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Multinieuws

Veiligheidsregio en Defensie
dragen bij aan bouw en
realisatie noodopvang
Heumensoord
Samen met Defensie en andere partners zoals de GGD is vanuit de verschillende
sectoren van de Veiligheidsregio de komst van 750 Afghaanse evacuees in
Heumensoord voorbereid.

GRIP1: uitslaande
brand in
Culemborg
In een loods vlakbij het centraal station van
Culemborg woedde op vrijdagmiddag 27
augustus een grote brand. Daarbij kwam dikke,
zwarte rook vrij. De Veiligheidsregio GelderlandZuid schaalde op naar GRIP1 en waarschuwde
omwonenden ramen en deuren te sluiten en
ventilatiesystemen uit te zetten. De brand was
gelukkig snel meester waardoor er na korte tijd
weer werd afgeschaald naar GRIP0.

Klik op de
video om deze
te bekijken!

Gevolg flexibele crisisorganisatie:
alarmering OvD-Bz voortaan via de
pager
Werden Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)
voorheen altijd gebeld als er een GRIP-incident was,
voortaan worden ze gealarmeerd via de pager. Dit als
gevolg van de steeds meer flexibele crisisorganisatie
De alarmeringen van de OvD-Bz gaan veel vaker dan voorheen
over incidenten die niet opgeschaald zijn in een GRIP-scenario. Dit
is het resultaat van de ontwikkeling van een meer flexibele
crisisorganisatie.
De OvD-Bz is nadrukkelijk het loket voor inzet en expertise uit de
gemeentelijke kolom. Dat zij nu gealarmeerd worden via de pager, betekent
dat dit op dezelfde wijze gebeurt als in de andere regio’s in Oost Nederland. Met het oog op de
samenvoeging van de meldkamers in Apeldoorn, betekent dit nu al een mooie stap vooruit. Uniforme
alarmering van de OvD-Bz voorkomt fouten en geeft tijdwinst.

Veiligheidsregio en Defensie leveren
bijdrage aan bouw en realisatie
noodopvang Heumensoord
Nadat het al enkele dagen intern gonst van geruchten, wordt op dinsdag 24 augustus de knoop
bestuurlijk doorgehakt: de gemeenten Nijmegen en Heumen gaan tijdelijke opvang bieden aan
Afghaanse evacuees. De gemeenten willen meewerken aan het verzoek van het COA om tot 1
januari 2022 op Heumensoord 750 Afghaanse evacuees op te vangen, met een uitloop naar
maximaal 1.000 evacuees.
In hoog tempo gezamenlijk paviljoens
opgebouwd
Het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) heeft
Defensie gevraagd de noodopvang te realiseren.
Namens Defensie is Majoor Pieter Lazaroms,
Regionaal Militair Operationeel Adviseur
Gelderland-Zuid betrokken bij de bouw. Binnen
enkele dagen wordt een groot aantal paviljoens
uit de grond gestampt onder toeziend oog van
de vergunningverleners/ handhavers van de
gemeenten Heumen, Nijmegen,
Omgevingsdienst Regio Nijmegen en Brandweer
Gelderland-Zuid. En op 31 augustus worden de
eerste 72 evacuees verwelkomd op
Heumensoord.
Gezondheidsketenoverleg
Ondertussen bereidt ook de GHOR samen met
de GGD zich voor op de komst van de evacuees.
In het gezondheidsketenoverleg worden
afspraken gemaakt met de ziekenhuizen,
ambulancedienst en het COA over de inrichting
van een medische post op Heumensoord en
maatregelen rondom infectieziekten.
Zo wordt er o.a. gescreend op TBC en
krijgen de evacuees de mogelijkheid
om zich in te enten tegen corona.

Multidisciplinair coördinatieplan door
sector Crisisbeheersing
Op verzoek van de gemeenten Nijmegen en
Heumen stelt de sector Crisisbeheersing het
multidisciplinair coördinatieplan Heumensoord
op. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt
van de kennis die in 2015/2016 is opgedaan met
de opvang van zo’n 3.000 asielzoekers op
dezelfde locatie. In het multidisciplinair
coördinatieplan staat een viertal risico’s centraal,
waaronder de ontruiming en evacuatie van
Heumensoord in geval van brand of extreem
weer. Ook worden er tussen de hulpdiensten en
de meldkamer afspraken gemaakt over de inzet
van extra voertuigen en officieren bij incidenten
op Heumensoord.

Brandpreventieweken 2021:
Rookmelders redden levens
De maand oktober staat traditiegetrouw in het teken van de Nationale
Brandpreventieweken. Het thema dit jaar is, net als vorig jaar, ‘Rookmelders
redden levens’. De voorbereidingen zijn in volle gang en hierbij werken we nauw
samen met alle gemeenten binnen de regio.
Rookmelderplicht vanaf juli 2022
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders
verplicht in alle woningen, zowel
nieuwbouw als bestaande bouw. De
campagne van oktober 2021 richt zich
niet alleen op het geven van
informatie over deze wettelijke
verplichting, maar ook op het
aanschaffen van goede melders, het
ophangen op de goede plaats en het op
een juiste manier onderhouden van de
melders.
Webinar en tournee van het Huis van
de familie Van der Werf
Naast het aansluiten bij de landelijke
campagne, geven we regionaal extra
invulling aan de Brandpreventieweken. Zo
hebben de collega’s van Brandveilig leven
een webinar ontwikkeld, waarin zij
uitgebreid informatie geven over alles wat
met rookmelders te maken heeft. De
gemeentes delen deze webinar met hun
inwoners. De nieuwste aanwinst op het

gebied van
voorlichting, het
‘Huis van de
familie Van der
Werf’ gaat
gedurende de
maand oktober
op tournee en
doet alle 14
gemeenten aan. En
door brieven,
publicaties in de huisaan-huis bladen en social media hopen we
alle inwoners van onze regio te bereiken
met deze belangrijke informatie, zodat zij
daadwerkelijk rookmelders ophangen in
hun woning en weten wat de juiste plaats is
om deze op te hangen. Want ‘Rookmelders
redden levens!’
Wil je informatie over de
Brandpreventieweken, óf over
rookmelders? Mail dan naar:
brandveiligleven@vrgz.nl.
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Kom werken bij
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid!
De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo
goed mogelijk voorkomen en bestreden. In onze regio kunnen de inwoners
rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de
VRGZ samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale
en landelijke partijen. En jij kunt daar ook je bijdrage aan leveren!
Op dit moment staan de volgende
vacatures open:

Aanmelden als parttime
brandweerprofessional?

Administratief medewerker
Vakbekwaamheid (t/m 26 september)

Post Maasbommel
zoekt 3 nieuwe manschappen (m/v)

bekijk vacature

bekijk vacature

Adviseur informatiebeveiliging CISO
(doorlopende vacature)

Post Brakel
zoekt 3 nieuwe manschappen (m/v)

bekijk vacature

bekijk vacature

Verpleegkundig centralist
(doorlopende vacature)

Post Malden
zoekt 6 nieuwe manschappen (m/v)

bekijk vacature

bekijk vacature

Post Beek-Ubbergen
zoekt nieuwe manschappen (m/v)
bekijk vacature
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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?
Meld je dan aan via het aanmeldformulier op de website

BRANDWEER
Ambulancezorg

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.
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