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Multinieuws

Voorbereid op uitval van stroom, 

gas of water

We onderzochten hoe onze inwoners omgaan  

met storingen van stroom, gas of water en hoe de 

Veiligheidsregio ze kan helpen met voorbereiding 

hierop. 

Foto: Martijn van Wijlen



Uit onderzoek van Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid naar de omgang met 

uitval van vitale voorzieningen in de 

gemeenten Buren, Culemborg en 

Geldermalsen (tijdens de grote stroom-

storing in november 2017 en water-

storing in juni 2018) blijkt dat inwoners 

behoefte hebben aan informatie die ze 

ook kunnen raadplegen als er geen 

stroom of internet is. We hebben 

daarom een meter kastkaart 

ontwikkeld met de belangrijkste 

informatie rondom de uitval van 

stroom, gas en water. 

Voorbereiding op uitval van stroom, gas of water  

Meterkastkaart helpt inwoners 
Gelderland-Zuid 

Zo zochten inwoners naar 
informatie tijdens de storing van 
stroom in 2017 en water in 2018

Stroomuitval  
1. Via buren, bekenden of familie 
2. Facebook 
3. Omroep Gelderland 

Drinkwaterverontreiniging  
1. Brief op huisadres 
2. Facebook 
3. Via website van Vitens

Informatievoorziening niet beschikbaar
Wat opviel was dat zowel bij de stroomstoring 
als bij de drinkwaterverontreiniging mensen de 
informatievoorziening onvoldoende vonden 
(64% en 45%). Een factor die bij de stroom uitval 
meespeelt is dat veel elektronische en online 
middelen niet beschikbaar waren.

Noodpakket deels in huis, maar niet bewust
In de vragenlijst was er ook aandacht voor het 
noodpakket. Een aantal spullen uit het nood
pakket, zoals een zaklamp, gereedschapskist en 
kaarsen, hebben de meeste mensen in huis. 
Minder vaak hebben mensen een radio op batte
rijen, flessen drinkwater en kopieën van 
belangrijke papieren in huis. De meeste inwoners 
geven aan deze spullen niet bewust in huis te 
hebben voor bijvoorbeeld een stroomuitval. 

Meterkastkaart voor inwoners 
Gelderland-Zuid
Inwoners gaven aan dat ze in de toekomst graag 
via een website en sociale media informatie over 
de voorbereiding op een uitval van vitale voor
zieningen willen ontvangen. Daarnaast hebben 
ze ook juist behoefte aan bijvoorbeeld een flyer, 
zodat ze ook tijdens een stroomstoring over 
informatie kunnen beschikken. Om inwoners 
hier bij te helpen, is een meterkastkaart ont
wikkeld met daarop belangrijke telefoon
nummers, instructies over wat inwoners moeten 
doen tijdens een uitval, een overzicht van 
kanalen waar informatie kan worden gevonden 
en een checklist voor een noodpakket.

Jaarthema 2018

Download 
hier de 

meterkast
kaart
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Foto: Gerard Verschooten

Drie keer grote inzet hulpdiensten

Sinds 4 februari is het hoofdkantoor van de Veiligheids regio 
Gelderland-Zuid aan de Professor Bellefroidstraat in Nijmegen 
dé locatie van waaruit het Regionaal Operationeel Team (ROT) 
en het Regionaal Beleidsteam (RBT) tijdens een opgeschaald 
incident slagvaardig hun taak gaan verrichten. Daarnaast 
wordt deze ruimte ook benut voor het Gemeentelijk Beleids-
team (GBT) als er sprake is van een GRIP 3 in Nijmegen en zullen 
ROT- en BT-oefeningen hier ook plaatsvinden.

Regionaal Crisiscentrum is verhuisd

Dit betekent dat we afscheid hebben genomen van het Nijmeegse 
politiebureau aan de Stieltjesstraat. Een locatie waar we altijd gast
vrij zijn ontvangen en we ons werk hebben kunnen doen. De nieuwe 
crisisruimten bieden weer meer mogelijkheden met behulp van state 
of the art audiovisuele middelen en een eigen beveiligde werk 
omgeving. 

Hoewel we in januari en februari niet op-
schaalden naar een gecoördineerde inzet 
(GRIP) waren er wel drie grote branden waar 
de hulpdiensten hun handen vol aan hadden. 
Een kort overzicht.

Brand in woonzorgcomplex in Malden
Op donderdagochtend 10 januari heeft een 
brand gewoed in een appartement van woon
zorgcomplex Heumense Hof. Bewoners zijn 
door de gemeente opgevangen en ’s avonds 
heeft er een bewonersavond plaatsgevonden. 

Bedrijfsloods brand af in Beesd
Zondagavond 17 februari brandde in Beesd een 
loods af die verhuurd werd aan ver schillende 
ondernemers voor de opslag van hun goederen. 
Het naastgelegen woonhuis van de eigenaar 
van de loods kon gelukkig behouden blijven.

Loodsen met carnavalswagens afgebrand  
in Zaltbommel
Vrijdag 15 februari woedde er een brand in  
twee loodsen in Zaltbommel. In de loodsen  
wer den carnavalswagens gebouwd van car na 
vals vereniging De Wallepikkers. Brandweer 
Zaltbommel schiet de carnavals vereniging te hulp 
door materialen te leveren voor de brandweer
carnavalswagen die ze aan het bouwen waren. 

  Foto: ViWa Fotografie
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Specialistische inzet in Den Haag 

“Maar op 27 januari ging de ‘pieper’ en zetten 
we vanuit Beusichem koers richting Den Haag”, 
aldus Arie van Dooijeweert teamleider STH
Midden. “Door een explosie waren er enkele 
muren van een woning ingestort en lag er nog 
een slachtoffer bekneld onder het puin. In dit 
geval betekent het dat we gaan voor een 
redding én dat we verder instortingsgevaar 
moeten voorkomen. Uiteindelijk is het gelukt 
om het slachtoffer levend te bevrijden.”
De redding kreeg veel mediaaandacht en 
leverde lovende worden op. Arie: “Dat klopt 
inderdaad, ons team stond even volop in de 
spotlights en ik heb de krantenkoppen ook 
gezien. Er wordt tegenwoordig gezocht naar 
helden, maar bescheidenheid past ons ook.  

In Nederland hebben we de beschikking over vijf specialistische teams 

technische hulpverlening (STH). Deze teams worden ingezet bij 

incidenten waarbij instorting dreigt of de slachtoffers met ‘normaal 

brandweermaterieel’ niet (goed) te bereiken zijn. Gelukkig zijn dit soort 

incidenten zeldzaam in Nederland.

Wat ik namelijk niet terug zie of lees zijn  
mijn opmerkingen dat we dergelijke incidenten 
met z’n allen tot een goed eind proberen te 
brengen. Dus met de lokale brandweer, politie, 
gemeente en andere hulpverleners. Bovendien 
waren er meerdere slachtoffers en zijn de 
betreffende bewoners letterlijk hun huis 
kwijtgeraakt.” 
Een week na het incident stond er weer een 
complexe oefening gepland. Arie besluit: 
“Klopt. Maar deze oefendag zijn we iets anders 
gestart dan normaal. Met het gehele team 
hebben we eerst onze inzet in Den Haag 
geëvalueerd en vervolgens zijn we aan de slag 
gegaan. Uiteraard mogen inwoners altijd 
rekenen op onze vakbekwaamheid!”
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Jaarverslag VRGZ: ‘Terugblik op 2018’

In 2018 hebben we er met z’n allen hard aan gewerkt om onze regio veiliger te maken. De een deed 
dat op straat, de ander op iets meer afstand. Maar allemaal droegen we met onze eigen expertise 
ons steentje bij. Samen, met partners en inwoners. We bestreden incidenten en zijn actief geweest 
om deze te voorkomen. In ons jaarverslag is hiervan een mooi over zicht te zien.

Gebruik van zwaailichten en sirenes bij rijtrainingen brandweer

Chauffeurs van de brandweer Gelderland-
Zuid trainen sinds februari tijdens hun 
rijlessen ook met de sirenes en zwaailichten 
aan. Daarmee sluiten we aan bij de landelijk 
herziende leerlijn die ook voorschrijft dat dit 
moet gebeuren in een stad met meer dan 
honderdduizend inwoners.

Concreet betekent dit dat in Nijmegen tijdens 
lesdagen maximaal tien minuten per rit met 
optische en geluidssignalen gereden wordt. 

Om overlast voor inwoners te beperken is 
rekening gehouden met de rijtijden (tussen 
08.00 en 18.00 uur), ver schillende routes en 
wordt er bij voorkeur getraind in een omgeving 
met weinig bewo ning. Tot slot zal er voor het 
activeren afstem ming zijn met de meldkamer.

Door de herziende leerlijn sluit de brandweer 
ook meer aan bij de brancherichtlijnen van de 
ambulance, politie en KMAR. Een leerlijn waar
bij de vakbekwaamheid van onze brand weer
chauffeurs nog verder vergroot wordt. 

Nieuw materieel, mooie oefeningen, bedankjes uit  
de samenleving…
Een grote verscheidenheid aan artikelen is te vin den  
in ons jaarverslag. Zo start het met de ver grootte online 
zichtbaarheid van de Veilig heidsregio, blader je door de 
certificering van onze Ambulancevoorziening, zie je in 
woord en beeld hoe we als hulpdiensten mid den in de 
samenleving staan en kom je ook onze oefe ningen en  
ons nieuwe materieel tegen. Ook mooi om te zien hoe 
inwoners hun dankbaarheid uiten naar onze hulpverleners!

Focus op continuïteit van vitale voorzieningen
In 2018 stond het jaarthema Continuïteit van vitale 
voorzieningen centraal. Door dit thema in de volle  
breedte samen met onze crisis partners te bekijken  
en te onderzoeken bereiden we iedereen in de regio  
er beter  op voor en maken de regio daarmee veiliger.  
Op pagina 18 en 19 in het jaarverslag vind je een mooi 
overzicht van onze activiteiten op het gebied van het 
jaarthema. 

  Foto: ViWa Fotografie
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Ambulancehulpverleners krijgen na ruim 15 jaar nieuwe kleding.  
De kleding heeft ingeboet aan herken baarheid doordat veel andere 
sectoren kleding dragen die lijkt op die van ambulance hulpverleners.  
De nieuw ontworpen kledinglijn is modern en herken baar en boven dien 
beschermd. Daardoor is de kleding exclusief voorbehouden aan de 
Nederlandse ambulance zorg.

Zelfde vak, beter pak

“In onze regio hebben twee collega’s deelgenomen aan 

de draagproef. Hun aanbevelingen hebben we verzameld 

en daarmee zetten we de puntjes op de i voor onze  

nieuwe kleding!” Elgo Kosters, coördinator regio-draagproef.

Van 6 tot en met 27 februari testten 
de ambulancehulp verleners deze 
nieuwe kleding. Niet alleen het 
draagcomfort maar ook de functio
naliteit van de nieuwe kleding werd 
tijdens deze draag proef getest. 

Ook de draagproefdeelnemers van 
de andere regio’s verzamelen de 

ervaringen van de draagproef
deelnemers. De bevindingen wor
den besproken en waar mogelijk 
verwerkt.

Naar verwachting wordt de nieuwe 
kleding bij onze ambulancehulp
verleners vanaf half september  
2019 in gebruik genomen.

REGIOBADGE
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Werving brandweervrijwilligers in gemeente Heumen 

als lopend vuurtje

Zowel in Malden als Overasselt is er behoefte aan nieuwe brandweervrijwilligers. De Veiligheids-
regio is met de gemeente Heumen in gesprek gegaan om te kijken of de gemeente een bijdrage zou 
kunnen leveren aan de werving van nieuwe collega’s. De gezamenlijke inzet voor de werving heeft 
zijn vruchten afgeworpen!

Media-aandacht GL8 en RN7
Naar aanleiding van de Facebookberichten die 
de gemeente Heumen heeft gedeeld vanaf 14 
januari hebben zowel lokale zender GL8 als RN7 
aandacht besteed aan de wervingscampagne. 
Alle inspanning en aandacht hebben ertoe 
geleid dat er in Malden twee nieuwe vrij
willigers opgeleid gaan worden en er nog 
verschillende gesprekken worden gevoerd.  
worden met andere potentiële kandidaten!

Wil je ook meewerken aan een campagne  
om vrijwilligers te werven om zo de post(en)  
in jouw gemeente te helpen en tegelijk jouw 
gemeente in het zonnetje te zetten? Neem  
dan contact op met Annemarie Koop  
via communicatie@vrgz.nl.

Johan van Kastel is op 1 januari gestart als directeur Crisis beheer sing 
en is ook verantwoordelijk voor de afdeling bedrijfsvoering. Van 
Kastel over zijn nieuwe werk: ‘Het is een sterke motivatie om een 
bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid van burgers, bewoners, 
bezoekers en bedrijven in onze onvolprezen regio. 
Zinvol werk zal ik maar zeggen!’

Met een achtergrond bij de Nationale Politie, het Openbaar 
Ministerie en in de directie van Holland Casino biedt Johan van Kastel 
de Veiligheidsregio een boel ervaring om de organisatie verder mee 
te ontwikkelen. Hij kijkt ernaar uit bij te gaan dragen aan de groei 
en ontwikkeling van de organisatie: ‘Samen met collegadirecteur 
Dennis van Zanten ga ik me inzetten voor een effectieve VRGZ die 
uitblinkt in professionaliteit en opgewektheid.’

Nieuwe directeur Crisisbeheersing  

Johan van Kastel op 1 januari gestart
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Een flinke klus die voortkomt uit het 
Brandweerzorgplan Basis brandweerzorg 
waarmee het Algemeen Bestuur vorig jaar 
instemde. 

Inloopavonden in al zes gemeenten
Inmiddels zijn in verschillende kernen van zes 
gemeenten al inloopavonden georganiseerd. 
De betreffende inwoners ontvingen 
voorafgaand van de burgemeester een 
uitnodigingsbrief waarin er een toelichting 
werd gegeven op de lokale brandweerzorg. 
Bij deze brief kregen ze meteen de brand
weerfolder ‘Brandveilig wonen’ meegestuurd, 
om zelf hun woning op brandveiligheid te 
kunnen controleren. “Vooralsnog zijn we zeer 
tevreden. We werken goed samen met de 
gemeenten en we houden het telkens zo 

lokaal en praktisch mogelijk. En dat wordt 
gewaar deerd,” aldus Ad van Wingerden, 
teamleider Brandveilig Leven.

Cirkel rond in Batenburg 
“En inmiddels komen de eerste cirkeltjes rond, 
zoals in Batenburg bijvoorbeeld. Daar hebben 
de inwoners een brief ontvangen en is er 
samen met de gemeente een uitgebreide 
informatieavond georganiseerd. Daarnaast 
hebben we vanuit het team Brandveilig Leven 
enkele speciale objecten bezocht voor voor
lichting en heeft het team Operationele 
Informatievoorziening aanvalsplannen herijkt. 
Tot slot heeft de post Maasbommel in samen
werking met de eigenaar begin februari een 
oefening gehouden bij een Batenburgse 
vakantieboerderij.”

Communicatie, informatie 
en oefenen

Inwoners van gebieden waarbij de brandweer net buiten de 

wette lijke prestatienorm ter plaatse is, kunnen rekenen 

op extra voor lichting door de gemeente en de brandweer. 

Daarnaast worden de aanvalsplannen (bereikbaarheids-

kaarten) van specifieke gebouwen nogmaals tegen het 

licht gehouden en tot slot gaan de lokale posten in overleg 

met de pandeigenaren oefenen op veel van deze locaties. 

8

http://www.vrgz.nl/media/1933/03brandweerzorgplan.pdf


Voorbereiding op de gemeenschappelijk meldkamer  

Oost-Nederland 

In 2022 start de gemeenschappelijke meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. In deze meld-
kamer gaan de meldkamers van de veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, 
Noord- en Oost-Gelderland, Twente en IJsselland samen verder. Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid bereidt zich voor.

Juiste zorg, op het juiste moment  
door de juiste zorgverlener
Om inwoners met een dringende zorgvraag 
goed te kunnen helpen bereiden we nu de 
vijf oostelijke regio’s drie zorgcoördinatie
centra voor waarbinnen de dringende zorg
vragen van de inwoners in onze regio’s af
gehandeld worden.

Naast de centralisten in de nieuwe meldkamer 
ambulance in Apeldoorn, komen in de zorg
coördinatiecentra centralisten van ambulance
zorg, huisartsenposten en de GGZcrisisdienst 
samen. Door fysiek op één plek te zijn, 
kunnen de centralisten beter afstemmen 
over welke zorg de inwoner nodig 
heeft en onderling schakelen 
zodat de inwoner door juiste 
zorg krijgt op het juiste 
moment door de juiste 
zorgverlener.

In 2020 worden er in 
Nederland drie pilots 
uitgevoerd met zorg
coördinatiecentra. 
Vanuit de gemeen
schappelijke meld
kamer Oost
Nederland dienen we 
een aanvraag in om 
een pilot te mogen 
doen met de zorg
coördinatie centra 
die we in de regio in 
willen richten.

Samenwerken om continuïteit te borgen
Daarnaast werken Veiligheids en Gezond
heids regio GelderlandMidden en Gelderland
Zuid aan een plan om de continuïteit van de 
beide meldkamer te waarborgen tot de over
gang naar de meldkamer OostNederland in 
2022. In dit plan wordt uitgewerkt hoe de 
twee meldkamers in het geval van personele 
krapte kunnen samenwerken tot de overgang 
naar de gemeenschappelijke meldkamer in 
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Tijd om genieten

te delen P4

Indra Jager

Culemborg 

De Culemborgse brandweer

kreeg gisteren bijzonder be-

zoek: Co van Doesburg (61)

kwam persoonlijk dankzeg-

gen voor het feit dat de brand-

weer op 3 september vorig jaar

zijn leven redde door middel

van reanimatie.  Destijds zakte

Van Doesburg op het toilet in

elkaar. Eerst zijn vrouw en

daarna burgerhulpverleners

probeerden hem te reanime-

ren. Na twee minuten kwam

ook de brandweer eraan onder

wie Jeroen Middelkoop (links).

Edward Spithoven (rechts)

had de leiding over het team.

Juist toen de ambulance arri-

veerde, werd  de aed ge-

bruikt. Na twee harde schok-

ken kwam Van Doesburg weer

tot leven. Om het incident te

kunnen verwerken, besloot Co

contact op te nemen met de

mensen die hem hebben ge-

holpen. De wijkagent kwam

bijvoorbeeld op de koffie. Met

de buren die te hulp schoten ,

heeft Co nog geregeld contact.

Gisteren was de brandweer

aan de beurt.

FOTO WILLIAM HOOGTEYLING          P3

‘Zij hebben
mijn leven

gered’ 

Mogelijke locatie nabij het station van Culemborg

Plan voor coöperatief en

energieneutraal hotel
Als alles goed gaat, krijgt Cu-

lemborg voor het eerst in bijna

een halve eeuw weer een hotel.

En niet een van dertien-in-een-

dozijn maar het 100%(Y)ourci-

tyhotel, wat staat voor een ‘co-

öperatief, circulair en energie-

neutraal hotel’, met vooral veel

lokale inbreng. 

Bram van Schaik

Culemborg

Als locatie wordt de stationsomge-

ving genoemd. De opening staat

met potlood ingevuld voor het

einde van 2020.  De bijdrage van

het Regionaal Investeringsfonds

FruitDelta Rivierenland is binnen

en dus kan worden gestart met een

haalbaarheidsonderzoek naar het

bijzondere hotelconcept. De pitch

van de initatiefnemers van het ho-

tel is bijzonder. ‘Stoelen van fruit-

leer, tafels gekleurd met natuur-

lijke verf uit afval van lokale groen-

ten en fruit, servies gemaakt van

fijnstof, geoogst langs de A2 en

A15.... Durf jij koffie te drinken uit

het meest ‘vervuilde’ kopje? Het

interieur wordt gemaakt van bij-

zondere, lokale materialen die de

planeet zo min mogelijk belasten.

Alles in en om het hotel heeft een

verbindend, inspirerend, lokaal

verhaal.’
Het hotel is een initiatief van de

Utrechtse duurzaam ondernemer

Marije van Zomeren van 100% Zo-

mer Utrecht en ontwerper/con-

ceptontwikkelaar Ellen Holleman

van Islant Atelier voor Steden-

bouw Rossum. Vanuit Culemborg

draagt Manoli Martin-Camuñas

Romero van bureau PIOEN & CO

haar steentje bij op het gebied van

citymarketing. ,,We hebben aan-

vankelijk een aantal locaties en

panden in en bij de Randstad be-

keken,” vertelt Van Zomeren. ,,Uit-

eindelijk kwamen we bij Culem-

borg, heel centraal gelegen en een

plek met veel duurzame ideeën.’’ 

En dat niet alleen, in een recente

topconferentie over toerisme werd

vastgesteld dat de buitenlandse be-

zoekers veel meer naar plaatsen

buiten de traditionele publieks-

trekkers in de Randstad moeten

worden geleid. 

Wethouder Monica Wichgers

van economische zaken en toe-

risme reageert enthousiast op het

plan: ,,Het college is blij met het

initiatief van 100%(Y)ourhotel.

Een dergelijke voorziening past

uitstekend in onze toekomstvisie.’’

Het hotel moet, als het aan Van

Zomeren ligt, ‘uit de stad zelf’ ko-

men. ,,Ik heb er mooie dingen ge-

zien, zoals de Gelderlandfabriek.

We hebben met meerdere actieve

Culemborgers vooraf goede ge-

sprekken gevoerd, waaronder een

met Jorn Mols (ontwikkelaar en de

man achter de verbouwing van de

Gelderlandfabriek, BvS). De Fruit-

delta ondersteunt ook het plan om

in Culemborg het Nederlandse

Meubel Design Museum te vesti-

gen. Daar zouden we ook op een of

andere wijze mee kunnen samen-

werken.’’  P4

Culemborg is een

plek met veel

duurzame ideeën 

—Marije van Zomeren

Op je 10de naar

de open dag P3

Colofon

Eindredactie en coördinatie  Nina den Elzen 
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Fotografie  VRGZ tenzij anders vermeld 
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Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio 
GelderlandZuid (VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders,  
partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing  
en rampenbestrijding in GelderlandZuid. 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 
en op Instagram kun je een kijkje achter de schermen nemen.

Ambulancezorg

BRANDWEER

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Iedereen 
hulpverlener 
De Culemborgse brandweer kreeg eind januari 
bijzonder bezoekje. Met een doos vol gebakjes 
stapte een echtpaar de post binnen om twee 
collega’s in het zonnetje te zetten voor hun 
levensreddende optreden. De man zakte in 
september 2018 in elkaar en na alarmering via 
112 kwamen burgerhulpverleners en ook de 
brandweer ter plaatse. Tijdens het arriveren 
van de ambulance, wist de net aangebrachte 
AED de hartslag van de man weer op gang te 
brengen. Omdat een foto van de gebakjes op 
de lokale facebookpagina van de post zijn 
geplaatst, pikte de Gelderlander het nieuws  
op en pakte de krant flink uit met een mooie 
coverfoto.

https://twitter.com/CrisisGLZ
https://www.facebook.com/CrisisGLZ/
https://www.linkedin.com/company/18138080 
http://www.instagram.com/VeiligheidsregioGZ
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