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Januari-storm: 
brandweer rukt  

610 keer uit
De heftige storm van 18 januari 

zorgde ervoor dat de brandweer in 
de hele regio actief was. Alle kazernes 
waren bemand en er werd vijf uur 

lang continu hulp geboden  
aan de inwoners.
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De regio in het nieuws

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.

Lokale afhandeling 112-meldingen
Omdat er zoveel telefoontjes binnenkwamen 
bij de meldkamer, werden deze telefoontjes 
op veel kazernes lokaal afgehandeld en 
gecoördineerd. In totaal is de brandweer in 
onze regio 610 keer uitgerukt in 5 uur tijd.  
Dat is uniek en een enorme prestatie!

Grote inzet hulpdiensten tijdens januaristorm

Woningbrand in Velddriel

Op zondagochtend 14 januari sloegen  
in een woning in Velddriel de vlammen 
uit het dak. Bewoners en buurtgenoten 
moesten in alle haast hun huis verlaten 
en vanwege de mogelijk aanwezigheid 
van asbest werd opgeschaald naar 
GRIP1. Tijdens de bluswerkzaamheden 
werden hennepplanten gevonden. 
Verschillende brandweerkorpsen uit 
de omgeving waren er aan het werk. 
Bekijk hier de beelden:

GRIP1: Grote brand in 
appartementencomplex  
op nieuwjaarsdag

Op maandagochtend 1 januari zijn  
meerdere brandweerauto’s en ambulances 
ingezet vanwege een grote brand in een 
apparte mentencomplex in Buren. 

In dit complex, waar jongeren onder bege-
leiding wonen, kwam een van de bewoners 
om het leven. ‘Vreselijk om het jaar zo te 
beginnen, het hakt er flink in, ook voor de 
mensen van de brandweer’, aldus burgemeester 
Jan de Boer: 
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https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2153605/Burgemeester-Buren-vreselijk-om-het-jaar-zo-te-beginnen
http://www.kijk.nl/video/CstpppkWqBs9


 Veilig & Verbonden: ruim 6500 volgers op Twitter 

Op 24 januari 2018 
kwamen de besturen 

van de Veiligheids-
regio Gelderland-
Zuid, de gemeente 
Nijmegen, het 
Radboudumc en de 
Radboud Universiteit 

bijeen in Huize 
Heyendael. De drie 

partijen wilden in eerste 
instantie elkaars crisisorganisa-

ties beter leren kennen. Daarnaast wilden ze 
verkennen in welke gevallen, op welke wijze 
en in welke mate de crisisorganisatie(s) op de 
campus en de publieke rampenbestrijdings- 
en crisisbeheersingsorganisatie met elkaar 
samenwerken bij de aanpak van een concrete 
calamiteit of crisis. 

Voornemen: gezamenlijke oefening
Tijdens de levendige gesprekken bleek dat 
het goed was om elkaar te informeren hoe  
de crisisorganisaties functioneren, wat  
GRIP-situaties zijn en betekenen voor de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden  
van ziekenhuis, universiteit en overheid. 
Afgesproken is dat deze bijeenkomst een 
opmaat is naar een gezamenlijke oefening. 
Tot slot bezochten de deelnemers een CoPI-
bak (zie kader) waar ze uitleg kregen over 
hoe er multidisciplinair wordt samengewerkt.

Wat is een CoPI-bak?

Bij een GRIP-incident waar multi-
disciplinair wordt samengewerkt, krijg  
je te maken met een Commando Plaats 
Incident (CoPI). Het CoPI is een zeer 
herkenbare brandweerrode ‘container’ 
die ook wel de CoPI-bak wordt genoemd. 

Deze commandowagen wordt vlak bij 
het incident geplaatst. Vanuit het CoPI 
wordt er operationeel leidinggegeven 
aan de bestrijding van het incident.
De CoPI-bak biedt een vergaderruimte 
voor de betrokken hulpdiensten en is 
voorzien van communicatie- en ICT-
apparatuur. De bezetting van het CoPI 
bestaat uit verschillende functionarissen 
van de brandweer, politie, GHOR en 
gemeente en een communicatieadviseur/
operationeel woordvoerder.

Bestuurlijk overleg Radboudumc en Radboud Universiteit  
met VRGZ over rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Op 5 februari bereikte het twitteraccount  
@CrisisGLZ de mijlpaal van 6.500 volgers.  
Deze volgers krijgen van onze operationeel 
woordvoerders updates vanaf de plaats van 
het incident. Zo word je op de hoogte 

gehouden over het incident en lees je wat  
je wel of juist niet moet doen als je bij het 
incident in de buurt bent. Daarnaast krijg  
je er regelmatig tips over (brand)veiligheid. 
Volg ons nu ook! 
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http://www.vrgz.nl/voor-partners/zakboek-crisisorganisatie/
http://www.twitter.com/CrisisGLZ
http://www.twitter.com/CrisisGLZ


Op de vraag wat LiveEvents precies doet, 
antwoordt coördinator van het platform  
Theo Bronts: “Het platform ondersteunt  
het proces van risicoclassificatie tot en met  
de operationele voorbereiding op een 
evenement. Hierdoor verloopt het proces  
voor iedere betrokkene partij en medewerker 
inzichtelijker en eenvoudiger. Het is een 
gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het 
invullen van de risicoscan en het aanvragen 
van advies, maar tegelijk ook hét digitale 
platform met informatie over de geplande 
evenementen voor zowel de gemeenten  
als voor de hulpdiensten.”

Profiteren van elkaars kennis
Door op een gestandaardiseerde wijze 
risicoclassificaties te berekenen, advisering  
te ondersteunen en het delen van informatie 
te faciliteren, kunnen de veiligheidsregio’s, 
gemeenten en hulpdiensten optimaal 
profiteren van elkaars kennis, vaardigheid  
en toegevoegde waarde. 

Theo Bronts: “Op dit moment zijn tien 
gemeenten binnen de VRGZ aangesloten  
op LiveEvents op het niveau van advisering  
en vergunningverlening. Deze gemeenten 
vragen en ontvangen advies over evenemen-
ten veiligheid van de drie hulpdiensten via 
LiveEvents.“

Uitrol van het platform
“Het gaat goed met LiveEvents: inmiddels  
is de Veiligheidsregio Utrecht ook aangesloten 
en we verwachten we dat meer regio’s zullen 
volgen,” aldus een trotse Bronts. Op dit 
moment worden landelijk ongeveer honderd 
gemeenten aangesloten op LiveEvents. Daar-
naast kunnen binnenkort ook de omgevings-
dienst en gemeentelijke adviseurs gebruik 
maken van LiveEvents. Later dit jaar gaan we 
daar nog de crisisorganisatie, operationele 
diensten, ziekenhuizen en toezichthouders 
aan toe voegen. “Een leuke uitdaging die 
uiteindelijk moet bijdragen aan de borging 
van een veiligheidskritisch proces.”

LiveEvents live in tien van  
de zestien gemeenten
Eenvoudig zoeken naar evenementen in de regio, geografische weergave van evenementen  
en centrale toegang tot evenementenvergunningen. Enkele mogelijkheden die LiveEvents  
ons biedt in 2018. Het centraal platform LiveEvents is in Oost-Nederland ontwikkeld door 
de vijf veiligheidsregio’s en de politie, in samenwerking met LiveOp.  
Het platform is bedoeld voor zowel gemeenten als de hulpdiensten en is inmiddels in tien 
gemeenten van Gelderland-Zuid live.

De voordelen van LiveEvents
• Automatische risicoclassificatie.
• Integratie van het hele proces vanaf advisering, vergunningverlening en evaluatie.
• Eenvoudig zoeken naar evenementen in de eigen regio èn in andere regio’s.
• Geografische weergave van alle evenementen in de regio.
• Veilige uitwisseling met externe systemen.
• Centrale toegang tot vergunning, plattegrond en andere bijlage.
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Het 112-meldproces is nu helemaal op spraak 
gebaseerd. Beeld meesturen met een melding, 
zoals een burger die een video stuurt van 
een ramkraak die op dat moment plaatsvindt, 
zal dit proces ingrijpend veranderen.  
Ook automatische locatiebepaling zal grote 
invloed hebben op de 112-meldingen. TNO 
onderzocht wat er allemaal bij ‘Het Nieuwe 
Melden’ komt kijken.

Mark de Laat, hoofd van de Meldkamer 
Ambulance: “De automatische locatiebepaling 
vind ik een goede stap voorwaarts. Wij hebben 
tal van meldingen waarbij een burger niet 
precies kan aangeven waar hij is, bijvoorbeeld 
na een valpartij tijdens mountainbiken in het 
bos of tijdens de Vierdaagse “Ja, ik loop de 
vijftig kilometer maar weet niet waar ik ben”. 
Nu hebben we wel sinds een paar jaar een 
systeem waarbij we de beller kunnen loka-
liseren, maar dat kent wel wat drempels. 
Helemaal onder stress kost het extra tijd,  
tijd die we soms niet hebben.”

Hoofd van de Meldkamer Brandweer Marcel 
Jonkman ziet aan het melden met beeld twee 
kanten: “Beeld bevat extra informatie die kan 
helpen bij het maken van de juiste inschatting 
van een scenario. Bijvoorbeeld bij een auto  
te water: een foto waarop je diepte van het 
water kunt zien, maakt de keuze voor het 
team en materieel dat je inzet makkelijker.“

“Lastig bij beeld is wel de kans op informatie-
overload. Daarnaast is beeld ook niet neutraal: 
inzoomen op het vuur maakt de brand al snel 
heftiger. Maar laten we eerst focussen op de 
kansen om zo een betere product aan de 
burger te leveren.”
Mark de Laat vult aan: “Sowieso wordt het 
een uitdaging om in de toekomst te werken 
met steeds meer mensen die gewend zijn hun 
informatie op een heel andere manier te 
delen dan door te bellen. Mensen zullen hun 
meldingen willen doen via sociale media zoals 
Whatsapp, Twitter, Snapchat etc. Interessante 
ontwikkelingen in ons mooie vak!”

Binnenkort: 112-melding met beeld

5

https://time.tno.nl/nl/artikelen/binnenkort-112-meldingen-met-beeld/
http://www.vrgz.nl/nieuws/locatiegegevens-aanzetten-helpt-bij-noodgeval/
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Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
(VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere 
betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.
Multinieuws ook ontvangen? Mail dan naar communicatie@vrgz.nl.

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

Hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duize-
lig  heid en versnelde hartslag. Symptomen van 
griep, maar ook van koolmonoxidevergiftiging.  

De brandweer en brandwondenstichting beste-
den aandacht aan het belang van koolmonoxide-
melders. Koolmonoxide kun je namelijk zélf  
niet ruiken of zien. Een koolmonoxidemelder 

Griep of gif: de symptomen van 
een koolmonoxidevergiftiging

waarschuwt bij een te hoge hoeveelheid 
koolmonoxide. Naast het plaatsen van  
een koolmonoxidemelder is het verstandig 
om het verbrandingstoestel in huis jaarlijks 
te laten controleren door een erkend vak-
man en je huis continu goed te ventileren. 
Lees meer over de campagne op 
www.brandweer.nl.

hoofdpijn misselijkheid benauwdheid in elkaar zakken duizeligheid buiten bewustzijn
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