
verminderd zelfredzamen’ in 2017 vervolg. Het helpt in 
de organisatie elkaar structureel op te zoeken en activi-
teiten af te stemmen, maar ook landelijk en met andere 
regio’s en crisispartners in te zoomen op wat er al is aan 
instrumenten, onderzoeken, plannen en oefeningen.

De leerpunten over informatie- en communicatiebe-
hoefte bij inwoners en bedrijven nemen we mee in de 
reguliere communicatie- en informatieactiviteiten van de 
veiligheidsregio en bevolkingszorg. De mogelijkheden om 
in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en instellin-
gen zullen ook bij de volgende jaarthema’s onderzocht en 
ingezet worden. 
Behalve de versterking van de bewustwording over risi-
co’s en de eigen verantwoordelijkheid hierin, levert het de 
hulpdiensten waardevolle informatie op over de daadwer-
kelijke behoefte die er is. 
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Doel van zo’n thema is om een belangrijk risico uit ons 
Regionaal risicoprofiel in de volle breedte te bekijken en 
te onderzoeken. Bovendien levert zo’n jaarthema een 
kapstok voor het integraal werken met alle sectoren van 
de VRGZ.

Door in dit hoogwaterjaar multidisciplinair en met crisis-
partners een aantal planvormings- en oefenactiviteiten 
uit voeren, is de integrale samenwerking en afstemming 
bij de voorbereiding op én tijdens bestrijding van een 
hoogwatercrisis getest. Natuurlijk hebben we ook geleerd 
wat er beter kan. In de herziening van het ‘Rampbestrij-
dingsplan overstromingen en dijkdoorbraak’ zijn deze 
leerpunten meegenomen.

Leerpunten 
De projectmatige aanpak van het jaarthema ‘hoog water’ 
is goed bevallen en krijgt voor het jaarthema ‘brand en 

Ons themajaar ‘hoog water’, het eerste jaar met een 
jaarthema uit het Regionaal beleidsplan 2016-2019, 
zit er bijna op!

Ik voel me trots op al die 
VRGZ-medewerkers die hier hard 
aan meewerken. En kijk uit naar 
de vele integrale activiteiten 
waarover u in deze Multi>Nieuws 
ook kunt lezen en die we ook 
komend themajaar blijven onder-
nemen.

Veel leesplezier en een warme 
winterperiode!

Marijke van Veen
Algemeen directeur VRGZ
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Geslaagde pilot in themajaar hoog water

Als veiligheidsregio werken we voor de inwoners in 
Gelderland-Zuid. Bij dit alles gaan we maar heel 
beperkt in gesprek met inwoners om te checken of 
dat wat we doen ook aansluit bij hun behoeften. Dat 
willen we gaan veranderen. 

In 2016 focussen we als veiligheidsregio op het risico 
hoog water. Vanuit dit themajaar zijn we benieuwd naar 
wat mensen weten over het risico hoog water, of ze wel 
eens stil staan bij wat dit voor hen betekent en wat ze 
graag nog zouden willen weten over dit onderwerp. Om 
die reden zijn we gestart met de pilot ‘Hoe houdt Keker-
dom het hoofd boven water?’ 

Waterbewustzijn
Vanuit de gedachte dat we met een afgebakende groep 
inwoners in gesprek kunnen gaan kozen we een kleine, 
overzichtelijke dorpskern uit onze regio. In Kekerdom (on-
derdeel van gemeente Berg en Dal) wonen 500 mensen, 
verspreid over 220 huizen. Idee was om met een enquête 
te achterhalen wat mensen weten over het risico hoog 
water, wat ze (nog meer) zouden willen weten en wat ze 
verwachten van de overheid als het gaat over dit risico. 
Op basis van de uitkomsten van de enquête, organiseer-
den we een bewonersavond waarin we (veiligheidsregio 

In gesprek met bewoners van Kekerdom over het risico hoog water
in samenwerking met gemeente, Vitaal Kekerdom, politie 
en waterschap) meer informatie wilden gaan brengen en 
ophalen; vooral die informatie waar bewoners behoefte 
aan hebben. 

Resultaten enquête 
De bereidheid om mee te werken aan de enquête was 
groot: 65% van de huishoudens in Kekerdom beantwoord-
de de vragen. De overige 35% troffen we niet thuis en 
slechts een beperkt aantal wilde niet meewerken. 
Uit de enquête komt naar voren dat de meeste mensen 
zich bewust zijn van het risico, maar zich hier niet op 
voorbereiden: ‘Als het water komt, dan zien we dat tijdig 
aankomen.’ 93% van de mensen is dan bereid om te eva-
cueren en 80% regelt zelf een opvangadres. 

De inwoners gaven aan graag meer te 
willen weten over:
1. De veiligheid van de dijken (wat is 

nu het risico?) en de samenwerking 
met Duitsland daarbij;

2. Wat er gebeurt ter voorbereiding 
op een eventuele evacuatie en hoe er  
wordt gecommuniceerd;

3. Beveiliging van het achtergelaten goed na evacuatie 
en schade na een overstroming;

4. Wat ze zelf kunnen doen.

Tijdens de bewonersavond is ingegaan op bovenstaande 
thema’s. Waterschap, gemeente Berg en Dal en veilig-
heidsregio hebben elk hun rol in het geheel toegelicht.
Tijdens de afsluitende borrel gaven de aanwezigen aan 
de bijeenkomst zinvol te hebben gevonden; omdat hun 
kennis over het risico is vergroot kunnen ze zich beter 
voorbereiden.

Conclusies en vervolg
In gesprek gaan is voor twee partijen waardevol
Inwoners gaven aan het prettig te vinden met ons in 
gesprek te gaan en face-to-face geïnformeerd te worden. 
Voor ons als veiligheidsregio is het goed te onderzoeken 
wat er leeft, waar behoefte aan is, maar ook welke manier 
van communiceren niet zinvol is. Andere risico’s of onder-
werpen lenen zich ook voor een gesprek of interactie en 
dus zullen we vaker op deze manier te werk gaan. Bijvoor-
beeld bij het jaarthema van 2017: brand en verminderd 
zelfredzamen.

Risicocommunicatie moet bewuster worden ingezet
Als we de uitslagen van deze enquête op dit vlak moeten 
geloven, lijkt risicocommunicatie zoals wij dat nu vooral 
inzetten - via folders, een website en maandelijkse 
tweets - weinig effectief. Ook uit landelijke onder-

Bewoners kennen het hoogwaterrisico, 

maar bereiden zich hier niet op voor

Informatie over hoog water wordt beperkt gezocht (25% 
heeft dit wel eens gedaan) en hiervoor worden met name 
de lokale informatiekanalen gebruikt zoals de Gelderlan-
der, de Rozet en het lokale Hoogwaterplatform.

Inwoners verwachten van de overheid dat zij duidelijk en 
tijdig – ruim voor het besluit tot een eventuele evacu-
atie valt – communiceert via zo veel mogelijk kanalen. 
Daarnaast verwacht men dat goed nagedacht is over een 
evacuatie en hoe dat het meest soepel kan verlopen. En 
dat vervoer en eventueel opvang wordt geregeld voor de 
verminderd zelfredzamen. Opvallend is ook dat bijna 90% 
van de inwoners bereid is om anderen te helpen, op welke 
manier dan ook. Alleen is voor een groot gedeelte van de 
mensen niet duidelijk wie ze zouden kunnen helpen, en 
waarmee.
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zoeken blijkt dat folders, informatieberichten en/of ande-
re informatievoorziening over risico’s, niet tot nauwelijks 
gelezen wordt als het niet aansluit bij de actualiteit en 
belevingswereld van de lezer. 
Inwoners zijn opener voor risicocommunicatie als een 
risico werkelijk leeft door een recente gebeurtenis/in-
cident, met name in de eigen omgeving. In onze risico-
communicatie willen we dan ook meer aan gaan haken op 
plaatselijke actualiteiten en vooral gebruik maken van de 
gemeentelijke en andere lokale nieuws- en informatieka-
nalen.

Investeren in netwerken om elkaar te kunnen helpen
Mensen zijn bereid om elkaar te helpen als dat nodig is, 
maar hebben een beperkt beeld van wie behoefte heeft 
aan die hulp. Als overheid kunnen we niet voor iedereen 
zorgen en zijn we afhankelijk van initiatieven van inwo-
ners. 
Mantelzorgers, omwonenden, mogelijk zorgverleners 
en sleutelpersonen in de wijk hebben immers het beste 
zicht op hulpbehoevenden, ook bij een crisis of calamiteit. 
Gemeenten hebben een cruciale rol hierin; zij hebben het 
beste zicht op dergelijke lokale netwerken. Samen met 
gemeenten kan onderzocht worden of het haalbaar is om 
tijdens een crisis, met de informatiebronnen die dan be-
schikbaar zijn, zo goed mogelijk in beeld te brengen waar 
mensen wonen die hulp kunnen gebruiken. 

Tijdig communiceren bij hoog water
Burgers hebben behoefte om tijdig geïnformeerd te wor-
den over een dreigende situatie zodat zij zich ook tijdig 
kunnen voorbereiden op bijvoorbeeld een evacuatie. Het 
idee is geopperd om bijvoorbeeld te communiceren met 
kleuren (groen, oranje, rood). Dergelijke methoden gaan 
we verder onderzoeken.

VRGZ-jaarthema hoog water
Risico breed bekeken en onderzocht

In het beleidsplan van de VRGZ zijn vier jaarthema’s 
benoemd. Doel van een jaarthema is om een belangrijk 
risico uit het Regionaal risicoprofiel in de volle breedte 
te bekijken en te onderzoeken. Nu is het niet zo dat we 
alleen aandacht besteden aan deze risico’s; alle risico’s 
binnen Gelderland-Zuid krijgen natuurlijk de nodige 
aandacht, maar de focus ligt wel op deze thema’s, in 
2016 hoog water. Zo kunnen we meer zichtbare resul-
taten boeken en daarover intern en met onze partners 
communiceren. De veiligheidsregio en crisispartners 
hebben in de jaren voor 2016 al veel gedaan ter voorbe-
reiding op een hoogwatercrisis. In 2016 is daarom extra 
aandacht besteed aan bredere effecten van een hoog-
watersituatie dan de bestrijding van een overstroming 
en een evacuatie. 

Zo is onderzocht welke organisaties een rol spelen bij 
een hoogwatersituatie (netwerk- en beïnvloedingsana-
lyse), welke vitale voorzieningen (zoals elektriciteit, gas, 
water en ICT) dan uit zullen vallen en wat de gevolgen 
daarvan zijn (keteneffecten). Daarnaast heeft de veilig-
heidsregio landelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten 
van externe partners bezocht: ook daar gebeurt veel, 
bijvoorbeeld vanuit het programma ‘water en evacuatie’ 
van het Veiligheidsberaad.

Risicocommunicatie is ook een belangrijk onderdeel 
uit deze bredere benadering: het in gesprek gaan met 
inwoners en bedrijven om ze bewust te maken van het 
risico en de impact. Gedurende dit jaar deden we dat 
bijvoorbeeld bij de opening van het stadseiland ‘Veur 
Lent’ in Nijmegen, bij de opening van een zwembad, bij 
een enquête en bewonersavond in Kekerdom, bij een in-
formatieve boottocht, op braderieën en tijdens overleg 
met BRZO- en milieubedrijven. 

Dit leverde een verhoging op van het bewustzijn van 
het hoogwaterrisico in de eigen omgeving en de ef-
fecten daarvan. Ook brachten de gesprekken de VRGZ 
inzicht over de verwachtingen die er zijn ten aanzien 
van de overheid, de zelfredzaamheid van inwoners en 
bedrijven, de behoefte aan informatie en communicatie 
(vooral in aanloop van en tijdens de crisis) en de ge-
bruikte informatiekanalen.

Waterjaar-projectleider Marcel Meeuse blikt tevreden 
terug op de vele activiteiten in het teken van hoog water: 
‘Het besef van de impact is door het persoonlijke contact 
van onze activiteiten gegroeid. Mensen realiseren zich 
dat zelfredzaamheid belangrijk is. Ook alle aandacht 
voor dit themajaar in de media draagt hieraan bij.’

Inwoners zijn opener voor 

risicocommunicatie na een recent 

incident in de eigen omgeving
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Veel aandacht voor brand en senioren
De brandveiligheid bij ouderen thuis is een belang-
rijk thema. En deze doelgroep zal als gevolg van de 
vergrijzing alleen maar toenemen. Echter, zelfstan-
digheid betekent helaas niet altijd zelfredzaamheid. 
Zeker niet bij een brand. De impact hiervan hebben 
we op meerdere plekken in onze regio helaas moe-
ten ondervinden. Bovendien blijkt uit onderzoek 
dat het aantal slachtoffers bij brand onder senio-
ren toeneemt. Daarom heeft de brandweer dit jaar 
de brandpreventiemaanden gericht op zelfstandig 
wonende senioren in wooncomplexen.

In alle gemeenten van de regio vond een serieuze oefe-
ning plaats bij een wooncomplex met zelfstandig wonen-
de senioren. De bewoners werden vooraf geïnformeerd 
over de naderende oefenavond, zodat er aan de eigen 
keukentafel over gesproken kon worden met familie en 
vrienden. Veelal waren deze ook aanwezig tijdens de 
oefening zelf.

Lent had op 12 september de primeur. Meerdere bewo-
ners ontvluchtten op sloffen het wooncomplex en 
enkele verminderd zelfredzamen werden een 
handje geholpen. Tijdens en na de oefening wer-
den bewoners en omwonenden voorgelicht door 
brandweervrijwilligers die ook de beschikking 
hadden over de RedAlert, het brandweervoer-
tuig dat is omgebouwd om voorlichting mee 
te geven. Bovendien pakten zowel de Gelder-
lander als Omroep Gelderland de volgende dag 
uit met een flinke reportage, waardoor dit 
thema extra aandacht kreeg. 

Ondanks de dalende temperatuur en de 
donkere avonden, bleef iedere oefening een 
event op zich waar ook veel omwonenden 
en media bij aanwezig waren. Op 21 novem-
ber staat de achttiende en daarmee laatste 
oefening gepland in een wooncomplex in 
Haaften.

BEUNINGEN

� In een kelderbox aan de Meijhorst in Nijmegen was zon-
dagnacht brand. Niemand raakte gewond. FOTO JOHN BECKMANN/N1

GROESBEEK

Een 71-jarige inwoonster van
Beek is zondagavond gearres-
teerd op verdenking van heling
van een laptop, die eerder die
avond was gestolen uit een be-
drijfspand aan de Pittelder-
straat in Didam. Voor die dief-
stal zijn twee verdachten aange-
houden: een 32-jarige Nijmege-
naar en 30-jarige Didammer.
Zij reden in de auto van de
vrouw uit Beek, waarin zij bij

het huis van de 71-jarige waren
gezien. Een getuige meldde dat,
omdat de twee zich ‘verdacht
gedroegen’. Even later stond de
auto in de verkeerde rijrichting
op de vluchtstrook van de A325,
net voorbij Nijmegen richting
Arnhem. In de wagen zat de Nij-
megenaar, die werd gearres-
teerd. De Didammer was ervan-
door, maar werd later getra-
ceerd en opgepakt.

Een busje is gisterochtend tegen
de vangrail gereden op de A73
net voor Beuningen. Hierdoor ont-
stond file vanaf knooppunt Ewijk
richting Nijmegen. Ook raakte de
vangrail beschadigd.
De schade was aan het begin
van de morgen niet dusdanig, dat
meteen een reparatie noodzake-
lijk is. Later was tijdens de repara-
tie de linkerrijstrook vanaf knoop-
punt Ewijk richting Nijmegen af-
gesloten. Hierdoor ontstond 3 ki-
lometer file.

Busje knalt tegen
vangrail op A73

BEEK/DIDAM

Goed om even

Een schuurtje aan De Gaffel in
Groesbeek heeft zondagmiddag
in brand gestaan. Die schuur-
brand sloeg over naar de heg tus-
sen twee bungalows. De buren
probeerden met een tuinslang de
brand te blussen, maar kregen
het vuur niet onder controle. De
brandweer lukte dat vrij vlot. Zo-
wel het schuurtje als een gedeel-
te van de heg liepen brandscha-
de op. Niemand raakte gewond.
Hoe de brand kon ontstaan, is on-
bekend.

Schade schuur en
heg door brand

Bejaarde Beekse verdacht
van heling gestolen laptop

BRAND▼

Carolien Gerards
Nijmegen

De vogel is gevlogen. Let-
terlijk. Eigenares Sophie
Kiela uit Nijmegen is

wanhopig op zoek naar haar valk-
parkiet Chico’tje, die vrijdaga-
vond via de achterdeur van haar
bovenwoning in Nijmegen-Oost
is weggevlogen.

„Hij is een maatje. Zoals som-
mige mensen katten houden, zo
heb ik mijn valkparkieten.”

Haar partner had vrijdagavond
de deur even opengezet vanwege
de warmte. Zo kon Chico’tje
wegvliegen.

Kiela is verzot op het beestje
en kwam meteen naar huis toen

haar partner belde om te vertel-
len wat er gebeurd was. „Toen ik
thuiskwam, zat hij op het dak.
We hebben eerst geprobeerd
hem te lokken door naar ’m te
roepen”, vertelt ze. Toen dat niet
hielp is Kiela zelf op het dak ge-
klommen. „Ik was bijna bij hem,
toen hij wegvloog.”

112 NIEUWS▼

� De brandweeroefening in een seniorencomplex op het Nijmeegse stadseiland.
FOTO’S EVELINE VAN ELK

� Valkparkiet Chico’tje.
FOTO SOPHIE KIELA

Waar is Chico’tje

BRANDWEER OEFENEN MET OUDEREN▼

Chico’tje kan het
liedje van ‘Addams
Family’ nafluiten

---Sophie Kiela, eigenares

handicare-trapliften.nl/DG
of bel 072-75 111 75

Traplift nodig?
Nu 20% nazomerkorting

Trapliftmaker sinds 1886

slechts 1 week levertijd
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Kunnen mensen zichzelf redden
als er brand uitbreekt? Vaak niet,
zo vond het Nederlands Insti-tuut Fysieke Veiligheid Nibrauit. Acht mythes over de zelfred-

zaamheid van mensen bij brand.1. Mensen kennen de gevarenvan brand
Mensen schatten de snelheidvan brandontwikkeling slechtin: ze wachten vaak te lang met

vluchten.
2. Mensen vluchten bij eenbrandalarmOmdat brandalarmen vaak ‘loos’

zijn en mensen vaak geen rook
of vlammen zien, zien ze vaakgeen noodzaak tot vluchten.3. Mensen vluchten via groene

vluchtrouteaanduidingenMensen zien die bordjes vaakniet. Vaak hangen die ook snel
in de rook.4. Mensen vluchten via dedichtstbijzijnde nooduitgangMensen nemen doorgaans de ru-

te waarlangs ze zijn binnengeko-
men.
5. Liften zijn niet geschikt voor
vluchten bij brandEen lift kan bij stroomuitval stil

komen te staan, maar bij onder
meer de ramp met het WorldTrade Center hebben zo’n 3.000

mensen het juist overleefd door
de lift te gebruiken.6. Mensen raken bij brand in pa-

niek
In veel gevallen reageren men-

sen logisch en beheerst en blij-
ken ze elkaar ook te willen hel-
pen.
7. Mensen met een functionele
beperking zijn minder zelfred-
zaam
Dat is niet zo. Bij ontruimingen
blijken bijvoorbeeld rolstoelge-
bruikers zich prima te kunnenredden. En mensen met een vi-

suele beperking zijn beter in het
verplaatsen op de tast.8. Mensen zijn zelfredzaam bij

brand als ze normaal ook zelf-
redzaam zijnDat blijkt niet zo te zijn. Vergeet

niet dat door de brand mensenook beperkingen kunnen krij-gen (zoals slecht zicht of bewus-
teloosheid)

Eric Reijnen RuttenNijmegen

Z e hebben geleerd vande brand in winkelcen-trum Notenhout, vo-rig jaar, waarbij meer-dere oudere bewoners
om het leven kwamen. „We heb-
ben toen extra gekeken naar de
vluchtwegen. En rookmeldersgeïnstalleerd.”Jaap de Jong (66) is bewonervan een seniorencomplex op het

Nijmeegse stadseiland, aan deboord van de Waal. Gisteravond
was er een brandoefening, zoals
er de komende tijd in de regionog veel meer komen.Op zich gaat het niet om de oef-

ning, hoewel de brandweer die
wel serieus uitvoert. „Maar het is
ook een manier om mensen voor
te lichten”, vertelt communicatie-
medewerker Jet Vroege. „Mensen
zitten niet altijd te wachten op zo-
maar voorlichting.”Terwijl die voorlichting hard no-

dig is. „We zien een stijging van
het aantal slachtoffers van brand
onder zelfstandig wonende oude-
ren.”

Dat is op zich logisch: er zijn er

gewoon steeds meer. Maar debrandweer denkt dat goede voor-
lichting over brandpreventie en
over wat je moet doen als er toch
brand uitbreekt kan helpen.Een tip van Vroege: oefen vooral

ook zelf. „En hou dan bijvoor-beeld de tijd in de gaten die je no-
dig hebt om buiten te komen.”
Drie minuten heb je bij het uitbre-
ken van de brand doorgaans, voor-
dat er zoveel rook is dat je geen
hand voor ogen meer ziet.Rookmelders zijn cruciaal. Voor

degene die wat minder goedhoort: er zijn ook melders die ge-
koppeld zijn aan een matje dat je
onder je hoofdkussen kunt leg-
gen. Dat gaat trillen als de melder
afgaat.

De ervaring van Hans Peters,
die geregeld als acteur meedoet
aan oefeningen, is dat ouderendoorgaans wel kalmer blijven dan

jongeren. „Jongeren kunnen bij
een brand nog wel eens in paniek
raken, ouderen blijven rustig.”De nagespeelde brand in het se-

niorencomplex levert geen enkel
moment van paniek op: iedereen
is ruim tevoren geïnformeerd. Het
duurt een poosje eer de brand-
weer overgaat tot een daadwerke-
lijke ontruiming van het complex.

Tip van de brandweervoorlicht-
ster: „Als je niet naar buiten kunt
omdat bijvoorbeeld het trappen-
huis in brand staat, ga dan op je
balkon staan en bel de brandweer.
Dan komt die je er met een ladder-
wagen vanaf halen.”Dat is bij de oefening niet no-

dig. Een klacht van een oudere da-
me die lachend naar buiten komt:
„Ik zat te wachten op de sterke ar-
men van zo’n brandweerman die
mij naar buiten zou dragen.”

een brand na te spelen

De brandweer houdt de komende
maanden bij verschillende senio-
rencomplexen oefeningen. Tot be-
gin oktober staan al vast: Bene-
den-Leeuwen (Rozenhoender),
Druten (Hooge Raedt), Beunin-
gen (Alde Steeg), Wijchen (Mean-
der), Malden (Malderhof), Millin-
gen (Zeelandsestraat), Ubbergen
(Schellingshof) en Groesbeek(Koekeleklef). Daarna volgen nog

oefeningen in Culemborg, Buren,
Brakel, Geldermalsen, Linge-waal-Noord, Neerijnen-West,Tiel, Dodewaard en Maas-driel-West. Bij die plaatsen staan

de locaties overigens nog nietvast.
Wie ook in een groot complexwoont en een oefening wil, kan

daarvoor een verzoek neerleggen
bij de brandweer.Achtmythes over mens en brand

De officiële naam van de valk-
parkiet is Kuif, maar hij luistert
naar de naam ‘Chico’tje’. Kielaheeft het beestje drie jaar. Net als

sommige andere valkparkieten,
kan Chico’tje geluiden maken.
„Hij kan bijvoorbeeld het liedje
van The Addams Family naflui-
ten”, aldus Kiela. Naast Chico’tje
heeft ze nog een andere valkpar-
kiet. „Die is een stukje braver.”Hoewel het beestje is weggevlo-

gen in Nijmegen-Oost, denkt Kie-
la haar valkparkiet daarna nog te
hebben gehoord in de Wolfskuil.
Daar zou hij dus kunnen zitten.
Ze hoopt dat mensen oren enogen openhouden en hem probe-

ren te vangen, of anders de die-
renambulance bellen.

� Oudere bewoners kijken toe hoe een ‘slachtoffer’ wordt afge-

voerd.

� Sophie Kiela bij de lege kooi van Chico’tje. De Nijmeegse is ten

einde raad. FOTO EVELINE VAN ELK

Meer
oefeningen

De Nijmeegse broers D. blijven
de komende drie maanden ach-
ter slot en grendel voor de dub-
bele moord in café Instanbul.

Henk van GelderNijmegen

Bij de schietpartij begin mei in
winkelcentrum Malvert vielen
twee doden, eveneens twee
broers.

De jongste van de twee verdach-
te broers was in juni vrijgelaten
op last van de officier van justitie.
Eind augustus werd 36-jarige Nij-
megenaar voor de tweede keer ge-
arresteerd, nadat er volgens de po-

litie nieuwe informatie over de
dubbele moord was binnengeko-
men. Zijn voorarrest is nu met 90
dagen verlengd.

NoodweerZijn 42-jarige broer heeft be-
kend de twee mannen in het café
in winkelcentrum Malvert te heb-
ben doodgeschoten. Hij stelt uit
noodweer te hebben gehandeld.
Hij moest schieten, omdat in het
café één van de slachtoffers als eer-
ste zijn vuurwapen zou hebben
getrokken. Zijn jongere broer
heeft tegen de politie gezegd dat
hij niet wist dat zijn oudere broer
een vuurwapen bij zich had.

Broers Malvertblijven vastzitten

toch gebleven?

Jongeren rakenbij een brand nogwel eens inpaniek, ouderenblijven rustig
---Hans Peters

Steeds vaker komenzelfstandig wonende seniorenom bij een brand. Via oefeningen
worden ze bewuster gemaakt.

dinsdag 13 september 2016 
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VRGZ-jaarthema 2017
Op basis van het regionaal risicoprofiel heeft de veiligheidsregio voor de periode 2016-2019 vier pri-
oritaire risico’s benoemd. Het jaar 2017 staat in het teken van brand en verminderd zelfredzamen. 
Samen met de gemeenten in Gelderland-Zuid onderzoeken we wat de in te zetten maatregelen 
zijn om de kwetsbaarheid bij brand te verkleinen – het aantal slachtoffers bij brand onder senio-
ren neemt immers toe de laatste jaren. Daarnaast inventariseren we soortgelijke initiatieven van 
partners en gaan we op zoek naar mogelijkheden om samenwerking rondom deze thematiek te 
versterken. Tot slot verhogen we de intensiteit van risicocommunicatie voor deze doelgroep.  
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Specialisme Technische Hulpverlening operationeel 

Sinds 1 juni 2016 zijn er over heel Nederland verspreid vijf teams Specialisme 
Technische Hulpverlening (STH) operationeel. Deze landelijke steunpunten 
bestaan uit vrijwillige of beroepsbrandweermedewerkers die speciaal zijn 
opgeleid en getraind voor deze taak. 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bemenst STH-Midden. 
Omdat de teams klaar waren voor inzet zijn ze alvast ge-
start; de formele aftrap is op 9 december 2016, met onder 
andere een minisymposium over het programma ‘Samen 
werken aan grootschalig en specialistisch optreden’. STH 
is hier het eerste uitgewerkte specialisme van. De komen-
de jaren volgen er meer.

De STH-teams worden vooralsnog ingezet bij twee scena-
rio’s: complexe treinincidenten en instortingen met 
vermisten of slachtoffers in gebouwen, tunnels en kunst-
werken. Op 3 juni was dit laatste aan de orde op Urk, toen 
een explosie in een woning voor een ravage zorgde en 
verschillende huizen op instorten stonden. STH heeft dan 
als taak slachtoffers te lokaliseren, de directe werkom-
geving van de hulpverleners te stabiliseren en te zorgen 

voor toegang tot de slachtoffers. Het team werkt onder 
de commandostructuur van de brandweer ter plaatse. 

Efficiënt en effectief 
“Voorheen had elke regio de beschikking over ‘containers 
redding en instorting’”, vertelt Cockie Woltering. Ze is als 
specialist operationele voorbereiding nauw betrokken bij 
het landelijke STH-project. “Omdat deze containers wei-
nig ingezet werden, is gekeken hoe we in Nederland meer 
efficiënt en toch effectief kunnen optreden bij complexe 
reddingen en instortingen. Zomaar de containers weg-
halen was geen optie, want de kans op zo’n incident is 
weliswaar klein, maar de impact groot. Met deze vijf goed 
geoutilleerde en specifiek getrainde teams denken we 
Nederland veiliger te kunnen maken.” 

Team STH-Midden op peil
Standplaats van het team STH-Midden is Beusichem, cen-
traal in Nederland en dicht bij de A2 en A15. “Ons team 
heeft 22 manschappen, vijf bevelvoerders en vier officie-
ren van dienst en is net als de andere teams ‘op peil’ en 
24/7 inzetbaar “, gaat Cockie verder. “Hiervoor is en wordt 
veel geïnvesteerd in vakbekwaamheid. Onze teamleden 
volgen lespakketten die zijn ontwikkeld door het Insti-
tuut voor Fysieke Veiligheid. Ze trainen en oefenen samen 
want bij een inzet moeten ze langdurig met elkaar kun-
nen samenwerken, terwijl ze elkaar in het dagelijks leven 
meestal niet tegenkomen. We bekijken daarbij hoe we 
kunnen aansluiten bij de andere teams en bij USAR.nl, het 
Urban Search and Rescue Team. Verder is landelijk be-
sloten dat we voorlopig met twee teams uitrukken naar 
incidenten, om extra ervaring te kunnen opdoen. Ook is 
er ruimte om het specialisme verder te ontwikkelen.” 

Andere teams
De overige vier teams komen uit de veiligheidsregio’s 
IJsselland, Midden- en West-Brabant, Fryslân en Hollands 
Midden, tevens de coördinerende regio. In totaal gaat het 
om zo’n 150 medewerkers uit het hele land.
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Evenementenveiligheid in vogelvlucht
Het verlenen van de vergunningen voor evenementen is 
een verantwoordelijkheid van de burgemeester van de 
gemeente waar het evenement plaatsvindt. Ook is de 
burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van 
de openbare orde. De uitvoering van de ordehandhaving 
en de hulpverlening vallen onder de verantwoordelijk-
heid van de politieregio Oost-Nederland en de Veilig-
heidsregio Gelderland-Zuid. Gezamenlijk werken we de 
komende jaren aan meer veiligheid bij risicovolle evene-
menten en een uniforme aanpak en uitvoering.

Leidraad voor de aanpak is de ‘Handreiking evenement-
veiligheid’ van het IFV. Na de aanvraag vindt er een risi-
coscan plaatst en worden evenementen geclassificeerd 
in termen van A-(regulier), B-(aandacht) en C-(risicovol). 

Vervolgens worden de risico’s geïnventariseerd en 
geanalyseerd en wordt het integrale advies voorgelegd 
aan de burgemeester. Na instemming wordt het werk 
gepland en afhankelijk van het advies kan er bijvoor-
beeld ook geoefend worden. Tot slot evalueren we ieder 
groot evenement om er weer van te leren. 

In onze regio vinden circa 1.500 evenementen plaats, 
waarvan de overgrote meerderheid de classificatie A 
krijgt en ongeveer 30 de C-classificatie. Op onze web-
site vrgz.nl staat onder het tabblad ‘voor partners’ alle 
relevante documenten die te maken hebben met ons 
evenementenbeleid. 

Nieuwe centrale manier van samenwerken aan evenementenadvisering
Eind september werd een digitale tool gelanceerd 
om de advisering en operationele voorbereiding van 
evenementen efficiënter te laten verlopen. Dit hulp-
middel bij de veiligheidskritische behandeling van 
vergunningaanvragen heet LiveEvents en maakt het 
samenstellen van het risicoprofiel en een passend 
advies voor de veiligheidsdiensten makkelijker. 

Het systeem ondersteunt het proces van risicoclassifi-
catie tot en met de operationele voorbereiding op een 
evenement. Hoofdgebruikers zijn vergunningsverleners 
van gemeenten en adviseurs van de brandweer, GHOR 
en politie. Daarnaast kunnen andere diensten (zoals een 
meldkamer) en toezichthouders het systeem raadplegen. 
LiveEvents geeft meer inzicht in de benodigde capaci-
teit van de hulpdiensten bij een evenement en biedt een 
overzicht van alle evenementen binnen de aangesloten 
gemeenten. Zo draagt deze tool bij aan uniformiteit en 
overzicht, waardoor evenementaanvragers en gemeenten 
eenduidig werken.

Livegang LifeEvents
Nijmegen was eind september even het middelpunt van 
de vijf veiligheidsregio’s in Oost-5-verband plus Utrecht. 
Vertegenwoordigers uit deze zes veiligheidsregio’s en en-
kele gemeenten woonden de officiële oplevering bij van 
het evenementensysteem ‘LiveEvents’. Na goede ervarin-
gen uit Twente, heeft ook onze regio deze digitale tool 
omarmd en gezamenlijk verder ontwikkeld. 

Omdat LiveEvents in Twente is ontstaan, verzorgde bur-
gemeester Sijboom van Losser de aftrap. “Onze huidige 
digitale evenementenkalender maakte inzichtelijk hoe-
veel evenementen er waren en wat het niveau van advise-
ring was. Hierop hebben we voortgebouwd en de krach-
ten met meer regio’s gebundeld. Wij gaan met zijn allen 
voor veilige evenementen en daar gaat LiveEvents ons bij 
helpen”, aldus de burgemeester. Vervolgens was het de 

beurt aan de bouwers van het systeem om de mogelijkhe-
den te demonstreren.

Nijmegen en Buren krijgen binnen onze regio de primeur. 
De komende periode implementeren zij als eerste het 
systeem. De leerpunten worden dan weer meegenomen 

met de verdere uitrol. Zodra alle gemeenten van alle 
veiligheidsregio’s aangesloten zijn, ontstaat er een uniek 
overzicht van evenementen in 105 gemeenten!
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Waar is het noodgeval? Dat is een van de cruciale 
vragen waarop een centralist snel antwoord moet 
hebben, want zonder adres is geen hulp in te schake-
len. Wat nu als de melder die exacte locatie niet kan 
doorgeven omdat hij bijvoorbeeld midden in een bos 
staat? VIL (Vaststelling Incident Locatie), een nieu-
we applicatie voor de meldkamer, helpt! 

“Waar melders in de bebouwde kom veelal op zoek kun-
nen naar een straatnaambordje, lukt dat in de vrije natuur 
niet. Knap lastig, als er naast je een bewusteloze moun-
tainbiker ligt… In opdracht van de Landelijke Meldkamer 
Organisatie is daarom VIL gebouwd.” Aan het woord is 
Mark Nieuwenhuis, ICT-er op de gemeenschappelijke 
meldkamer Gelderland-Zuid (GMK). “VIL is een online 
applicatie waarmee we de locatie van een melder binnen 
een paar minuten – maar vaak al binnen een halve minuut 
kunnen vaststellen. De melder moet wel een smartphone 
hebben waarop de locatiegegevens zijn ingeschakeld. We 
sturen hem dan een sms’je met de vraag op een link te 
klikken en zo zijn locatie met ons te delen. Op de meldka-
mer wordt deze locatie vervolgens weergegeven op een 
kaart en uitgedrukt in GPS-coördinaten. Die voeren we 
in in het meldkamersysteem GMS, zodat we hulpverle-
ners adequaat naar de ‘plaats incident’ kunnen sturen. Zo 
voorkomen we dat kostbare tijd verloren gaat doordat de 
melder eerst zelf op zoek moet naar zijn locatie of gaat 
gissen.”

Vrijwel dagelijks ingezet
“We zijn 30 juni 2016 met VIL gestart en de applicatie 
wordt vrijwel dagelijks ingezet. Hij is alleen bestemd voor 
de meldkamers en pas te gebruiken na een inlogprocedu-
re, dit in verband met de privacygevoelige gegevens die 
de melder met ons deelt.” GMK-calamiteitencoördinator 
Remy van Berkesteijn is heel blij met VIL. “Buiten kijf staat 

dat we het snelst in actie 
kunnen komen als de mel-
der meteen kan doorgeven 
waar hij is. Maar weet hij 
dat niet, dan is dit een 
prima aanvulling op onze 
systemen. Vooral buitens-
huis werkt het heel snel. In 
gebouwen is de ontvangst 
soms wat minder. We gaan 
ervan uit dat we VIL vooral 
gebruiken voor meldingen 
in bossen en buitengebie-
den. Tijdens een bosbrand 
nabij Heumensoord, enkele 
maanden terug, had dit 
ons enorm kunnen hel-
pen. Toen hebben we met 
brandweer en politie een 
uur gezocht naar de plek 
van de brand. De melder 
wist alleen dat hij ergens in 
het bos stond…”

Locatie noodgeval onbekend? 

Nieuwe applicatie helpt meldkamer
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Automatische alarmering van Salvage bij brand 
bevalt goed
De pilot ‘Automatische alarmering Salvage’ liep een 
half jaar en is met een enquête bij de meldkamer 
geëvalueerd met een gemiddeld rapportcijfer van 
7.7. Iedereen op de meldkamer is tevreden en ziet de 
meerwaarde.

Op 23 mei 2016 is de VRGZ-meldkamer Brandweer ge-
start met de pilot ‘Automatisch alarmeren van Stichting 
Salvage’. Dit gebeurt bij drie incidentscenario’s: bij brand 
gebouw vanaf opschaling middelbrand, brand met een 
rieten dak en bij explosie of ontploffing. Met de eerdere 
werkwijze vond de Salvage-alarmering in ruim 30% van 
de gevallen te laat plaats en dat is met name ten nadele 
van de gedupeerden. Die zijn erbij gebaat dat ze ter plek-
ke direct deskundig opgevangen en geholpen worden. Dit 
gaven de schadecoördinatoren aan bij de evaluatie van 
het Protocol van afspraken tussen de landelijke Manage-
mentraad Bevolkingszorg en Salvage. 

Tijdswinst
“Nu de proef in onze regio succesvol is, wil Stichting 
Salvage deze aanpak verder uitrollen.” Coördinerend 
ambtenaar openbare veiligheid Susan van Petten hoorde 
in een tussentijdse informele evaluatie al dat Salvage heel 
enthousiast is. “Door een snellere alarmering is hun scha-
decoördinator tijdig ter plaatse om in overleg te kunnen 
treden met gedupeerden en met de hoogste leidingge-
vende van de brandweer of van Bevolkingszorg. Tijds-
winst is gemiddeld 30 minuten ten opzichte van vroeger. 
Zo is te voorkomen dat gedupeerden, en ook bijvoorbeeld 
contactpersonen van bedrijven, al weg zijn waardoor 
Salvage geen goede afspraken met hen kan maken. Want 
wat bijvoorbeeld het eerst te doen in zo’n situatie? En 
wie denkt er dan aan het beperken van vervolgschade? En 
hoe? De schadecoördinator voorkomt daarnaast dat het 
verzamelen van gegevens recherchewerk wordt omdat 

hij een volledig beeld kan krijgen van de betrokken gedu-
peerden en van waar ze zijn ondergebracht. De situaties 
waarbij hij voor niets kwam, zijn tot nu toe op één hand 
te tellen.” Salvage werd in het eerste half jaar 64 keer 
ingezet.

Protocol van Afspraken 
In 2012 heeft de Managementraad Bevolkingszorg (het 
overleg van de 25 coördinerend gemeentesecretarissen in 
Nederland) met de Stichting Salvage afspraken gemaakt 
over ieders taken en verantwoordelijkheden. Deze afspra-
ken zijn geborgd in een Protocol van afspraken.

Stichting Salvage zorgt voor eerste hulp en opvang na 
brand, spant zich in voor schadebeperking en adviseert 
alle betrokken partijen. Dit doet ze namens het Verbond 
van Verzekeraars waarvan de meeste verzekeraars die in 
Nederland verzekeringen verkopen lid zijn.

De mensen van Salvage hebben daags na een grote brand 
in een seniorenflat in Nijmegen er vlak bij een container 
geplaatst. Hier konden betrokkenen tot zes dagen na het 
incident met vragen terecht.

Kort nieuws

Het voorlichtings-
voertuig de RedAlert 
eindigde 10 november 
op een verdienstelijke 
3de plaats tijdens de 
uitreiking van de Com-
municatieprijs Nijmegen. 
Nadat de inzending door de 
vakjury geaccepteerd werd, kon-
den de Gelderse inwoners via internet hun voorkeur 
uitspreken. Met 303 online stemmen was de RedAlert 
een grote publiekslieveling en kwam in deze eerste 
stemronde als tweede van de beste vijf genomineer-
den voor de publieksprijs.

Op 10 november vond de laatste stemronde plaats 
door het tijdens de prijsuitreiking aanwezige publiek. 
Namens het thema Brandveilig Leven was brandweer-
collega Anne-Pauline Sak hierbij aanwezig. Met de no-
minatie en derde plek werd ze op het podium terecht 
in het zonnetje gezet.

Het thema van dit jaar was ‘onderwijs’; de vakjury 
selecteerde inzendingen die het beste de verbinding 
leggen tussen theorie en praktijk. De afgelopen maan-
den heeft de RedAlert op dit gebied haar meerwaarde 
zeker bewezen. Overdag stond het mobiele voorlich-
tingsvoertuig bij scholen en ’s avonds werden zelf-
standig wonende senioren tijdens brandoefeningen 
uitgebreid voorgelicht over brandveilig leven.

Podiumplaats voor 
RedAlert
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Werkbezoek Commissaris van de Koning

Het jaarlijkse bezoek van de Gelderse Commissaris 
van de Koning (CdK) aan de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid vond plaats op 2 november. De 
heer Cornielje liet zich informeren over relevante 
bestuurlijke onderwerpen.

De CdK heeft een toezichthoudende taak op de veilig-
heidsregio’s van Gelderland. Daarnaast vervult hij door 
zijn betrokkenheid achter de schermen een verbindende 
rol richting ministeries en de rijksoverheid. 

Naast de VRGZ-directieleden waren de burgemeesters van 
Tiel, Heumen, Beuningen, Geldermalsen, Druten en Nijme-
gen aanwezig. Vanuit het bestuur hebben zij respectie-
velijk de portefeuilles brandweer, RAV/GHOR, meldkamer, 
financiën, P&O en algemene zaken. 

Lof voor hoogwaterproject Kekerdom
Nadat Frans Lischer de aanwezigen informeerde over de 
GHOR-taken, nam Susan van Petten het stokje over om 
te spreken over het VRGZ-themajaar ‘hoog water’. Omdat 

veel bestuurders betrokken waren bij de recente ROT-
oefening hoog water, kwam de gezamenlijke discussie al 
vroeg op gang. De commissaris zelf wees op het belang 
van samenwerking met Duitsland en dat lijntjes kort 
moeten zijn. 

Daarnaast uitte hij lof over de enquête en bewonersavond 
in Kekerdom (lees meer op pagina 2). Bovendien maakt 
het thema hoog water duidelijk dat bij bijvoorbeeld een 
grote dijkdoorbraak veel meer vitale elementen getroffen 
worden. Het zogenoemde ‘cascade-effect’ blijft dan ook 
hoog op de agenda staan van het Veiligheidsbureau van 
de VRGZ. 

Vervolgens was het de beurt aan Pierre van Grunsven die 
sprak over de prestaties van de RAV en benadrukte dat 
men niet louter moet focussen op tijd, maar ook op kwali-
teit en veiligheid van het ambulancevervoer. Theo Bronts 
besloot de bijeenkomst met een korte presentatie over 
het evenementenbeleid van de VRGZ en de nieuwe tool 
‘LiveEvents’ (lees meer op pagina 6).

In Gelderland-Zuid gaan 99 ambassadeurs actief aan de 
slag met Brandveilig Leven. Dankzij deze grote groep 
ambassadeurs en hun enthousiasme kan Veiligheids-
regio Gelderland-Zuid nog veel meer doen aan voor-
lichting dan tot nu toe mogelijk was en zo nog meer 
mensen bereiken met voorlichting over preventie 
rondom brandveiligheid. 
Begin 2016 startte de werving van ambassadeurs 
Brandveilig Leven onder alle repressieve mensen van 
de brandweer Gelderland-Zuid. Na ontvangst van 
de vele enthousiaste reacties van zowel beroeps als 
vrijwilligers zijn de aangemelde mensen in twee halve 
dagen opgeleid en inzetbaar als ambassadeur voor 
voorlichtingsactiviteiten op bijvoorbeeld scholen of 
braderieën.

Kort nieuws

Ambassadeurs Brandveilig 
Leven opgeleid
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Veiligheidsregio Gelderland-Zuid steunt het initiatief 
‘HartslagNu’, een netwerk van burgerhulpverleners die 
kunnen reanimeren. Als hulpverleners weten wij als geen 
ander dat bij een hartstilstand iedere seconde telt. Hart- 
en vaatziekten vormen wereldwijd de belangrijkste 
doodsoorzaak, met maar liefst 17,2 miljoen slachtoffers 
per jaar. In Nederland krijgen elke week zo’n 300 mensen 
een hartstilstand.

HartslagNu heeft (samen met onder andere onze eigen 
ambulancedienst) een systeem ontwikkeld, waardoor de 
112-meldkamer bij een melding van een hartstilstand 
niet alleen twee ambulances alarmeert, maar tegelijker-
tijd ook geregistreerde burgerhulpverleners waarschuwt 
die zich in de buurt van het ongeval bevinden. Een 
ambulance heeft gemiddeld zo’n 10 minuten nodig om 
bij het slachtoffer te komen terwijl de overlevingskans 
elke minuut daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom 
binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Reani-
matie en het toedienen van een schok met de AED door 
burgerhulpverleners zijn dus van levensbelang.

Een goed dekkend netwerk van burgerhulpverleners 
vergroot dus de overlevingskans! Vanuit de VRGZ zijn 
al vele ambulancemedewerkers, brandweermensen en 
interne bedrijfshulpverleners (allen getraind in reanima-
ties) geregistreerd.  

Kun je reanimeren en ben je inzetbaar bij een 
noodoproep of ben je eigenaar van één of meerdere 
AED’s en wil je AED(s) beschikbaar stellen voor noodsitu-
aties? Registreer jezelf op hartslagnu.nl als burgerhulp-
verlener en/of als AED beheerder.

Kort nieuws

Kun jij reanimeren?

Word burgerhulpverlener, HART nodig!

In de vorige Multi>Nieuws berichtten we over het 
gebruik van zogenaamde optische en geluidssignalen 
tijdens rijtrainingen op de openbare weg. Inmiddels heb-
ben twee collega’s van de ambulancedienst de benodig-
de papieren gehaald om collegae rijinstructie te geven 
waarbij zwaailichten en sirenes gebruikt mogen worden. 
De ambulancedienst in Gelderland-Zuid is nu een van de 
eerste regio’s die op deze manier kan trainen.

Marco Pfeijffer, binnen de Regionale Ambulance Voor-
ziening (RAV) verantwoordelijk voor Opleiden en Oe-
fenen, vertelt dat mede-weggebruikers vaak anders 
reageren als je met zwaailichten en sirenes rijdt. ‘Tot 
nu toe konden we die situaties niet oefenen omdat we 
de optische en geluidssignalen, zoals dat zo mooi heet, 
niet mochten gebruiken. Nu kunnen wij nóg beter trai-
nen en oefenen. Dat komt onze vakbekwaamheid ten 
goede.’

Enkele ambulancechauffeurs en verpleegkundigen die 
op de rapid responders zitten, hebben inmiddels de ‘toe-
ters en bellen’ gebruikt tijdens de rijinstructie. Omroep 
Gelderland filmde tijdens een van rijtrainingen en zond 
deze reportage uit op het Gelderse TV-journaal.

RAV gebruikt zwaailichten 
en sirenes bij rijtrainingen
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Colofon

Kort nieuws

Ambulancedienst gaat in 
gesprek met patiënten
Op 11 oktober gingen professionals van de ambulan-
cedienst (RAV)  van de veiligheidsregio in gesprek met 
patiënten. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in 
de behoeften en ervaringen van patiënten en hun naas-
ten. Dit soort gesprekken helpt de ambulancedienst bij 
het verbeteren van de ambulancezorg.   

Patiënten en familieleden van een patiënt gaven ge-
hoor aan de oproep om deel te nemen aan deze sessie 
die werd geleid door een medewerker van Zorgbelang 
Gelderland. Verpleegkundigen, chauffeurs en een ver-
pleegkundig centralist luisterden naar de ervaringen 
van de patiënten die over het algemeen zeer tevreden 
waren over de (ambulance)zorg die zij hebben ontvan-
gen. Ná het luisteren gingen de professionals van de 
RAV met de patiënten in gesprek.  

Initiatiefnemers voor dit gesprek waren Frans Lou-
wers (beleidsmedewerker Kwaliteit RAV) en Pierre van 
Grunsven (medisch manager). Zij vertellen: ‘Tijdens het 
gesprek krijgen wij als zorgverlener een spiegel voor-
gehouden. Daarom heten dit soort gesprekken ‘spiegel-
gesprekken’. Het luisteren naar deze ervaringen draagt 
direct bij  aan het verbeteren van de kwaliteit van onze 
zorg. Professionals worden zich zo nog meer bewust 
van bepaalde situaties en het ‘cliëntperspectief’. Het 
gesprek heeft een aantal goede aanbevelingen opgele-
verd waar de RAV meteen mee aan de slag is gegaan.‘

Onderzoek naar veelvoorkomende oorzaken van 
woningbranden 
Om meer te weten te komen over de oorzaak van de 
brand, in welk type woningen branden voorkomen en 
of bewoners zelf bluspogingen hebben gedaan om de 
brand onder controle te krijgen namen collega’s van 
het team Brandonderzoek na elke woningbrand contact 
op met de bevelvoerder. 

De vijf samenwerkende regio’s van ‘Oost 5’ (Gelder-
land-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelder-
land, IJsselland en Twente) hebben de gegevens die 
uit dit nabel-onderzoek zijn gekomen verwerkt in een 
publieksfolder. Hierin staan de drie belangrijkste oor-
zaken van een woningbrand in de oostelijke regio’s. 
Daarnaast krijgen de lezers tips hoe zij zelf de kans op 
dit type branden kunnen verkleinen. Begin volgend jaar 
krijgt het project een vervolg; gedurende 2017 bellen 
brandonderzoekers na een woningbrand met de dienst-
doende bevelvoerder.

Cijfers Gelderland-Zuid 
In de onderzochte periode van een jaar rukte Brand-
weer Gelderland-Zuid 146 keer uit voor een woning-
brand. Dat is 1 woningbrand per 1.781 woningen in de 
regio. De brand begon 48 keer (32,88%) in het schoor-
steenkanaal en 37 keer (25,34%) in de keuken.  

Schoorsteen

Woningbrand

Keuken

Anders
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