Zuid bedankte daarom in 2018 
alle werkgevers van de brandweervrijwilligers. Dankzij 
hen kunnen wij incidenten in onze regio adequaat 

aanpakken en werken aan de veiligheid van onze 
inwoners. De werkgevers van onze vrijwilligers kregen 
een kaart met daarin een ‘brandweerschildje’ voor op  
de gevel van hun pand. Hiermee kunnen ze laten zien  
dat zij meewerken aan een brandveilige omgeving.
Uiteraard hopen wij ook in de toekomst op hun bijdrage 
hieraan te kunnen blijven rekenen. En natuurlijk stimu-
leren we dat nog meer werkgevers hun werknemers 
‘beschikbaar stellen’ voor de brandweer. 

737
brandweer-
vrijwilligers
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Brandveilig Leven
in cijfers:

  245
voorlichtingen 
brandveilig leven

137
lessen aan 
basisschoolklassen 

9
voorlichtingen  
na woningbrand 

65
woongebouwen waar 
ouderen en verminderd 
zelfredzamen wonen 
bezocht

15
voorlichtingen en 
rondgangen ‘Geen 
nood bij brand’

Het Team Brandveilig Leven organi-
seerde negen voorlichtingsbijeen-
komsten na een woningbrand. “Een 
woningbrand is enorm ingrijpend en 
heeft ook impact in de buurt. Per 
incident maken we dan ook, meestal 
in samenspraak met de gedupeerden, 
een afweging of voorlichting gezien de 
omstandigheden passend en zinvol is. 
We merken dat de informatiebehoefte 
bij betrokkenen en omwonenden 
groot is en dat zij meer dan anders 
open staan voor een brandpreven tieve 
boodschap”, aldus Ad van Wingerden, 
teamleider Brandveilig Leven.

Hoe anders is de stemming bij jonge 
ouders, die vaak op een ‘roze wolk’ 
zitten. Ad lacht: “Brand en brand-
preven tie is dan niet het eerste waar 
ze mee bezig zijn. Maar wel enorm 
belangrijk. We waren dan ook erg  
blij met de steun van onze burge-
meesters tijdens de campagneweken 
in oktober. Boven dien ontving iedere 
ouder bij de geboorteaangifte op het 
gemeente huis een uniek brandweer-
slabbetje. Betere reclame kunnen we 
onszelf niet wensen.“

Jachthaven en CO-campagne
In de zomermaanden waren de voor-
lichtingspijlen gericht op jachthavens. 
Ad van Wingerden vervolgt: “Een 
waterrijke omgeving betekent niet 
dat brand uitgesloten is. En juist op 
een boot is brand extra gevaarlijk 
omdat vluchten vaak niet eenvoudig 
is. Daarom hebben we in iedere 
jachthaven flyers en posters verspreid 
met tips over brandveiligheid aan 
boord.“ Ook werd er aansluiting 
gezocht bij de landelijke kool-
monoxidecampagne. Samen met  
alle regio’s werd een enorm bereik 
gerealiseerd op social media. 

Brandweerzorg
Tot slot konden inwoners van gebieden 
waarbij de brandweer net buiten de 
wettelijke prestatienorm ter plaatse is, 
rekenen op extra voorlichting. “In 2018 
hebben we in flink wat dorpen speciale 
inloopavonden georganiseerd. Voor-
af gaand aan deze inloopavonden ont-
vingen de inwoners uit naam van de 
burgemeester een brief waarin er een 
toelichting werd gegeven op de lokale 
brandweerzorg. Bij die brief kregen 
ze de brandweerfolder ‘Brandveilig 
wonen’ waarmee de mensen hun 
woning zelf op brandveiligheid konden 
controleren. Ook in 2019 loopt dit 
pro gramma nog door, waarbij wij ook 
nauw samenwerken met het team 
Operationele informatievoorziening 
(OIV), vakbekwaamheid en de 
vrijwillige posten.” 

Team Brandveilig Leven 
zichtbaarder dan ooit
Bijna 500 keer waren de brandweercollega’s van het team Brandveilig Leven 
het afgelopen jaar actief in onze regio. Niet om directe hulp te verlenen, maar 
om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners te 
vergroten. Ook in 2018 hadden zij weer veel aandacht voor zelfstandig 
wonende ouderen en verminderd zelfredzamen. Daarnaast besteedden zij veel 
aandacht aan woongebouwen met zorg en de interne (BHV) organisaties.
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Iedere seconde  
telt en iedereen kan 
het verschil maken
Als we een melding krijgen van een hartstilstand, weten we dat 
iedere seconde telt. Snelle hulp is noodzakelijk waarbij ‘snel’ nooit 
snel genoeg kan zijn. We sturen direct twee ambulances en doen een 
beroep op getrainde buurtbewoners om de reanimatie op te starten. 

Deze toenemende vorm van burgerhulpverlening blijkt succesvol  
te zijn. Uit Nijmeegs onderzoek blijkt dat de overlevingskansen van 
een onderzoeksgroep uit 2013-2016 hoger (47%) waren dan een 
vergelijkbare groep uit 2008-2011 (33%). 

Daarom steunt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook het initiatief 
Hartslag.nu en pleiten we voor veel beschikbare AED’s. Daarnaast 
kunnen inmiddels ook 26 van de 36 brandweerposten in onze regio 
gealarmeerd worden als de meldkamer ziet dat zij mogelijk eerder 
ter plaatse kunnen zijn dan de ambulances. Tot slot is het volbrengen 
van een interne training levensreddend handelen binnen onze 
Veiligheidsregio een voorwaarde om een herkenbaar dienstvoertuig 
te mogen besturen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de collega’s van 
Financiën en HRM. 

Doe ook mee!
In bezit van je EHBO-diploma of reanimatiecertificaat?  
Meld je dan ook aan bij HartslagNu! 

Wagenpark 
ambulance 
vernieuwd  
en uitgebreid

In 2018 heeft de wagenpark ambulance 
een upgrade gekregen. Acht ambulances 
zijn vervangen en het wagenpark is met 
twee ambulances uitgebreid. Dit is het 
positieve gevolg van extra budget dat 
begin 2017 door onze minister aan de 
zorgverzekeraars beschikbaar is gesteld.

Nieuwe lichtsignalen
Vanuit een lopende aanbesteding zijn 
opnieuw Mercedes van het type 319 CDI 
aangeschaft. Aan de buitenkant is het 
grootste verschil de nieuwe optische 
signalen op het dak, waardoor we nog 
beter zichtbaar zijn. Daarnaast zijn de 
nieuwe ambulances voorbereid op de 
komst van brancards die elektrisch in 
hoogte verstelbaar zijn. De afgeschreven 
ambulances, met ruim 400.000 kilometer 
op de teller, werden geheel ontmanteld 
en als ‘lege gele bus’ verkocht aan 
opkopers of andere geïnteresseerden. 
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In 2017 startten de vijf oostelijke veiligheidsregio’s de campagne ‘Maak van je roze wolk geen 
rookwolk’. Met deze campagne richtten ze zich op jonge ouders een pasgeboren kindje. Het doel 
was het creëren van een hoger brandveiligheidsbewustzijn, het herkennen van gevaren en weten 
wat te doen bij brand. Deze campagne bleef niet onopgemerkt en werd in 2018 door het Netwerk 
Nationale Brandpreventieweken bekroond met de Zilveren Rookmelder!

Winnaar 
zilveren rookmelder

Een roze wolk  
over Nederland
In 2018 werd de 
campagne verder 
uitgebreid over 

Nederland. In alle  
vijfentwintig 

veiligheidsregio’s werd er 
aandacht besteed aan brand-

veiligheid bij jonge ouders tijdens de 
brandpreventie weken in oktober. Met alle acties 
verspreidde zich een roze wolk over Nederland  
in oktober. Zo gingen burgemeesters op pad  
om geboorte koffertjes uit te reiken en ouders  
die in oktober geboorteaangifte deden,  
werden verrast met een geboortetas.

Uitreiken van het geboortekoffertje
Ook in Gelderland-Zuid kregen de eerste ouders 
die in oktober aangifte deden van de geboorte 
van hun kind weer een geboortekoffertje. Samen 
met de brandweer ging de burgemeester op 
kraamvisite bij de kersverse ouders. Tijdens deze 
kraamvisite reikten zij het koffertje uit met daarin
een rookmelder, een brandweerrompertje of 
-slabbetje, een felicitatiekaartje en informatie  
over brandveiligheid. De brandweer gaf de  
ouders verder nog tips om hun huis zo brandveilig 
mogelijk te maken.

Geboortetas bij aangifte
De ouders die zich later bij het gemeentehuis 
meldden voor de aangifte, kregen een 
‘geboortetas’. Hierin zaten een rompertje of 
slabbetje, een felici tatiekaartje en informatie over 
brandveiligheid. De campagne zorgde voor veel 
media-aandacht en veel positieve reacties van 
jonge ouders! 

2018
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JULI -AUGUSTUS 

Droogte
De zomer van 2018 gaat ons ge-
heugen in als een warme en vooral 
droge zomer. Het KNMI berekende 
dat we eind juli en begin augustus 
zelfs een neer slagtekort hadden 
dat hoger lag dan het recordjaar 
van 1976. En wat droog is, brandt 
snel. Vooral het aantal natuur-/
bermbranden was op sommige 
dagen niet meer op één hand te 
tellen. Hoewel iedere brand on-
gewenst is, bleven in onze regio 
grotere bos- of buitenbranden 
gelukkig uit. De verschillende posten 
rukten vooral uit voor wat kleinere 
(berm)branden om te blussen en 
om uitbreiding te voorkomen. 

Niets is zo 
veranderlijk 
als het weer
Of het nu hard waait, veel regent of juist heel droog is: de brandweer 
en ambulance zijn er druk mee als het weer omslaat. Afgelopen jaar 
waren er drie momenten waarop we als hulpdiensten alle zeilen bij 
moesten zetten om de gevolgen van het weer onder controle te krijgen.

JANUARI 

Storm
 
Zoals daags van tevoren voorspeld, 
brak er op donderdag 18 januari 
een hevige storm los. Code oranje 
veranderde in code rood en ook 
werd de stormprocedure ingesteld. 
Alle brandweervrijwilligers werden 
hiermee opgeroepen om naar de 
eigen kazerne te gaan. Zo werd door 
de hele regio het reguliere werk 
neergelegd om mede-inwoners te 
helpen. Omdat er zoveel telefoontjes 
binnenkwamen bij de meldkamer, 
werden deze telefoontjes op veel 
kazernes lokaal afgehandeld en 
gecoördineerd. In totaal is de 
brand weer in onze regio 610 keer 
uitgerukt in 5 uur tijd.

MEI

Hoosbui
De voorjaarshoosbui van dinsdag-
avond 29 mei heeft geleid tot circa 
165 inzetten. Qua aantal is dit 
vergelijkbaar met een oudejaars-
nacht. Nadat de eerste serieuze 
buien vielen, begonnen ook de 
meldingen binnen te druppelen  
op onze meldkamer. De absolute 
piek was tussen 19.00 en 20.00 uur. 
In dat uur verwerkte de meldkamer 
106 meldingen. Deze meldingen 
kwamen vooral uit Berg en Dal, 
Nijmegen en Wijchen. Sommige 
posten waren dan ook tot diep in 
de nacht actief.

9



Ambulance- en Brandweerzorg

Vooruitgang  
door steeds meer 
samenwerking
Hoewel er in onze samenleving ontzettend veel verandert, waren er in 2018 
in ieder geval twee zekerheden en dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
en 365 dagen lang: de ambulance- en brandweerzorg.  Aan het woord zijn 
directeur Regionale Ambulancevoorziening Mac Honigh en Regionaal 
Brandweercommandant Dennis van Zanten. 

10
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En dan hebben we het nog niet eens over alle stralende 
kindergezichten tijdens onze open dagen van de lokale 
posten in de regio”, aldus Van Zanten. En toch waren er 
ook een aantal kritische berichten in de media, over 
aanrijtijden. Van Zanten: “Deels is dit te verklaren door 
het brandweerzorgplan waarover nogal wat te doen was. 
Dit plan geeft een realistisch beeld van onze uitstekende 
prestaties vanuit de 36 posten in onze regio. Maar als dit 
wordt afgezet tegen de wettelijke prestatienormen, dan 
wordt dit vaak vertaald in ‘te laat’ en dus ‘niet goed ’.”

Prestatiedruk door landelijke norm
Ook de ambulance moet presteren onder deze prestatie-
druk. Honigh: “De landelijke norm is dat 95% van de 
spoedritten binnen 15 minuten ter plaatse is. Een flinke 
uitdaging omdat we nog steeds een toename zien van 
het aantal spoedritten. Maar een negatieve trendbreuk 
van de prestaties lijkt doorbroken, nadat we na een 
periode van werving en opleiding sinds de zomer extra 
voertuigen op pad kunnen sturen. Bovendien moet een 
extra zorgambulance voor nog meer ontlasting van het 
spoedvervoer zorgen.”

Trots op het brandweervak
Het wagenpark van de brandweer werd niet uitgebreid 
maar wel vernieuwd:  ”We hebben in het voorjaar elf 
voertuigen, die waren afgeschreven, vervangen.  
En eigenlijk waren dit elf lokale feestjes waarbij ook 
dorpsbewoners een kijkje kwamen nemen. Die trots en 
passie voor het vak onderscheidt onze beroepsgroep ook 
wel van andere beroepsgroepen. En dan te bedenken dat 
het merendeel van onze brandweermensen vrijwilliger is. 
Collega’s die naast hun werk dag en nacht klaarstaan én 
vakbekwaam zijn. Sterker nog, de vrijwilligers van post 
Dodewaard mogen zichzelf – na het winnen van de 
landelijke finalestrijd – een jaar lang de beste brand-
weerploeg van Nederland noemen!” aldus een trotse 
brandweercommandant.

De trots en passie voor het 
brandweervak onderscheidt  
ons van andere beroepsgroepen.

Passende hulp bij ieder incident
“Die zekerheid zit ‘m denk ik in onze betrouwbaarheid. 
Wij zijn hulpverleners in hart en nieren: vanaf het moment 
van een binnenkomend telefoontje op de meldkamer 
zetten  we alles in werking om passende hulp te verlenen. 
En die hulp komt er altijd, hoe klein of groot het incident 
ook is”, aldus Van Zanten. Over aantallen inzetten spreekt 
hij niet graag. “Dat komt vooral omdat het er eigenlijk 
niet toe doet. Natuurlijk willen we zo min mogelijk nodig 
zijn. Maar hoewel het aantal woningbranden de laatste 
jaren daalt, hebben we er in ons gebied helaas toch een 
aantal gehad met een fatale afloop. En een blik op je 
smartphone kan zomaar leiden tot een auto-ongeluk  
met levensgevaarlijke beknelling. Hoewel we in de media 
dan vaak als helden worden geportretteerd, hebben  
deze inzetten natuurlijk ook impact op de betreffende 
collega’s en de rest van de organisatie. Al maakt het  
ons uiteindelijk ook sterker.”

Omgang met hulpverleners
Mac reageert: “En dan te bedenken dat er ook mensen 
zijn die het nodig vinden om hulpverleners te dwars-
bomen of zich onder invloed afreageren op ons terwijl  
wij ze helpen. Vervolgens is het voor ons helemaal 
schrijnend om te horen dat zo’n persoon zich in de 
rechtbank manoeuvreert van dader naar slachtoffer,  
zoals in juni gebeurde. Volstrekt onacceptabel natuurlijk. 
Gelukkig waarderen de meeste patiënten ons wel en 
ontvingen we in het meest recente onderzoek nog een 
dikke 9 voor onze ambulancezorg.” 

Waardering voor onze hulpdiensten
Dat de hulpdiensten gewaardeerd worden, blijkt ook uit 
andere onderzoeken. “Inderdaad, de brandweer is de 
hoogst gewaardeerde overheidsorganisatie en men voelt 
er de sterkste band mee. Daarnaast bevestigen de prijzen 
die onze gezamenlijke site www.brandweer.nl dit jaar 
voor de tweede keer op rij in de wacht sleept, dit beeld. 

De landelijke norm van 95%  
binnen 15 minuten ter plaatse is  
een uitdaging vanwege het 
toenemend aantal spoedritten.
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Goed geoefend en uitgerust met nieuwe 
materialen
Vakbekwaamheid is uiteraard ook een vereiste in de 
ambulancezorg. “We moeten als organisatie ook inspelen 
op allerlei ontwikkelingen. Intern zijn we bijvoorbeeld erg 
druk bezig geweest met informatie beveiliging. Dit heeft 
in september geleid tot een officiële NEN7510-certificering. 
Daarnaast is, ondanks een on gewijzigd dreigingsniveau, 
het onderwerp terrorisme hoger op de agenda gekomen. 
We hebben een reeks oefeningen achter de rug en onze 
ambulances zijn inmiddels uitgerust met zogenoemde 
anti-terrorismekits. Deze tas bevat voornamelijk spullen 
die noodzakelijk zijn voor het stoppen van zware bloe-
dingen. Tot slot is er een landelijke aanbesteding gestart 
voor de aanschaf van steek- en scherfwerende vesten”, 
aldus Honigh.  Van Zanten vult aan: “Ook wij hebben 
deze kits  in onze voertuigen geplaatst en zijn, door onze 
collega’s van de ambulance, getraind in levensreddend 
handelen bij een aanslag.”

Samenwerking ambulance en brandweer: 
functioneel en prettig
Honigh: “De samenwerking tussen onze diensten is prima 
en we trekken steeds meer samen op. Ik juich ook van 
harte toe dat steeds meer brandweerposten kiezen om 
een AED op de wagen te hebben. Daarnaast benutten  
we steeds meer gezamenlijk de posten, waardoor we 
besparen op de huisvestingskosten. Uiteraard is dit niet 
onze drijfveer en bovendien bepalen de meldkamer-
centralisten continu de juiste plek waar ambulances 
voorwaardenscheppend moeten staan, zodat inwoners 
kunnen rekenen op de snelste hulp.”

Ontwikkelingen binnen de meldkamer
Heel lang zitten de centralisten van de ambulance en 
brandweer niet meer in Nijmegen. Van Zanten: “Het 
voor nemen is om in 2022 één gemeenschappelijke 
meldkamer in Apeldoorn te betrekken voor de regio’s 
Twente, IJsselland, Noord- en Oost Gelderland, 
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Dit betekent  
dat we naast de zorg voor onze collega’s ook druk bezig 
zijn met het stroomlijnen van de verschillende processen. 
En soms voeren we al wijzigingen door die erg praktisch 
van aard zijn. Zo hebben we dit jaar zes postnamen die 
verwezen naar een gemeente veranderd in een postnaam 
die verwijst naar de plaats waarin de post gevestigd is.” 
Honigh onderzoekt daarnaast de mogelijkheid van een 
Zorg Coördinatie Centrum. “In dit coördinatiecentrum 
voeren spoedzorgaanbieders gezamenlijk regie over 
binnenkomende dringende zorgvragen. Deze zorgvraag 
blijft in behandeling bij het coördinatiecentrum totdat 
bijvoorbeeld een ketenpartner de zorg overneemt. Een 
nauwe samenwerking met Gelderland-Midden ligt hierbij 
voor de hand. Bovendien verminderen we hiermee ook  
de huidige uitdagingen in de spoedzorg.” 

Samenvoeging directie Ambulance- en 
Brandweerzorg
Of Mac Honigh ook een bijdrage levert aan het volgende 
jaarverslag is nog maar de vraag. Zeker nu vaststaat dat 
hij vanaf de zomer gaat genieten van zijn pensioen.  
Dit moment sluit goed aan bij het besluit van ons Algemeen 
Bestuur om de regionale Ambulance- en Brandweerzorg 
in Gelderland-Zuid te gaan inrichten als één directie.  
Honigh zal zijn taken de eerste maanden van 2019 over-
dragen aan Dennis van Zanten die nu benoemd is tot 
Directeur Brandweer- en Ambulancezorg Gelderland-Zuid. 
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GRIP’s
In 2018 werd er elf keer 
opgeschaald naar een GRIP: 
Gecoördineerde Regionale 
Incidentsbestrijdsingsprocedure. 
Bij een GRIP wordt er multi-
disciplinair afgestemd over  
de incidentbestrijding. 

1 januari
Meerdere ambulances en 

brandweerauto’s werden ingezet 
vanwege een grote brand in een 

appartementencomplex in Buren. 
Er werd opgeschaald omdat er 

jongeren onder begeleiding  
wonen in het complex. Eén van 

de bewoners kwam om het 
leven.

14 januari
In een woning in Velddriel 
sloegen de vlammen uit het  

dak. Bewoners en buurtgenoten 
moesten in alle haast hun huis 

verlaten. Vanwege de mogelijke 
aanwezigheid van asbest werd 

opgeschaald naar GRIP1. 

8 juli
Door een brand in een 

transformatorhuisje in Wijchen 
zaten 750 huishoudens en 

instellingen zonder stroom. 
Uit voorzorg werd een GRIP1 
afgekondigd. De storing was  
echter binnen een paar uur 

verholpen.
 

14 april
Op de A15 ter hoogte  

van Echteld vond een ernstig 
eenzijdig ongeluk plaats. Meerdere 
ambulances, een traumahelikopter, 

politie, een politiehelikopter en 
brandweer kwamen ter plaatse.  

Eén persoon overleed en een 
ander persoon raakte 

zwaargewond. 

28 februari
Meerdere blusvoertuigen  
en een hoogwerker rukten  
uit om een woningbrand in 
Groesbeek te bestrijden.  

Vanwege de vele rook werd er 
opgeschaald. Later bleek er ook 

asbest vrij te zijn gekomen. 
De verspreiding daarvan  

bleef beperkt tot de 
buurwoningen. 

26 juli
De bliksem sloeg in  

in een verdeelstation in 
Druten waardoor 13.000 

huishoudens en instellingen in  
het Land van Maas en Waal tijdelijk 
geen stroom hadden. Uit voorzorg 
werd er opgeschaald naar GRIP2, 
gelet op de mogelijke impact op  
de omgeving in combinatie met 

de warmte. De storing was 
echter van korte duur. 

10 oktober
In de Weezenhof werd een 

vrachtwagen aangetroffen die 
een spoor van 9 km drugsafval 
achter zich had gelaten in de 

gemeente Nijmegen en Heumen. 
Het mierenzuur was bij huidcontact 

erg schadelijk voor mens en dier, 
waardoor verschillende straten 
moesten worden afgesloten. De 

gemeente en brandweer zijn 
uren bezig geweest met 

opruimen.

19 december
Tijdens een brand bij 

zorginstelling de Vlechting in 
Nijmegen werd een aantal appar-
te menten ontruimd. Er kwamen 
meerdere brandweer voertuigen, 
acht ambulances ter plaatse. De 

brand was snel geblust. Acht 
bewoners zijn ter controle naar 

het ziekenhuis gebracht:  
zij waren vooral erg 

geschrokken.  

11 oktober
Op het terrein  

van recyclingsbedrijf  
Van Bruchem in Zaltbommel 
kwam vier ton papier in brand  
te staan. Dit zorgde ervoor dat 
brandweer uren bezig was met 
blussen en nablussen. Er kwam  
veel rook vrij en omwonenden 

werden dan ook gewaarschuwd 
om bij overlast ramen 
 en deuren te sluiten.

5 december
In een loods van Korendal 

Trucks in Nijmegen woedde 
een grote uitslaande brand. Er was 
sprake van compagniesinzet waarbij 
tien tankautospuiten, drie redvoer-
tuigen, drie grootwater transporten 
en een schuimblus haakarmbak ter 
plaatse kwamen om de brand te 

blussen. De politie trof er vijf 
trailers aan die gebruikt waren 

voor een hennepkwekerij.

14 december
Een zeer grote brand bij Van 
Soest Coldstores in Kesteren 

legde een hal van het bedrijfspand 
in as. Twaalf tankautospuiten, drie 

grootwatertransporten en meerdere 
hoogwerkers kwamen ter plaatse 

om de brand te bestrijden. Er kwam 
erg veel rook vrij. Inwoners in de 

omgeving moesten ramen en 
deuren sluiten. 
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Midden in de 
samenleving
 
Als brandweer en ambulance zijn we er niet alleen voor de 
samenleving als we ingezet worden. Met onze open dagen, 
brandweerdemonstraties, aanwezigheid op markten en onze 
hulp bij bijvoorbeeld het maken van een ijsbaan zijn we altijd 
dicht bij onze inwoners.

Voorlichting
Tijdens de introductiemarkt van de Radboud 
Universiteit konden nieuwbakken studenten  
bij de interactieve stand  van de brandweer met 
een virtual reality-bril vluchten uit een brandend 
huis. Op deze manier maakte de brandweer de 
studenten bewust van de ge varen en risico’s op
brand in een studentenhuis. Met de kartonnen 
VR-bril die ze meekregen, konden ze thuis met 
hun huisgenoten nog verder oefenen met 
vluchten voor brand.

IJsbaan
Meerdere brandweerposten hielpen bij het 
maken van een ijsbaan. Dat zorgde voor 
gezellige ijspret op meerdere plekken in de 
regio. Maar ook nadien hielpen we weer met 
het schoonspuiten van de ijsbaan, zodat deze  
in bijvoorbeeld Dodewaard weer gebruikt  
kon worden als atletiekbaan.
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Open dagen
Zelf een brandje blussen, 
ambulances met loeiende 
sirenes van binnen bekijken  
of mee in de hoogwerker:  
het waren geslaagde open 
dagen. Honderden mensen  
in de regio kregen een inkijkje  
in het werk van onze collega’s. 

Beesd

GeldermalsenCulemborg 15

Beesd Beneden-Leeuwen



Uit berekeningen blijkt dat ons net-
werk van 36 brandweerposten in 80% 
van de gevallen binnen 15 minuten 
twee brandweerwagens ter plaatse 
kan hebben. Dit percentage ligt op 
98% als de norm binnen 18 minuten 
is. Ondanks deze prestatie voldoen 
we niet altijd aan de wettelijke norm.

Compenserende maatregelen voor 
aanvaardbare brandweerzorg
Financieel gezien is het niet realistisch 
extra kazernes te bouwen om daar-
mee de wettelijke normtijd wel te 
halen. Of om in plaats van met 
vrijwilligers met meer beroepsbrand-
weer te werken. Dat betekent dat er 
andere compenserende maatregelen 
getroffen moeten worden om de 
brandweerzorg overal aanvaardbaar 
te maken.

Brieven en inloopavonden
Inwoners van gebieden waarbij de 
brandweer net buiten de wettelijke 
prestatienorm ter plaatse is, krijgen 
extra voorlichting door hun gemeente 
en de brandweer. Zo zijn in verschil-
lende dorpen in 2018 al speciale 
inloopavonden georganiseerd waar 

inwoners vragen kunnen stellen en 
informatie konden krijgen. Inwoners 
kregen hiervoor van de burgemeester 
een uitnodigingsbrief waarin een 
toelichting werd gegeven op de 
lokale brandweerzorg. Bij deze brief 
kregen ze meteen de brandweerfolder 
‘Brandveilig wonen’ meegestuurd, 
om zelf hun woning op brandveilig-
heid kunnen controleren. Deze 
campagne loopt door in 2019.

Speciale avond in Batenburg
Voor Batenburg (gemeente Wijchen) 
stond op 18 december een speciale 
avond gepland waarbij de burge-
mees ter de aftrap verzorgde. Dit 
historische stadje met net geen 700 
inwoners is het minst snel door de 
hulpdiensten te bereiken, waardoor 
er een nadrukkelijk beroep wordt 
gedaan op preventie en zelfredzaam-
heid. Inwoners en brandweer dachten 
tijdens deze avond samen na over 
praktische hulpmid delen (zoals rook-
melders) en nieuwe initiatieven. Het 
was een interactieve avond waarbij 
bewoners vooral veel vragen stelden 
over de wijze waarop ze hun woning 
brandveiliger konden maken. 

Zowel brandweermanager Roland 
Pricken als voorlichter Brigitte 
Bouwhuis konden de inwoners met 
goede tips verder op weg helpen. 
Burgemeester Hans Verheijen gaf 
daarna nogmaals duidelijk aan dat 
Batenburg ondanks de langere 
opkomsttijd een veilig dorp is.

In gesprek, aanvalsplannen  
en oefenen
Naast de informatiecampagne worden 
er ook compenserende maat regelen 
getroffen voor 356 ‘markante objecten’ 
(bijvoorbeeld een kinder dag verblijf 
of verzorgingstehuis) in ons gebied. 
Dit is in veel gevallen niet alleen  
een bezoek van het team Brandveilig 
Leven. Ook het team Operationele 
Informatievoorziening kijkt bij deze 
objecten of er ‘aanvalsplannen’ 
moeten komen en of de bestaande 
plannen aangepast moeten worden. 
Tot slot gaan de posten in overleg 
met de eigenaren van deze panden, 
oefenen op de verschillende 
locaties. 

Brandweerzorg 
langs de meetlat

In april 2018 stemde het 
Algemeen Bestuur van  
de Veiligheidsregio in met 
het Brandweerzorgplan 
Basisbrandweerzorg.  
Dit plan laat zien hoe  
de huidige dekking en 
paraatheid van de brand-
weer in onze regio is.
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Post Dodewaard 

Nederlands 
kampioen

De Dodewaardse brandweer wist op zaterdag  
22 september de eerste plaats te halen bij de landelijke 
finale van brandweerwedstrijden, ook wel vaardigheids-
toetsen genoemd. Uit de 225 deelnemende ploegen 
mochten negen korpsen uit het hele land in Harderwijk 
tegen elkaar strijden voor de ultieme eer.

Scenario 
Bij deze finalewedstrijd in de klasse TS-HD (Tankautospuit 
Hoge Druk) moest een fictieve brand bestreden worden. 
De gesimuleerde brand woedde in een schoolgebouw 
waar een klassenavond werd voorbereid. De zeskoppige 
ploeg, onder leiding van bevelvoerder Gerold Spronk, 

moest twee vermiste slachtoffers redden en twee vuur-
haarden bestrijden in de serverruimte en de liftmachine-
ruimte van de school. In slechts 35 minuten wisten de 
ploegleden deze zware klus te klaren.

Bevorderen vakbekwaamheid Brandweer 
Het doel van deze vaardigheidstoetsen is het bevorderen 
van de vakbekwaamheid van de brandweermensen.  
Bij de vaardigheidstoetsen wordt een echt incident 
gesimuleerd. Daarbij speelt elke ploeg exact hetzelfde 
scenario. De ploegen worden beoordeeld op tijd en hoe 
goed en hoe veilig men werkt. 

nr.1
       K

A
M

P I O E N

  

BRANDW
EER
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De beschikbaarheid van deze vitale 
voorzieningen is echter niet gegaran-
deerd. Storingen zijn nooit helemaal 
te voorkomen. Wat is de impact van 
het uitvallen van bijvoorbeeld stroom, 
gas of water in Gelderland-Zuid?  
In 2018 bekeek de Veiligheidsregio wat 
de impact hiervan is op bewoners, 
instellingen en bedrijven. Dit met als 
doel de voorbereiding op crises door 
verstoring van vitale voorzieningen 
te versterken. Om vervolgens in de 
toekomst de gevolgen van een ver-
storing te kunnen beperken. Dit deden 
we in samenspraak en in gesprekken 
met onze partners. Maar we blikten 
niet alleen naar buiten, ook in onze 
eigen organisatie hadden we aandacht 
voor continuïteit. 

Onderzoek naar de impact  
van uitval vitale voorzieningen 
op inwoners Gelderland-Zuid
In september en oktober namen  
we samen met de gemeenten Buren, 
Culemborg en Geldermalsen een 
online enquête af bij de inwoners 
van Gelderland-Zuid. Door middel 
van deze enquête wilden we leren 
van de ervaringen tijdens de grote 
stroomstoring nadat een Apache 

helikopter in november 2017 een 
hoog spanningsmast raakt. Ook werd 
gevraagd naar ervaringen rondom de 
storing in de drinkwatervoorziening in 
Geldermalsen (juni 2018). Daarnaast 
vroegen we naar de voorbereiding 
op een eventuele storing. 

Omgang inwoners Gelderland-
Zuid met vitale voorzieningen
Uit het bewonersonderzoek bleek 
onder andere dat mensen het aan-
bevolen noodpakket deels in huis 
hebben, maar niet bewust. Ook bleek 
dat inwoners behoefte hebben aan 
informatie die ze ook kunnen raad-
plegen als er geen stroom of internet 
is. De VRGZ heeft daarom een meter-
kastkaart ontwikkeld met de belang-
rijkste informatie rondom de uitval 
van gas, water en stroom. Deze wordt 
vanaf 2019 via eigen kanalen en via 
partners verspreid.

Infospecial: de gevolgen van 
langdurige stroomuitval?
Eind september verzamelden circa  
tachtig collega’s uit de multidiscipli-
naire regionale crisisorganisatie zich in 
een Drutens theater voor de jaarlijkse 
CoPI-/ROT-infospecial. Daar kregen 

Continuïteit van   vitale voorzieningen

De beschikbaarheid van elektriciteit, gas, drinkwater 
en telefoon- en internetverbinding zien we bijna als 
vanzelfsprekend. Zonder erbij na te denken, doen  
we het licht aan, gaan we onder een warme douche 
en gebruiken we onze mobiele telefoon. We staan 
niet zo snel stil bij een mogelijke storing.

Risico’s breed bekijken
en onderzoeken
In het beleidsplan van de VRGZ 

zijn voor vier jaar verschillende 

thema’s benoemd: 

 2016
 Hoogwater

  2017
  Brand en verminderd  

zelfredzamen

  2018
 Continuïteit

  2019
 Gevaarlijke stoffen

Door deze thema’s in de volle 

breedte samen met onze 

crisispartners te bekijken en 

te onderzoeken willen we

iedereen in de regio er beter 

op voor bereiden en de regio 

daarmee veiliger maken.
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zij aan de hand van drie pikkelende 
presentaties meer informatie over 
onze vitale voorzieningen en wat als 
het hiermee mis gaat. Tijdens de 
middag werd duidelijk dat bij 24 uur 
zonder elektriciteit de gevolgen ont-
zettend groot zijn: een wake-up call 
voor alle aanwezigen. 

Oefeningen in het teken van 
continuïteit
Zowel de ROT-oefeningen van begin 
oktober en december als de BT-
oefeningen stonden in het teken van 
continuïteit en ‘cyber’. Het scenario: 
onze meldkamer raakte overbelast én 
een ICT-virus hield het drinkwater-
bedrijf in z’n greep, waardoor enkele 
wijken, de universiteit en ziekenhuizen 
in Nijmegen zonder water zaten. En 
ook bij de CoPI-oefeningen in het 
najaar was het thema cyber security 
en continuïteit. Door deze oefeningen 
kwam het jaarthema ook bij de crisis-
functionarissen goed op het netvlies 
te staan.

Realistische scenario’s bij een 
flinke en lange verstoring 
De uitval van vitale voorzieningen 
heeft ook impact op het werk van de 

Veiligheidsregio. Want hoe zit het 
bijvoorbeeld met overbelasting van 
de meldkamer? Hoe lang blijft het 
netwerk in de lucht? Gaan de nood-
stroomgeneratoren daadwerkelijk 
aan terwijl ze nooit ‘voor het echie’ 
worden getest? En wat als de diesel 
van onze voertuigen op is? Allemaal 
scenario’s die realistisch zijn bij een 
flinke en lange verstoring van vitale 
voorzieningen. Deze scenario’s 
worden meegenomen bij de plan-
vorming voor de Veiligheidsregio, 
maar ook bij de aanleg van het 
nieuwe ROC (Regionaal Operationeel 
Centrum). De vernieuwing van het 
WAN (netwerk) zorgt voor al onze 
posten en locaties dat de beschik-
baarheid en bereikbaarheid is 
toegenomen.

Informatieveiligheid
In 2018 is er ook een collegiale audit 
geweest tussen de veiligheidsregio’s. 
Dit was op grond van een convenant 
informatieveiligheid veiligheidsregio’s. 
Informatieveiligheid staat hoog op de 
agenda en ook de eigen medewerkers 
werden hierop ‘getoetst’. Door middel 
van een phishing mail werd gekeken 
in hoeverre de medewerkers zelf 

goed omgaan met het delen van 
informatie. Het bleek dat bijna de 
helft van de ontvangers van de mail 
persoonlijke gegevens deelden met 
de verzender. De bewustwording bij 
de collega’s nam hierdoor enorm toe, 
waarmee het doel van de mail 
bereikt was. Ook is er een verjaar-
dags kalender met het thema 
Informatieveiligheid op alle posten 
van de Veiligheidsregio (brandweer, 
ambulance en de Multipost) verspreid. 
Feestelijk moment was toen de 
ambulancevoorziening de certificering 
voor de NEN7510 behaalde. Die levert 
een substantiële bijdrage aan de 
verbetering van onze eigen interne 
vitale voorzieningen. 

Continuïteit van   vitale voorzieningen

Jaarthema 2018
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Vol trots en blijdschap namen op 
woensdag 4 april elf brandweer-
posten hun nieuwe tankautospuit  
in ontvangst.

Op woensdagavond 4 april werden elf nieuwe 
tankautospuiten, na twee jaar lang werken aan de 
aanbesteding en realisatie, overgedragen aan elf  
posten in Gelderland-Zuid: Millingen, Ubbergen, 
Opheusden, Beneden-Leeuwen, Kesteren, Ochten, 
Beusichem, Neerijnen-Oost, Lienden, Buren en 
Dodewaard.

De presentatie was een spectaculaire avond in de 
brandweerkazerne van Geldermalsen: leuke toespraken 
veel (geüniformeerd) publiek en vooral heel veel trotse 
gezichten. Acht van de elf wagens kwamen in een show 
van vuurwerk, rook en licht door de kazernedeuren. De 
andere drie werden op dat moment nog afgebouwd en 
zijn in de maanden erna in gebruik genomen.

Voertuig met meer mogelijkheden
Een tankautospuit wordt door de brandweer ingezet  
als basisvoertuig. Dit voertuig is ingericht om te kunnen 
handelen bij brand en bij kleine of middelgrote ongevallen. 
In een TS wordt 2000 liter water vervoerd om direct met 
een inzet te kunnen starten. De elf nieuwe tankautospuiten 
hebben als nieuwe features een dompelpompapplicatie, 
een voorbouwlier en voorzieningen voor schoonwerken.

Brandweervrijwilligers keken uit naar  
nieuwe wagen
De brandweervrijwilligers van de verschillende posten 
keken al maanden uit naar ‘hun’ nieuwe wagen. Een  
van de groepschefs: “Het belangrijkste voor onze ploeg  
is natuurlijk dat we snel en efficiënt mensen of dieren in 
nood kunnen helpen. Maar het is wel heel leuk als je dat 
ook kunt doen met het nieuwste materieel met de 
nieuwste technische snufjes. Een echte aanwinst voor 
onze post dus!” 

Elf nieuwe brandweerwagens
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Verhuizing vergaderruimtes Regionaal 
Beleidsteam (RBT) en Regionaal Operationeel 
Team (ROT)

Multipost Gelderland-Zuid, het pand aan de Nijmeegse 
Professor Bellefroidstraat waar de brandweer, ambulance-
voorziening, de GHOR, het Veiligheidsbureau en de 
ondersteunende diensten gehuisvest zijn, is in 2018  
flink verbouwd. Een van de redenen daarvoor was  
de verhuizing van de RBT-ruimte en het Regionaal 
Operationeel Centrum naar de Multipost.

De RBT-ruimte zal tijdens crisissituaties gebruikt worden 
voor vergaderingen van het Regionaal Beleidsteam:  
de burgemeester en zijn adviseurs. Ook het Regionaal 
Operationeel Team (ROT) zal bij crises op de Multipost 
gaan vergaderen. Voor alle stafsecties (politie, com-
municatie, defensie, etc) is ook plek in het operationeel 
centrum. Tot nu toe vonden al deze vergaderingen plaats 
in het politiebureau op de Stieltjesstraat in Nijmegen. 

Generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen 
na inspraak burgers vastgesteld
 

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid heeft het Generiek rampbestrijdings plan BRZO-
inrichtingen vastgesteld. 

In Gelderland-Zuid vallen zes bedrijven onder het Besluit 
risico’s zware ongevallen (BRZO), omdat zij met grote 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Deze bedrijven 
(Kuehne + Nagel Logistics BV, Agro Buren BV, Nefco Storage 
& Trading BV, NXP, Sachem Europe BV en Broekman) 
moeten specifieke maatregelen nemen om de risico’s  
van zware ongevallen te beperken. Want als er bij deze 
bedrijven iets misgaat, kunnen de gevolgen voor werk-
nemers, omgeving en milieu enorm zijn.

Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het ondersteunen 
van de operationele inzet van de hulpdiensten en de 
gemeenten in geval van een (dreigend) ongeval bij een 

hoogdrempelige BRZO-inrichting. Het bestuurlijk deel van 
het rampbestrijdingsplan is gericht op de formele criteria 
waaraan een rampbestrijdingsplan moet voldoen. Het 
operationele deel richt zich op operationele informatie 
die van belang is tijdens een incident. 

Als er bij deze bedrijven iets  
mis gaat, kunnen de gevolgen  
voor werknemers, omgeving en 
milieu enorm zijn.
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Hartverwarmend!

Waardering 
voor onze 
hulpverlening
Als hulpdienst werk je altijd voor anderen. Of dat nou is als 
chauffeur van een ambulance, pompbediende bij de brandweer, 
bevelvoerder of meldkamercentralist, je wil zo snel mogelijk 
adequate hulp verlenen. Als deze hulp gewaardeerd wordt, 
zorgt dat voor een warm hart. Hier een greep uit de 
verschillende dankbetuigingen die we in 2018 kregen.
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Dankwoorden
van een 
uitvaartmaat-
schappij
Via deze weg wil ik u en  
uw manschappen van harte 
bedanken voor uw optreden  
in de flat. Ik was samen met 
de overledene, diens partner  
en twee kinderen in de lift  
op gesloten terwijl we werden 
verwacht bij een afscheid in  
de kerk. 

Mede door uw optreden, heel 
kordaat, vriendelijk en rustig, 
is het gelukt om de rust bij 
partner en kinderen te bewaren, 
wat doorwerkte in het vervolg 
van de dag van de uitvaart.  
Dat uw mankrachten ook bereid 
waren om de overledene in de 
(zware!) eikenhouten kist twee 
etages naar beneden te brengen 
was goud waard. Ik ben er dank-
baar voor. Nu is het voorval goed 
afgelopen en daardoor kijkt de 
familie terug op een zeer bijzon-
der moment op de dag van de 
uitvaart van man, vader, opa.

Jullie aandeel was van grote 
waarde. Namens mijzelf en zeker 
ook namens de familie wil ik de 
mannen zeer bedanken voor  
hun inzet en de prettige wijze 
waarop zij zijn omgegaan met de 
rouwende familie. Ik hoop dat u 
de complimenten en de dank-
betuiging kan overbrengen. 

Bedankt  
voor de  
goede 
nazorg
 
Hierbij wil ik graag het brandweer 
korps Geldermalsen bedanken 
vd goede nazorg woensdag jl.  
Na een intensieve samenwerking, 
tijdens een reanimatie die dag, is 
er tijd genomen voor een evaluatie 
moment. Tijd om met elkaar te 
praten over wat er is gebeurd,  
wat je in gedachten bezig houdt. 
Zowel voor de vrijwillige brand-
weer, burgerhulp verleners en 
betrokkenen vh slachtoffer. 
Chapeau! Want ondanks we hulp-
verleners zijn, we zijn en blijven 
ook mens. Ik zou dan ook graag 
ieder brandweer korps deze 
manier van nazorg, evaluatie 
willen aanbevelen. Voor elkaar 
en met elkaar! 

Hartelijke groet, 

een burgerhulpverlener

Noodkreet 
leidt tot 
gelukkig 
echtpaar
De week voor het fruitcorso in 
Tiel staat er een oproep op 
Facebook: “Al een week zit Sjoerd 
Bruins Slot noodgedwon gen  
thuis binnen op de vierde etage: 
Lift kapot!! Het hele Fruitcorso 
van Tiel, de mozaïeken, de 
gezelligheid in de stad van 2018 
moet hij missen. Misschien wel 
zijn laatste corso? want hij is 81 
en kwetsbaar. Help! Wie weet 
een oplossing?”

Na vele reacties komt er gelukkig 
een oplossing: “Alles ziet er 
plotseling anders uit. Geweldig! 
Morgen corso zaterdag komt 
Brandweer. Zij helpen Sjoerd met 
scoot mobiel en al om naar buiten 
te komen. Zonodig met hoog-
werker! Sjoerd mag als VIP naar 
het corso. Zo blij.”

Peter Maasbach van de brand-
weer post Tiel wierp zich samen 
met zijn manschappen op als 
reddende engel. Met een hoog-
werker met twee man en de 
zeskoppige bemanning van een 
tankautospuit is uitgerukt, om  
de Tielenaar uit zijn appartement 
te bevrijden. “We zijn sowieso 
in dienst’’ liet Maasbach eerder 
al weten, “Zoiets is leuk om te 
doen.’’
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Samen met de politie hebben we in Tiel en Nijmegen een 
scenario geoefend waarbij er brand was nabij het cellen-
complex. Uiteraard gingen de gespeelde arrestanten echt 
niet vanzelf mee en bleken celsleutels lastige dingen te 
zijn voor handen in grote brandweerhandschoenen.  
In Zaltbommel werd er op een spectaculaire wijze ge-
oefend in een bank waarbij een bankovervaller een schot 
loste en explosieven leidden tot een brand en een beknelling.

Daarnaast hebben we ook aandacht voor samenwerking 
met onze oosterburen. Dit jaar werden de hulpverleners 
geconfronteerd met een oefenscenario waarbij een 
tractor, meerdere personenauto’s en een taxibusje met 
elkaar in botsing kwamen. Brandweer-, ambulance- en 
politiediensten uit beide landen moesten flink aan de bak 
om de 14 gewonde lotusslachtoffers te helpen en het 
incident te managen. 

Altijd en overal 
oefenen

Vakbekwaam worden is één 
ding, vakbekwaam blijven is 
minstens zo belangrijk. 
Daarom oefenen en trainen 
we regelmatig. Dat doen we 
vakspecifiek of samen met 
partners. De ene keer achter 
de schermen, de andere keer 
midden in de samenleving en 
soms op bijzondere plekken.
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Terrorismegevolgbestrijding
De maand april stond in het teken van een aantal 
operationele (straat-) en bestuurlijke multidisciplinaire 
oefeningen waarbij een terroristische daad tijdens een 
evenement centraal stond. In Beneden-Leeuwen kregen 
de Officieren van Dienst van de politie, brand weer, GHOR 
en gemeente tijdens een straatoefening een casus waarbij 
een vrachtwagen was ingereden op een buitenfestival.
De oefendeelnemers kregen op de locatie film beelden  
te zien van een vergelijkbaar incident in Frankrijk. Deze 
beelden maakten indringend duidelijk dat de hulpverle-
ning en communicatie gecoördineerd en professioneel 
aangepakt moesten worden.

In Wijchen kwamen leidinggevenden van politie, 
brandweer, defensie, GHOR en gemeenten bijeen voor 
een bestuurlijke oefening. Hun casus was een busje dat 

inreed op een traject van de Vierdaagse. Omdat de 
wandelaars ook buiten onze regio lopen, oefenden alle 
burgemeesters van de betreffende gemeenten mee.  
Dit leverde mooie inzichten op als het gaat om opschaling 
en bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Midden in de samenleving
Tot slot hebben ook dit jaar weer veel bedrijven hun 
locatie ter beschikking gesteld om een oefe ning zo 
realistisch mogelijk te maken. In Maurik maakten we 
gebruik van een garage waarbij we een beknel ling onder 
een vrachtwagentrailer konden ensceneren. In Wijchen 
waren we welkom in een kerk en in Neerijnen oefenden 
we in het gemeentehuis dat gevestigd is in het Kasteel 
van Neerijnen. De oefening bij de molen in Beuningen 
was niet alleen leerzaam, maar zorgde ook voor mooie 
beelden.   
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Sinds jaar en dag werken de 
Nederlandse en Duitse brandweer  
in het oosten van onze regio samen. 
Bij middelincidenten in Millingen 
komt de tweede tankautospuit 
automatisch uit buurgemeente 
Rindern en ook in Groesbeek  
wordt de brandweer regelmatig 
geassisteerd door de Duitse  
collega’s uit Kleve. En uiteraard  
is die hulp wederzijds.

Veiligheid zonder grenzen
Om de samenwerking bij grens-
overschrijdende incidenten tussen 
Millingen aan de Rijn en het korps 
van Rindern, dat net over de grens 
ligt, te verbeteren, is in 2015 het 
project ‘Veiligheid zonder grenzen’ 
gestart. In december 2018 is dit 
project afgesloten met een laatste 

realistische oefendag op het terrein 
van Trainingsbase Weeze. In het 
project is door de beide brandweer-
korpsen samengewerkt aan de pro-
fessionalisering en formalisering van 
hun samenwerking. Dit gebeurde op 
5 juli door ondertekening van een 
overeenkomst door burgemeester 
Hubert Bruls als voorzitter van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
en zijn ambtscollega burgemeester 
Sonja Northing van de Stadt Kleve  
in het Euregio-Forum.

Oefenen met de oosterburen
Met enige regelmaat wordt er ook 
geoefend op de Nederlands-Duitse 
grens. In november werd er een 
grote kettingbotsing geënsceneerd 
waar niet alleen de brandweer een 
grote klus aan had, maar ook de 

ambulance- en politiecollega’s.
Reiner Gilles, regionaal commandant 
van de brandweer in regio Kleve: 
“Een incident kan op de grens
ge beuren. Het maakt degene die hulp 
nodig heeft niet uit of de brandweer 
of de ‘Feuerwehr’ ter plaatse komt, 
het gaat erom dat hulp geboden 
wordt. Daarom moeten we oefenen 
om gemeenschappelijk op te treden.’’

Materiële samenwerking
Inmiddels zijn er plannen om ook in 
materiële zin samen te gaan werken 
bij grote incidenten, middels een 
Groot Water Transport. Op dit mo-
ment wordt bezien welke middelen 
er nodig zijn en of deze samenwer-
king in dit project mogelijk met steun 
van Europese subsidie kan worden 
uitgebreid. 

Grensoverschrijdende samenwerking: 

Duitse en Nederlandse 
brandweermensen 
vormen goed team
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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 in 2017 doorbroken en de opwaartse lijn dus ook in 2018 
vastgehouden.

Deze mooie score 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 verschillende posten elkaars ideeën versterken, 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, Wijchen, Druten, Culemborg, 
Malden, Maurik en Maasdriel zijn nog op zoek naar nieuwe collega’s. 

7,6%
stijging van het  
aantal vrijwilligers

90%
van het personeel  
is vrijwilliger

2018:

Koploper  
in werving 
vrijwilligers

nr.1

V

RIJWILLIG
ER

S

         W
E R V I N G

Als je toch landelijk in het nieuws komt, dan natuurlijk het liefst als 
koploper. Onder andere de nieuwssites NU.nl en Omroep Gelderland 
besteedden aandacht aan de CBS-cijfers over de Nederlandse 
brandweersterkte.
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Feiten & cijfers

© Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onze regio

16
gemeenten

4
snelwegen

549.548 
inwoners

5
vaarwegen

1.040 km2

oppervlakte
1

goederenspoorverbinding

GRIP’s in de regioSpoedeisende 
hulpverlening

10.394
A1-spoedritten ambulance

2.713
Prio 1-uitrukken brandweer

De ‘Gecoördineerde Regionale Incident-
bestrijdings Procedure’ (GRIP) is ingericht om 
bij het bestrijden van ongevallen en rampen 
de juiste hulpverleners en functio narissen op 
het juiste moment in te schakelen. 

10 1 0 0

GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4

Veiligheidsregio
Brandweer, Gemeenschappelijke Meld- 
kamer, RAV, GHOR, Veiligheidsbureau  
en onder steunende diensten.

1.351
interne 

medewerkers

met een gemiddelde leeftijd van  

47 jaar

13%
vrouw

waarvan

87%
man

737
brandweervrijwilligers

2018


