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MULTINIEUWS

/// Plek voor 1300 vluchtelingen in GLD-Zuid
De Veiligheidsregio’s kregen de opdracht om crisisnoodopvang te
regelen voor Oekraïners die naar Nederland komen vanwege de
oorlog in Oekraïne. In Gelderland-Zuid zijn de eerste locaties voor
crisisnoodopvang ingericht in Nijmegen, Beuningen en Aalst. Locaties
voor langdurigere opvang worden nu gerealiseerd.
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/// Ontwikkelingen
rondom Rusland en
Oekraïne

/// Sneller bij een ongeval
of reanimatie: Berg en
Dal en VRGZ verkennen
verplaatsing van post
Beek-Ubbergen

Op 4 maart vroeg het Rijk aan de
25 veiligheidsregio’s om elk 2.000
opvangplekken te regelen voor vluchtelingen
uit Oekraïne, waarvan de helft op korte
termijn. Na een inventarisatie binnen de
veertien gemeenten in Gelderland-Zuid zijn
op 10 maart drie locaties beschikbaar gesteld
voor de eerste crisisnoodopvang van 1000
vluchtelingen uit Oekraïne. Deze locaties
bevinden zich in de gemeente Nijmegen,
Beuningen en Zaltbommel. Uitbreiding van
het aantal gemeenten dat opvang biedt,
is hierop al snel gevolgd. Inmiddels zijn er
bijna 1300 opvangplekken en dit aantal blijft
stijgen.

Vluchtelingen en opvangplekken
Door de Russische inval in Oekraïne vluchten
duizenden Oekraïners het land uit. Op dit moment
worden de meeste vluchtelingen opgevangen in
de buurlanden van Oekraïne. Een deel van hen
komt naar Nederland. Nederland wil deze mensen
een goede opvangplek bieden. Daarom
is aan alle veiligheidsregio’s
gevraagd om in samenwerking
met de gemeenten
opvangplekken te
realiseren. Deze
opvang bestaat uit
crisisnoodopvang
voor de eerste week
en noodopvang voor
een langere periode
daarna. Er zijn ook veel
particuliere initiatieven.
Die verlopen via de
organisatie

www.takecarebnb.org.
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Snellere zorg ter plaatse is de reden
om de verplaatsing van brandweer- en
ambulancepost Beek (Nieuwe Rijksweg 1)
gezamenlijk te onderzoeken. Burgemeester
Mark Slinkman en directeur Brandweer en
Ambulancezorg Dennis van Zanten slaan de
handen ineen om samen de schouders te
zetten onder de relatief lange opkomsttijden
van de brandweer en ambulance in de
gemeente Berg en Dal.

Vier minuten tijdwinst bij
verplaatsen brandweerkazerne
Risicobeheersingsplannen voor
verschillende thema’s
Hoewel de focus binnen de Veiligheidsregio nu ligt
op het opvangen van vluchtelingen, zijn we ook
met onze 14 gemeenten en hulpverleningspartners
in gesprek over de (mogelijke) effecten van de
oorlog in Oekraïne. Wij sluiten daarbij aan bij de
voorbereidingen die getroffen worden vanuit de
Rijksoverheid en het NCTV (Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid). We houden
er rekening mee dat het conflict in Oekraïne op
verschillende manieren de nationale veiligheid van
Nederland en dus ook onze regio kan raken. De
thema’s die we hierbij beschouwen en waarvoor
we onze planvorming klaar hebben liggen zijn
onder andere energie-uitval (gas/elektra) en
digitale verstoring/cyber-security, uitval telecom
en ICT. We blijven dit monitoren zodat we indien
nodig direct in actie kunnen komen.
Meer informatie vind je op:
www.vrgz.nl/oekraine.

De ongunstige ligging van het verzorgingsgebied
van zowel de brandweer als de ambulance ten
opzichte van de kazerne, was aanleiding om de
verkenning voor een nieuwe plek op te starten.

Potentiële locatie voor kazerne
Foto door: Peter Hendrikse

Dennis van Zanten: ‘Voor ons staat goede en snelle
hulpverlening op de eerste plaats. Door een betere
locatie voor onze brandweer- en ambulancepost
kunnen we hier een grote stap in zetten, met als
gevolg dat de zorg voor de inwoners van Berg en
Dal flink verbetert.’

Toekomstbestendige huisvesting
Burgemeester Mark Slinkman wil graag vaart
maken met de realisatie van een nieuwe
en duurzaam gebouwde kazerne. Ook de
gemeente Berg en Dal heeft eigendommen in
het zoekgebied. Daarnaast kan dan ook worden
onderzocht of de oude locatie geschikt kan
worden gemaakt als woningbouwlocatie in Beek.
Burgemeester Slinkman is hierover enthousiast:
‘We hebben al jaren zorg over de bereikbaarheid
van Millingen met de ambulance. Vier minuten
tijdwinst zou echt een geweldige verbetering
zijn! Als dan ook nog woningen kunnen worden
toegevoegd in Beek slaan we echt twee vliegen in
één klap!’

Onderwerp voor het
coalitieakkoord in maart
Informatieavond fracties

Verplaatsing van de brandweer- en ambulancepost
van Beek in de richting van Ooij zou een
significante verbetering van de opkomsttijden voor
zowel brandweer als ambulancezorg betekenen.
Voor de ambulancezorg in Millingen zou dit zelfs
4 minuten tijdwinst op kunnen leveren.

De gemeente Berg en Dal en de Veiligheidsregio
buigen zich over de plannen en ondertussen kan
ook de politiek haar gedachten erover vormen.
Op 16 februari konden de fracties van de Berg
en Dalse gemeenteraad een informatieavond
bijwonen in de brandweer- en ambulancepost. Na
de verkiezingen in maart kunnen ze zich erover
uitspreken in een nieuw coalitieakkoord. De
gemeenteraad kan dan opdracht geven tot een
haalbaarheidsonderzoek.
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/// Start van het
evenementenseizoen:
wat betekent dit voor de
VRGZ?

/// VRGZ werkt mee aan
innovatieve digitale
tweelingstad van
Nijmegen voor veilige
evenementen

Veiligheidsoverleggen, adviesaanvragen
beoordelen en coördinatie: na twee jaar
evenementenstilte tijdens de coronacrisis, lijkt het
evenementenseizoen weer als vanouds begonnen.
De VRGZ is weer volop bezig met de advisering
voor aankomende evenementen.

Nijmegen krijgt een digitale 3D-tweelingstad.
In het Fieldlab Grootschalige Evenementen
Nijmegen werkt de VRGZ samen met verschillende
organisaties intensief samen aan een innovatief
3D-model van de stad, om het organisatie- en
veiligheidsproces rond grote evenementen zoals
de Vierdaagsefeesten te optimaliseren.

Hulp aan elkaar
De afgelopen twee jaar is er op het gebied
van evenementenadvisering dankbaar gebruik
gemaakt van het nauwere netwerk dat tijdens de
crisis tussen gemeenten is ontstaan. Gemeenten
helpen elkaar met hoe je bepaalde type
evenementen veilig kunt organiseren.
Bij het organiseren van evenementen,
toetst de vergunningverlener op passende
beheersmaatregelen met bijpassend advies en
een basis gezondheidsadvies. En hier helpen
gemeenten elkaar nu vaker dan voorheen.
Als het gaat om grotere, zogenaamde B- en
C-, evenementen, adviseren de hulpdiensten
(brandweer, politie en GHOR) zelf.

Corona
Gelukkig spelen de coronamaatregelen vanaf 23
maart geen rol meer in de evenementenbranche.
Wel heeft de coronacrisis gezondheidsrisico’s
beter op de kaart gezet. Dus het onderwerp
‘hygiëne’ is nu een nadrukkelijker thema in de
overleggen met organisatoren, bijvoorbeeld op
het gebied van voorzieningen rondom water- en
wc-voorzieningen.

Opbouwen van kennis
De VRGZ kijkt hoe vergunningverleners nog beter
gefaciliteerd kunnen worden met het opbouwen
van kennis (vakbekwaam worden en blijven)
op het gebied van veiligheidsadviezen. Zo gaan
processen steeds optimaler verlopen en sluit het
steeds beter aan op ieders verantwoordelijkheid.
Ook wordt er gekeken of we op het gebied van
vakbekwaam worden en blijven aan kunnen
sluiten bij andere regio’s.

4

Theo Bronts zit namens de VRGZ in de stuurgroep
van deze innovatieve ontwikkeling. ‘De ‘digitale
tweelingstad’ helpt iedereen die te maken heeft
met de organisatie van een evenement, door
de fysieke wereld op straat te vertalen in een
3D-evenemententerrein. Hierin zijn alle relevante
eisen, voorwaarden, kaartmateriaal en data uit
verschillende systemen gekoppeld. Zo kan een
organisator zijn evenemententerrein realistisch
inrichten in de driedimensionale interactieve kaart
van de fysieke omgeving, passend in de regels voor
zijn vergunningaanvraag’ zegt Theo. ‘Wij kunnen
het plan op deze manier efficiënter en beter
toetsen aan eisen, omgeving en voorwaarden.
Voor en tijdens het evenement kan in de
tweelingstad ook gesimuleerd, gecontroleerd en
gemonitord worden voor efficiënte handhaving en
betere veiligheid’.

Ontwikkelfase
Stevensloop 2022

Na de eerste ontwikkelingsfase, die begin 2022
naar verwachting gereed is, kan de ‘Digital Twin’
gebruikt worden bij het plannen van de inrichting
van de openbare ruimte, het evenemententerrein
en voor de vergunningaanvraag en -beoordeling.
Dit proces wordt efficiënter doordat alle eisen
en beschikbare relevante data nu in één systeem
inzichtelijk zijn.

Keizer Karelplein

Theo: ‘Een vervolgfase in de ontwikkeling wordt
het simuleren en monitoren van bezoekersstromen
en drukte voor én tijdens het evenement, zodat
betere crowdmanagement en handhaving
mogelijk worden. Dit zorgt voor een betere,
realistische voorbereiding voor de organisator
en de veiligheidsdiensten, waarbij alle partijen
dezelfde data tot hun beschikking hebben, zodat
zij bijvoorbeeld het evenementengebied kunnen
verkennen of incidenten kunnen oefenen.’

Waalkade

Partners
Het Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen
wordt gevormd door de Nationale Politie,
gemeente Nijmegen, Veiligheidsregio GelderlandZuid, Stichting Vierdaagsefeesten en Stichting DE
4DAAGSE. Daarnaast wordt nauw samengewerkt
met landelijke partners zoals het Kadaster,
het NIPV, uCrowds, Esri Nederland, MOJO en
Cyclomedia.
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/// Veiligheid
voorop!
6
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/// Drie stormen in
één week
Van 16 tot en met 20 februari stormde het
in Nederland. Het begon relatief rustig
met storm Dudley en code geel, maar
ontwikkelde zich met storm Eunice en
code oranje en daaropvolgende storm
Franklin tot een stormachtig weekend.
Stevige windstoten leidden tot veel
telefoontjes naar onze meldkamer. Samen
met calamiteitencoördinator Mathijs Schuijn
en coördinator Decentrale Uitgifte Ben van
Steenbergen kijken we terug op de impact
van zo’n storm op onze meldkamer.

calamiteitencoördinator op de Meldkamer
Arnhem-Nijmegen. ‘Waar we op een normale
dag vier centralisten hebben die 112-meldingen
aannemen, waren er nu zeven centralisten aan het
werk.

Hoe bereid je je voor op zo’n
stormweekend?
‘Donderdag begonnen we relatief rustig met
storm Dudley. Natuurlijk kwamen er de nodige
telefoontjes over omgewaaide bomen op de
weg, maar deze konden we rustig afhandelen.
Voor storm Eunice op vrijdag werd code oranje
afgegeven. Daar zijn we toen voorbereidingen
op gaan treffen,’
vertelt Mathijs,

Brandweerinzet in heel Gelderland-Zuid

Daarnaast hadden calamiteitencoördinatoren van
alle meldkamers in Nederland en de alarmcentrale
in Driebergen vrijdagochtend overleg. Hierin
bespraken we hoe onze samenwerking eruitziet
als de meldkamers overspoeld worden met
meldingen. En heel praktisch: we hadden soep met
broodjes geregeld, zodat iedereen met gevulde
maag kon blijven werken.’

Hoe ziet die samenwerking eruit?
‘Als zo’n storm over meerdere meldkamerregio’s
gaat of zelfs landelijk, moeten we samenwerken.
Elke meldkamer heeft een zogenaamde
buddymeldkamer. Als de alarmcentrale in
Driebergen de telefoontjes niet meer door kan
zetten naar de regionale meldkamer, gaan de
telefoontjes naar de buddymeldkamer’. Mathijs
vervolgt: ‘Maar als zo’n storm landelijk is en
meerdere meldkamers overbelast raken, gaan we
‘dynamisch roteren’. Kort gezegd betekent dat,
dat 112-telefoontjes direct doorgezet worden naar
een meldkamer die een lijn open heeft om de
melding aan te nemen.’
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Hoe zag de dienst er vrijdagmiddag
en -avond uit?
Mathijs: ‘Ik was vrijdag van 15.00 uur tot 23.00
uur aan het werk. Rond 16.00 uur kwam de storm
het land binnen via de kustprovincies. Daar was
inmiddels code rood afgegeven vanwege de hevige
windstoten. Al snel stonden alle zes de lijnen van
112 roodgloeiend en hielden ze niet meer op met
rinkelen tot middernacht. De centralisten van de
brandweer hebben in die tijd zo’n 700 telefoontjes
afgehandeld! Dat waren dus niet alleen meldingen
uit ons eigen gebied, maar uit heel Nederland. Zo
zat er bijvoorbeeld een melding tussen uit Den
Haag over de instorting van een lichtkoepel van
een winkelcentrum.’

de eenheden
op pad. Het
afhandelen van
prio-2-meldingen
ligt daarmee volledig
in de handen van de
lokale uitgiftepunten.’
Ben vervolgt: ‘De eenheden en
hun voertuigen blijven wel beschikbaar voor prio
1-meldingen vanuit de meldkamer. Dus mocht er
toch die woningbrand zijn of een zwaar ongeval,
dan kunnen de brandweerlieden gepiept worden
om daar aan het werk te gaan.’

Hoe zorg je dat je de drukte
aankunt?

Wat was er bijzonder aan deze
storm?

‘Al snel breidde de storm zich uit over heel
Nederland. Toen begonnen er ook telefoontjes
uit het werkgebied van onze eigen meldkamer te
komen: eerst uit Gelderland-Midden en vervolgens
uit Gelderland-Zuid. Om alle meldingen aan te
kunnen nemen, heb ik toen de Hoofd Officier van
Dienst van de Brandweer gevraagd om het proces
‘Decentrale Uitgifte’ op te starten. Dat betekent
dat centralisten prio 2-meldingen (red: geen spoed)
kort aannemen en doorzetten naar een lokale post
die ze vervolgens afhandelt. Zo is er meer tijd om
de prio 1-meldingen (red: spoed) aan te nemen en
af te handelen.’

Mathijs: ‘Het viel op dat er veel telefoontjes
kwamen over afgewaaide dakpannen. Als
brandweer kunnen we niks doen als de dakpannen
er al af zijn, maar toch bellen veel inwoners ons.’
Ook Ben geeft aan dat hem de vele meldingen
over afgewaaide dakpannen opgevallen waren.
‘Het leek erop dat deze storm uit een andere
hoek kwam, of op momenten krachtiger was
dan alle andere stormen. Misschien dat er tijdens
deze storm dakpannen van woningen waaiden,
waar dat in andere stormen niet gebeurde.
Deze mensen weten dan (nog) niet dat wij als
brandweer ze daarbij niet kunnen helpen’.

Hoe gaat die Decentrale Uitgifte in
zijn werk?

Wie bel je bij stormschade of wateroverlast?
Check het op Brandweer.nl.

Ben, coördinator Decentrale Uitgifte, legt uit: ‘Er
worden in onze regio zeven posten voor lokaal
afhandelen ingericht: in Nijmegen, Groesbeek,
Wijchen, Beuningen, Zaltbommel, Geldermalsen
en Tiel. Brandweerlieden van deze en omliggende
posten nemen de meldingen uit de meldkamer aan
in hun eigen systeem, prioriteren ze en sturen
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/// Nieuwe
brandweerkazerne
Dodewaard klaar voor de
toekomst
Eind december is de gloednieuwe kazerne van
Brandweer Dodewaard in gebruik genomen.
De twintig vrijwilligers van post Dodewaard
bemensen samen een tankautospuit (TS), een
Multi Commando Unit (MCU), een voertuig voor
personen en materieel dat ingezet wordt bij
reanimaties (PM) en een voertuig dat ingezet
wordt bij incidenten bij de Betuwelijn (25kVtaak). Verder beschikt de kazerne nu over een
eigen terrein voor oefenen en parkeren en is er
een eigen wasplaats.

Centrale plek in de regio
Groepschef Hendri van Ingen: ‘De oude kazerne
stond midden in het dorp, hier was plaats voor
een TS en een PM. In de nieuwe kazerne staat
ook onze Multi Commando Unit, die door de
collega’s van post Dodewaard bij alle GRIPincidenten in de hele regio wordt ingezet.
De kazerne ligt precies tussen de bebouwde
kom en het industrieterrein en centraal in de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.’
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/// World Police & Fire
Games 2022 in
Rotterdam!
Gasloos, zonnepanelen en bijna
energieneutraal
‘Bijzonder aan het gebouw is dat dit de
eerste nieuwe brandweerpost is die de VRGZ
zelf heeft ontworpen’, zegt Hendri. ‘Het
ontwerp is de blauwdruk voor toekomstige
nieuwe brandweerposten en voldoet aan
alle eisen van de toekomst. Het gebouw is
gasloos, er liggen zonnepanelen op het dak
en het gebouw is bijna energieneutraal. Drie
van onze brandweervrijwilligers zaten in de
ontwerpcommissie. We zijn trots op deze mooie en
functionele kazerne!’

Cadeautje voor omwonenden
De direct omwonenden kregen een kaartje
in de bus van de ‘nieuwe buren’ met een
vluchtsleutelhanger. Als de situatie het toelaat,
organiseert Brandweer Dodewaard in mei een
open dag om hun mooie kazerne te laten zien én
beleven.

Voor het eerst in de geschiedenis komen de
World Police & Fire Games naar Nederland.
Dit zijn dé internationale spelen voor
brandweerlieden, politiemensen en douane- en
gevangenismedewerkers. Van 22 juli tot en met 31
juli 2022 vinden de spelen plaats in Rotterdam.

Sportief ontmoeten
Met 63 sporten om uit te kiezen, is er voor ieder
wat wils. Collega’s kunnen de halve marathon
lopen, tafeltennissen, zwemmen, een partijtje
judoën of meedoen aan ‘Ultimate Firefighter’: voor
elke sportieveling is er wel iets te vinden.
En het gaat natuurlijk niet alleen om het
sporten. Naast dat het een mooie kans is om een
indrukwekkende sportieve prestaties neer te zetten,
kom je collega’s van over de hele wereld tegen. Een
unieke ervaring! Natuurlijk zijn we als Brandweer
Gelderland-Zuid ook vertegenwoordigd tijdens deze
spelen.
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/// GRIP 1 in Asperen

/// Jaarkalender
multidisciplinaire
oefeningen vastgesteld

Bij een bedrijf in Asperen lekte op vrijdagochtend
18 maart een gevaarlijke stof in het riool.
Meerdere bedrijven in de omgeving werden uit
voorzorg ontruimd. Gelukkig bleek er geen acuut
gevaar voor de omgeving.
Rotte eieren
Het bleek te gaan om fosforzuur, een stof die in
combinatie met organische stoffen zorgt voor
een geur van rotte eieren: schadelijk voor de
gezondheid én explosief. De brandweer heeft het
riool doorgespoeld en de stof is later door een
gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

/// Afschaling
coronamaatregelen
Vandaag zijn alle maartregelen met betrekking
tot corona, met uitzondering van de basisregels,
vervallen. Dat betekent dat er een einde is
gekomen aan een continue inzet van ruim twee
jaar door de Veiligheidsregio in het kader van
corona. Bijna dan, want we blijven waakzaam.
Waakstand

Inzet Asperen
Foto door: Thomas van Dijk

#VRGZ

Op 10 maart is in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
besloten dat we officieel in de ‘waakstand’ gaan.
Dit betekent dat we alert zijn op ontwikkelingen
op het gebied van het coronavirus, maar dat er
geen ingeplande overleggen meer zijn om de
situatie te bespreken. Het was een grootse en
langdurige inzet waarvoor we iedereen graag
bedanken die hierbij betrokken was.

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid
Na inventarisatie binnen de 14
gemeenten in Gelderland-Zuid zijn
3 locaties beschikbaar gesteld voor
de eerste crisisnoodopvang van
minimaal 1000 vluchtelingen uit
Oekraïne. Deze locaties zijn in de
gemeente Nijmegen, Beuningen
en Zaltbommel. Lees meer
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De jaarkalender voor het multidisciplinair
oefenen met CoPI, ROT en BT is door de
Sector Crisisbeheersing in december 2021
vastgesteld. Een van de belangrijkste
uitgangspunten hierbij is om elkaar zoveel
mogelijk fysiek te treffen.

‘Buiten spelen’

Interactie

Uit de evaluaties van de deelnemers op de veelal
digitale oefeningen van de afgelopen 2 jaar komt
dat ook sterk naar voren. Dus met het mooie weer
in aantocht kijken de collega’s die de oefeningen
van het CoPI en ROT/BT begeleiden uit om weer
‘de wei’ in te mogen. ‘We gaan weer buiten
spelen’, noemen sommige collega’s dit. Dit gaat
wel met enigszins gemengde gevoelens: blij dat
de impact van COVID-19 voor nu is beperkt, maar
bezorgd over oorlog in Oekraïne en de gevolgen
daarvan die ook naar onze crisisorganisatie
uitstralen.

Voor de ROT- en BT-oefeningen zijn de locaties
ook al duidelijk. We noemen het ‘buiten spelen’
en daarmee bedoelen we: elkaar weer echt zien,
de interactie verbaal en non-verbaal beter kunnen
‘proeven’, maar dan wel binnen in een gebouw.
Het ROT en RBT oefenen op het RCC (Regionaal
Crisis Centrum) en het GBT oefent in het
gemeentehuis van de desbetreffende gemeente.
We hebben er ontzettend veel zin in om de
bekende maar ook de inmiddels vele nieuwe
collega’s in de crisisorganisatie echt (weer) fysiek
te kunnen ontmoeten!

Uitdagende scenario’s
Aan dat ‘buiten spelen’ wordt momenteel hard
gewerkt. Voor het CoPI hebben we mooie locaties
op het oog met uitdagende scenario’s waarin de
deelnemers worden uitgedaagd kennis op te doen,
kennis toe te passen, elkaar (opnieuw) te leren
kennen en samen te werken in een team en met
ketenpartners. ‘Buiten spelen’ betekent voor het
CoPI ook echt buiten met elkaar oefenen.

@vrgz
Bij een groot incident
communiceren wij via onze
crisiscommunicatie-twitteraccount:
@CrisisGLZ
Volg dit account om tijdens een
incident geïnformeerd te blijven.
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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!

Vrijwilligersvacatures
Parttime brandweerprofessional worden?
We zoeken nieuwe collega’s in:
•
•
•
•
•
•

Maurik
Tiel
Maasbommel
Malden
Beek-Ubbergen
Lienden

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
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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