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11 nieuwe
brandweerwagens
voor onze regio

Foto: Fernando Bot

Vol trots en blijdschap namen
op woensdag 4 april
de 11 brandweerposten
hun nieuwe tankautospuit
in ontvangst.

Brandweer presenteert 11 nieuwe brandweerwagens
Op woensdagavond 4 april werden 11 nieuwe
tankautospuiten, na 2 jaar lang werken aan
de aanbesteding en realisatie, overgedragen
aan 11 posten in Gelderland-Zuid: Millingen,
Ubbergen, Opheusden, Beneden-Leeuwen,
Kesteren, Ochten, Beusichem, Neerijnen-Oost,
Lienden, Buren en Dodewaard.
Het was een spectaculaire avond in de brand
weerkazerne van Geldermalsen: leuke toe
spraken (van o.a. burgemeester Staatsen,
brandweermanager Jaap Weijermans en
projectleider René Rieken), veel (geünifor
meerd) 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 worden
nog afgebouwd en worden de komende
maanden in gebruik genomen. Bekijk het
filmpje van de presentatie.
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Woningbrand Groesbeek
opgeschaald naar GRIP1

Terugblik op 2017
Begin april presenteerde de Veiligheids
regio zijn jaarverslag ‘Terugblik op 2017’.
De titel van deze terugblik is veelzeg
gend: Veiliger. Dat is exact waar we ons
op vele fronten voor inzetten. Samen
Gelderland-Zuid veiliger maken. En als
je de terugblik digitaal of fysiek door
bladert, zie je ook direct dat we het
samen doen. Samen met partners,
maar ook samen met de inwoners
van onze regio. Bekijk ‘m digitaal of
vraag een fysiek exemplaar aan via
communicatie@vrgz.nl.

Op woensdag 28 februari brak er brand uit
in een woning in Groesbeek. De korpsen van
Groesbeek, Nijmegen, Ubbergen, Mook en
Millingen zetten meerdere blusvoertuigen en
een hoogwerker in om de brand te bestrijden.
Door de vele rook werd er opgeschaald naar
GRIP 1. Later werd vastgesteld dat er asbest
was vrijgekomen, maar de verspreiding bleef
beperkt tot de huizen links en rechts naast
de woning die in brand stond. Er was niemand
aanwezig tijdens de brand.
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Verhuizing crisisruimte Regionaal Beleidsteam 2018

De Multipost Gelderland-Zuid, het pand aan
de Nijmeegse Professor Bellefroidstraat waar
de brandweer, ambulancevoorziening, de
GHOR, het Veiligheidsbureau en de onder
steunende diensten gehuisvest zijn, wordt
flink verbouwd.
Een van de nieuwe onderdelen in dit pand
wordt een nieuwe RBT-ruimte. Deze RBTruimte zal vanaf de tweede helft van 2018
tijdens crisissituaties gebruikt worden voor
vergaderingen van het Regionaal Beleidsteam.
Ook het Regionaal Operationeel Team (ROT)
zal bij crises op de Multipost gaan vergaderen.
Op dit moment vinden deze vergaderingen
nog plaats in het politiebureau op de Stieltjes
straat in Nijmegen.

Voorproefje
Hoewel de verhuizing van de Stieltjesstraat
naar de Multipost pas na de zomer zal zijn,
worden alle functionarissen in de crisisorga
nisatie dit voorjaar uitgenodigd om al een
kijkje te nemen in de nieuwe ruimtes.
Op audio- en visueel gebied zijn de ruimtes
dan nog niet klaar voor gebruik, maar wel
is dan al duidelijk te zien hoe de organisatie
in het nieuwe pand eruit komt te zien.
Meer weten over deze veranderingen?
Neem dan contact op met Marcel Meeuse,
hoofd Veiligheidsbureau:
marcel.meeuse@vrgz.nl.

Rode Kruis aan huis: voor veiliger wonen
9 vrijwilligers van het Rode Kruis zijn door
de brandweer, politie en een fysiotherapeut
opgeleid om inwoners van Tiel voorlichting
te geven over veiligheid in huis.
Zij gaan vanaf 1 maart op huisbezoek
bij Tielenaren met val-, inbraak- en brand
preventietips. Burgemeester Beenakker reikte

hen hiervoor
het certificaat
uit. Bij ‘Rode
Kruis aan huis’
gaat het om het vergroten van de veiligheid in en om het huis,
omdat daar de meeste ongevallen plaats
vinden. Meer info en aanmelden
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Veiligheidsregio online actiever dan ooit
Op social media is de Veiligheidsregio
actiever dan ooit. Naast een actuele, centrale
Facebookpagina, beschikt vrijwel iedere
brandweerpost over een eigen Facebook
pagina om lokale ontwikkelingen te delen
en online met inwoners in gesprek te zijn.

100 tips gegeven over (brand)veilig leven.
Tot slot gebruiken we voor de werving van
nieuwe collega’s LinkedIn en sinds oktober
delen we ook zeer frequent foto’s via
Instagram. Blijf op de hoogte en check
al onze kanalen op www.vrgz.nl/contact.

Hoewel Twitter inmiddels is ingehaald door
andere social mediakanalen, vormt het voor
ons nog steeds hét alarmeringscommunicatie
kanaal bij incidenten. Daarvoor is het ook
uitermate geschikt. Bovendien hebben we
via dit kanaal het afgelopen jaar ruim

Brandweer stopt met kleurcodes natuurbrandrisico
De kleurcodes waarmee de brandweer
inwoners en toeristen waarschuwt voor
het risico op natuurbranden verdwijnen.
Jarenlang werden groen, lichtgroen, geel,
oranje en rood gebruikt om duidelijk te
maken of je in de natuur extra moest
opletten. Deze codes zorgden voor
verwarring.
Van 5 kleurcodes naar 2 fases
Er is nu een nieuw systeem waarbij er twee
fases zijn. Fase 1 betekent: wees zoals altijd
voorzichtig met vuur in de natuur. Bij fase 2
(de vroegere codes oranje en rood) worden
mensen opgeroepen om extra alert te zijn
op het ontstaan van brand en om een
brand zo snel mogelijk te melden via 112.
Verder zal de brandweer bij fase 2 boven
natuurgebieden gaan rondvliegen (bijvoorbeeld boven de Veluwe) om een
brand sneller op te merken. Ook kunnen
gemeenten bij het afgeven van een stook
vergunning aangeven dat er in geval van
fase 2 sowieso niet gestookt mag worden.
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Natuurbrandrisico in Gelderland-Zuid
Het risico op natuurbrand doet zich in
onze regio vooral voor in de gemeente
Berg en Dal, rondom Groesbeek.

Succesvolle pilot
‘Overdracht
patiëntgegevens
huisartsenpost en
meldkamer’
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Wedstrijden belangrijk onderdeel
voor de brandweer
Veel brandweerkorpsen in Gelderland-Zuid doen
met enige regelmaat mee aan brandweerwedstrijden,
ook wel vaardigheidstoetsen genoemd. De deelnemers
worden getoetst op situaties waar ze in de praktijk ook
voor komen te staan. Het ABWC (Algemeen Brandweer
Wedstrijd Comité) organiseert deze wedstrijden, in
samenwerking met lokale brandweerposten.
Op 24 maart organiseerde Kesteren een vaardigheids
toets in de hoofdklasse of ook wel koningsklasse
genoemd. De eerste prijs ging naar post NeerijnenWest en de tweede plek was voor post Buren.
Mede-organisator Henk Timmer, van post Kesteren:
“Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden
meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en
de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en
tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden
in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch
mogelijke scenario’s.”
Over de wedstrijd in Kesteren is Henk zeer tevreden:
“Het was een mooie dag, alles verliep volgens schema
en we hadden enthousiaste ploegen. We hebben
een realistisch scenario neergezet, waar de ploegen
enthousiast over waren. Het als team strijden voor de
eerste plaats is natuurlijk een belangrijk element, maar
door de vaardigheidstoetsen zie je elkaar als collega’s
ook eens op een andere manier.”

Vaak bellen patiënten naar de
huisartsenpost met een zodanig
ernstige klacht dat er een ambu
lance nodig is. Voorheen werd
dit telefonisch overgedragen
door een triagist van de huisarts
enpost (HAP) naar een centralist
op de meldkamer ambulance
zorg (MKA). Nu wordt er een
pilot gedaan waarbij de triage
digitaal overgedragen wordt
waardoor de meldkamercentra
list direct alle informatie heeft.
“Zo voorkomen we dat er infor
matie verloren gaat,” aldus
Pierre van Grunsven, medisch
manager bij de Regionale
Ambulancevoorziening
Gelderland-Zuid (RAV). Naast
de digitale overdracht hebben
de triagisten en centralisten ook
altijd even telefonisch contact.
Stimulerende resultaten
Terugblikkend op de pilot tot
nu toe zijn de resultaten goed.
“Er zijn inmiddels al duizend
overdrachten geweest. Verder
onderzoek is nodig, maar al met
al zijn we tevreden over de pilot
tot nu toe.” De resultaten in de
regio Nijmegen spreken voor
zich. Inmiddels zijn ook de Huis
artsenpost Gelders Rivierenland
in Tiel, Huisartsenpost SMASH
in Den Haag en de MKA
Haaglanden aangesloten
op deze ketenkoppeling.
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Oefenscenario’s over terrorisme
De maand april stond in het teken van een
aantal operationele (straat-) en bestuurlijke
multidisciplinaire oefeningen. Een terroris
tische daad tijdens een evenement stond
hierbij centraal.
Oefening op straat
In Beneden-Leeuwen kregen de
Officieren van Dienst van de
politie, brandweer, GHOR en
gemeente een casus waarbij een vrachtwagen was
ingereden op een buiten
festival. De oefendeelnemers
kregen op locatie filmbeelden
te zien van een vergelijkbaar
incident in Frankrijk. Deze beelden
maakten indringend duidelijk dat de hulp
verlening en communicatie gecoördineerd
en professioneel aangepakt moesten worden.

Beleidsoefening
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 betref
fende gemeenten mee. Dit leverde mooie
inzichten op als het gaat om opschaling
en bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Colofon
Eindredactie en coördinatie Annemarie Koop
Redactie Annemarie Koop, Arnie Loos
Fotografie Coverfoto Fernando Bot, andere foto’s VRGZ
Vormgeving Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

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

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

