Nr.3 • Juli 2020

Multinieuws

Update van ons wagenpark
Om met de eisen van de tijd mee te gaan, worden verschillende
voertuigen in onze regio vervangen. De afgelopen maand verwel
komden we de Multidisciplinaire Commando Unit, twee nieuwe
grootwatertransportsystemen en een basisontsmettingseenheid.

Vier maanden GRIP4 wegens corona
Met de naderende zomervakantie in het
verschiet gaat ook de crisisorganisatie van
Gelderland-Zuid een nieuwe fase in. Veel
landelijke maatregelen zijn versoepeld en
binnen de anderhalvemetersamenleving is
veel weer mogelijk. De regionale crisisorganisatie is daarom in frequentie afgeschaald.
Na 60 ROT-vergaderingen en 18 RBTvergaderingen gaan we nu naar een
vergadercyclus van eens in de twee weken
voor het ROT en komt het RBT medio juli
en augustus telkens één keer bij elkaar.

De crisisbeheersing werd ook een stukje
complexer. We kregen te maken met demon
straties, een uitbraak in twee bedrijven met
veel arbeidsmigranten, verzoeken om onthef
fingen, waarschuwingen, bestuursdwang en
meer. Allemaal casussen waar verantwoorde
lijkheden en bevoegdheden niet altijd helder
waren en ook noopten tot het maken van
procesafspraken tussen organisaties en
bestuurders.
De nieuwe fase is ook voor de voorzitter
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Hubert Bruls,
een goed moment om terug te kijken op de
afgelopen maanden en tussentijds verant
woording af te leggen over de genomen maat
regelen en besluiten om corona te bestrijden.
In zijn bestuurlijke verantwoordingsrapportage
aan de 14 gemeenteraden spreekt de voor
zitter van een ongewoon heftige tijd, waarin
veel is en nog steeds wordt gevraagd van de
veerkracht en eigen verantwoordelijkheid van
mensen.

De afgelopen maanden stonden voor de
regionale crisisorganisatie vooral in het teken
van de versoepelingen en de impact op
Gelderland-Zuid. Hoe treden we eenduidig op
als het gaat om handhaving en hoe motiveren
we onze inwoners om de basisregels, die nog
steeds van kracht zijn, zoveel mogelijk vol te
houden?
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Nieuwe voertuigen
in de regio
De afgelopen maand werden meerdere voertuigen in onze regio vervangen.
We stellen de nieuwelingen graag aan jullie voor.

MCU: ‘commando
voorziening op wielen’

MCU: ‘commando
voorziening op wielen’

De ruimte is zo optimaal mogelijk ingericht.
Er zijn twee vaste computerdesks om de
informatiemanager en de plotter goed te
kunnen faciliteren. Voor het veilig delen en
ophalen van informatie heeft het voertuig
een eigen stroomvoorziening en een
beveiligde internetverbinding. Er kan een
eigen wifi-netwerk worden opgebouwd en
ook is er verbinding via de satelliet mogelijk.
Op verzoek kunnen beelden van bijvoorbeeld
de politiehelikopter of drone rechtstreeks
worden getoond. Het voertuig is verder
voorzien van regelbare verlichting, verwarming
en airco.

De Multidisciplinaire Commando Unit (MCU)
vervangt sinds 16 juni onze twee oude ‘CoPIbakken’ en wordt ingezet bij een zeer grote
brand, GRIP1, op aanvraag en bij oefeningen.
In de unit kunnen officieren van dienst, de communicatieadviseur en de informatiemanager
met eventuele netwerkpartners overleg voeren
over hun te volgen aanpak. Brandweerpost
Dodewaard brengt dit voertuig naar het
incident en maakt de unit operationeel.
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Grootwatertransportsystemen

De systemen
kunnen elk over
een lengte van
3 kilometer water
transporteren

Twee grootwatertransportsystemen maken
sinds 15 juni deel uit van ons wagenpark. Een
grootwatertransportsysteem wordt gebruikt
om bluswater uit de omgeving op te pompen
om te blussen bij een grote brand. De twee
nieuwe transportsystemen hebben hun
thuisbasis in Geldermalsen en BenedenLeeuwen. Voordat de systemen in gebruik
genomen worden, moeten de instructeurs,
gebruikers en chauffeurs getraind worden.

BOE! Een nieuwe basisontsmettingseenheid
De huidige twee ontsmettingscontainers voor
incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
worden vervangen door één basisontsmet
tingseenheid (BOE ). Met deze container en al
de aangebrachte voorzieningen kan een zeer
gedegen ontsmettingsstraat worden ingericht
voor de collega’s na een inzet met gas- of
chemicaliënpak. Ook is het mogelijk om slacht
offers grondig te reinigen. Daartoe is zelfs een
douchevoorziening aangebracht.
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Een nieuwe kazerne in Dodewaard
Een verouderde kazerne en een tijdelijke
hal. De brandweer van post Dodewaard
maakt al tijden gebruik van twee locaties
en handig is dat niet. Uiteindelijk is het
voor een goed doel: verhuizen naar een
prachtige nieuwe kazerne!
Inmiddels heeft de projectgroep samen
met de architect een mijlpaal bereikt.
Het definitieve ontwerp van de kazerne is
vastgesteld. Dit ontwerp geeft een mooie
impressie van de nieuw te bouwen kazerne.

Leren van corona in de ambulancezorg
Op 18 juni bracht de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd een bezoek aan Ambulancezorg
Gelderland-Zuid. Zij maakte een rondje langs
verschillende zorgorganisaties om te zien en
horen hoe zij de coronacrisis hebben door
gemaakt. De insteek was niet om te beoor
delen, maar om te bekijken waar de zorg in
Nederland van kan leren voor een eventuele
tweede coronagolf of een andere pandemie.

Als groot pluspunt benoemde de inspectie dat
Ambulancezorg Gelderland-Zuid onderdeel
van de Veiligheidsregio is. Daardoor zijn we al
gewend om in een crisisstructuur te werken,
zijn de lijntjes met de GHOR kort en is de
afstemming binnen het Regionaal Overleg
Acute Zorg (ROAZ) goed. Door de samen
werking binnen de Veiligheidsregio hadden
we als ambulancezorg ook de troef achter de
hand om gebruik te maken van de brandweer,
bijvoorbeeld door het herverdelen van
persoonlijke beschermingsmiddelen. Ondanks
dat onze Mobiele Intensive Care Unit overuren
draaide om coronapatiënten te vervoeren van
en naar ziekenhuizen, konden we de vraag naar
ambulancezorg in onze regio goed aan.
Leerpunt voor een volgende golf of pandemie
is de opstart van de coördinatie en verdeling
van patiënten. Met de komst van het zorgcoör
dinatiecentrum in het verschiet zien we moge
lijkheden om dit nog soepeler te laten verlopen.
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Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid
wenst u een fijne
en veilige vakantie!
Kijk op: www.vrgz.nl/
veiligevakantie
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Redactie Annemarie Koop, Arnie Loos en
Nina den Elzen
Fotografie VRGZ tenzij anders vermeld
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?
Meld je dan hier aan.

BRANDWEER
Ambulancezorg

Wil je tijdens een groot incident weten wat er aan de hand is
en wat je moet doen? Volg ons dan 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.

Veiligheidsregio
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