/// Vier grote opgeschaalde
incidenten in korte tijd
Zomertijd, komkommertijd. Niet voor de Veiligheidsregio dit jaar. We kijken
terug op een zomer met vier grote incidenten. Ook komen de blikken we terug
op de ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingen, zorgcoördinatie,
brandveilig leven en de World Police & Fire Games.

Nr.5 • september 2022

MULTINIEUWS

/// GRIP

/// GRIP

GRIP1: Brand in Hurwenen

GRIP1: Vreemde lucht in het
centrum van Tiel

Op 26 juli werd GRIP1 afgekondigd, in
verband met een zeer grote brand in
Hurwenen, gemeente Maasdriel.

31 juli: GRIP1 zonder spoed in Tiel, na melden
van stank/gaslucht

Rond 17.30 uur werden de hulpdiensten
gealarmeerd voor dit incident. Het betrof een
zeer grote industriebrand, waarbij veel rook
vrijkwam. Om mensen in de omgeving hiervoor
te waarschuwen, is een NL-Alert verstuurd. Rond
22.00 uur kon een afsluitend NL-Alert verstuurd
worden, omdat er geen overlast meer was van de
rook. Gelukkig waren er geen slachtoffers bij de
brand.

Hurwenen

GRIP1: Brand in Beesd
Op 28 juli was er sprake van een
GRIP1 voor een grote brand bij een
bedrijfsverzamelgebouw in Beesd, gemeente
West Betuwe.

Beesd

De brand woedde in een pand vlak naast de A2.
Grote, zware rookwolken waren al van verre
te zien en trokken over de snelweg en richting
bewoond gebied rondom Beesd. Reden om een
NL-Alert te versturen. Rond half een in de nacht
was de brand onder controle. Gezien het tijdstip
zou een NL-Alert onnodig mensen wekken. De
inhoud zou namelijk zijn dat er geen gevaar
meer was. Daarom is besloten om deze keer geen
afsluitend NL-Alert te versturen. Een toelichting op
het wel/niet inzetten van NL-Alert is vervolgens via
onze socials gedeeld.
twitter.com/crisisglz
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De derde GRIP in één week, betrof een bijzondere.
Net als in maart van dit jaar werd er een gaslucht/
stank waargenomen in het centrum van Tiel.
De verrichte metingen gaven geen uitsluitsel
over de oorzaak. Daarom is uit voorzorg een
appartementencomplex ontruimd. Wat het nog
complexer maakte, was dat de terrassen in de
binnenstad vol zaten en ook de weekmarkt
gaande was.
Na 17.00 uur, toen de drukte wat afnam, is
de brandweer gestart met het spoelen van
het riool. Een ambulance was op een centraal
punt neergezet, voor het geval mensen
gezondheidsklachten zouden krijgen. Dit is via
een omroepinstallatie van de politie en via sociale
media gedeeld. Na het spoelen van het riool nam
de stank af, maar de oorzaak is niet achterhaald.

Heerewaarden

Tiel

GRIP1: Gaslek in Heerewaarden
Door het raken van een hogedrukgasleiding
zaten op 1 september 479 huizen zonder gas.
Bij graafwerkzaamheden aan de Van Heemstraweg
in Heerewaarden werd donderdagmiddag 1
september een gasleiding geraakt. Na onderzoek
bleken er 2 drukgasleidingen te zijn geraakt,
een hoge- en lagedrukgasleiding. Omdat
inmiddels bleek dat 479 aansluitingen in het dorp
Heerewaarden (dorp +/- 1350 inwoners) zonder
gas kwamen te zitten en 12 zonder elektra, werd
er opgeschaald naar GRIP1. Rond half tien in de
avond werd er weer afgeschaald en was de situatie
hersteld.

fb.com/crisisglz
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/// Ontwikkelingen rondom opvang
van vluchtelingen en asielzoekers
in Gelderland-Zuid
We leven in een tijd waarin de ene crisis de
andere lijkt op te volgen. Van de coronacrisis
naar de Oekraïne vluchtelingencrisis en
vervolgens de COA-asielzoekerscrisis. Het zijn
crises die we op deze (nationale) schaal niet
eerder meegemaakt hebben en ze vragen
daarom ook een andere aanpak dan de
traditionele ‘flitsramp’.

Landelijke informatiepunten en
coördinatiecentra
Zo is er bijvoorbeeld vanuit de Veiligheidsregio’s
en andere crisisgremia behoefte ontstaan om
op landelijk niveau een centraal informatiepunt
te hebben voor de Oekraïne vluchtelingencrisis.
Dit informatiepunt is het KCIO (Knooppunt
Coördinatie Informatie Oekraïne). Daarnaast is ook
het LCVS opgericht: Landelijk Coördinatiecentrum
Vluchtelingen Spreiding.
Inmiddels doen het KCIO en het LCVS ook
werk voor de COA-asielzoekerscrisis. Het LCVS
werkt weer nauw samen met ons Regionaal
Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding
(RCVS).

Meer informatie vind je op
www.vrgz.nl/oekraine.

Bijdrage uit Gelderland-Zuid aan
landelijke crisisbeheersing
Zowel het KCIO en het LCVS bestaan voor een
groot deel uit mensen die vanuit verschillende
Veiligheidsregio’s gedetacheerd zijn en een
bijdrage leveren. Ook de VRGZ is gevraagd een
bijdrage te leveren aan de bemensing van het
KCIO en LCVS. Vanaf september zal medewerker
Informatiemanagement Michiel Hartemink voor
één dag per week als Informatiemanager aan de
slag gaan en is onder andere verantwoordelijk
voor het actualiseren van crisisinformatie in
LCMS.
Michiel: ‘Ik ben blij dat ik op deze manier een
bijdrage kan leveren op niet alleen regionaal
vlak, maar ook landelijk. Mooi om mijn kennis en
ervaring zo nog breder in te kunnen zetten en
tegelijk ook leerzaam voor mezelf.’

/// Weekstart
Met een klein gezelschap (Operationeel Leider, Leiders CoPI Oost & West en de
informatiemanagers Oost & West) kijken we elke dinsdag om 12.00 uur vooruit naar de
bijzonderheden van de komende week. Deze weekstart is geïnitieerd vanuit de sector
Crisisbeheersing van de veiligheidsregio en werd op 5 juli afgetrapt. Tijdens de weekstart
wordt het veiligheidsbeeld besproken dat in het Landelijk Crisismangement Systeem (LCMS)
staat. De weekstart wordt als een waardevol startpunt van de piketweek gezien.
Tijdens de weekstart wordt het veiligheidsbeeld
van dat moment gepresenteerd. Na de presentatie
is er de mogelijkheid om het beeld aan te
vullen, maar ook te kijken naar mogelijke acties
en besluiten die hieruit voort kunnen komen.
Een goed voorbeeld van zo’n actie is dat actief
de aandachtskaart ‘’Besmet water (o.a. door
aanhoudende warmte)’’ gedeeld is binnen de
brandweerorganisatie, doordat in de weekbriefing
duidelijk werd dat er op veel plekken blauwalg
geconstateerd was.

Vaste thema's in veiligheidsbeeld
Het veiligheidsbeeld is opgebouwd uit thema’s,
zoals water, meteo, gezond en evenementen.
We hebben een eerste stap gemaakt door het
veiligheidsbeeld in LCMS te plaatsen. Hierdoor
is dit voor alle crisisfunctionarissen te bekijken.
De weekstart is echter een momentopname, het
actuele veiligheidsbeeld wordt dagelijks actueel
gehouden in LCMS.

Opvanglocaties in Gelderland-Zuid

Beeld over water tijdens de weekstart

In de regio Gelderland-Zuid zijn inmiddels 38
noodopvanglocaties beschikbaar gesteld voor
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Bijna
99% van alle plekken is momenteel bezet. Voor
asielzoekers heeft de regio Gelderland-Zuid
momenteel 225 opvangplekken beschikbaar die
op 17 na allemaal in gebruik zijn.

• RWS: Waterstanden in rivieren al lange tijd erg laag (door neerslag in 		
Rijnstroomgebied zal waterhoogte tijdelijk wat oplopen):
		— Impact groot voor scheepsvaart
		— Op verschillende plaatsen langs rivieren en kanalen zijn of
		
worden tijdelijke pompinstallaties geïnstalleerd om ook bij 		
		
lagere afvoeren nog voldoende water te kunnen innemen. De
		
verminderde vaardiepte op de Waal, Rijn en IJssel en bij een aantal
		
sluizen leveren toenemende hinder op voor de scheepvaart.
• WSRL kleurcodering staat op rood, serieus risico:
		— Extra maatregelen op water vast te houden, te besparen en
		
waar mogelijk aanvoer te vergroten.
		— Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. 		
		
Opschalingsniveau 2. Feitelijke watertekorten. VR's geen 		
		crisispartner.

Voor de tweede opdracht van nog eens 225
opvangplekken voor asielzoekers wordt hard
gewerkt: Zowel gemeente Buren als gemeente
West Betuwe maken zich klaar voor de opvang
van asielzoekers en andere gemeenten
onderzoeken de mogelijkheden hiervoor.

Lage waterstanden geen probleem voor bluswatervoorziening Betuweroute,
indien aan de orde dan worden wij actief benaderd.

Water

Waterstanden
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Dijken (hoog water en
droogte)
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/// Veiligheid
begint hier.

/// Voorlichting voor Oekraïense
vluchtelingen bij de Kentering in
Groesbeek
Afgelopen juni heeft de brandweer vanuit de gemeente Berg en Dal het verzoek
gekregen de vluchtelingen die worden opgevangen op de locatie “de Kentering” te
voorzien van voorlichting over brandveiligheid.

Voorlichting op locatie

Poster in het Oekraïens

We hebben voorlichting aan alle bewoners kunnen
verzorgen in het Engels en gebruikgemaakt
van een tolk (één van de bewoners). Na deze
voorlichting hebben we samen met de bewoners
een rondgang gemaakt door hun pand en ze
meegenomen en verteld over alle voorzieningen
die zijn aangebracht. Ook hebben we uitgelegd
wat ze moeten doen bij een brandmelding
en waar ze moeten verzamelen, mocht het
brandalarm afgaan.

De voorlichting heeft ertoe geleid dat we een
poster in het Oekraïens hebben ontwikkeld in
samenwerking met een vertaalbureau. Deze poster
hangt nu op verschillende locaties. We hebben
de poster ook met brandweercollega’s in andere
regio’s gedeeld. Zo weten we inmiddels dat ook
gemeente Amsterdam de poster gebruikt.

/// Nieuwe aftakking van
de Betuweroute
Het spoornetwerk in Nederland wordt
elke dag belast met grote hoeveelheden
goederenvervoer, tot wel 110.000 ton
goederen per dag. De verwachting is dat
dit de komende jaren zal toenemen met
ongeveer 30 tot 50%. ProRail is sinds 2014
bezig met het onderzoeken en ontwerpen
van een aftakking van de Betuweroute van
én naar het spoortracé Utrecht – Den Bosch.
Deze aftakking, genaamd de Zuidwestboog,
zal ter hoogte van Meteren gerealiseerd
worden.
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Rol van de Veiligheidsregio
Het team Omgevingsveiligheid van de
brandweer is nauw betrokken bij de realisatie
van dit plan, samen met team Operationele
informatievoorziening. Onderwerpen, zoals externe
veiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten,
bluswatervoorziening en incidentbestrijding op én
langs het spoor, worden uitvoerig bekeken (voor
zowel de bouwfase en tijdens de gebruiksfase).

Planning
De planning is dat de aannemer medio 2025 start
met de bouwfase en dat medio 2030 de eerste
goederentreinen over de Zuidwestboog van de
Betuweroute rijden.
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/// Gelderland-Zuid bij de
World Police & Fire Games

/// Pilot Zorgcoördinatie:
triagegegevens snel en makkelijk uitwisselen

Voor het eerst in de geschiedenis kwamen de World Police & Fire Games naar
Nederland, dé internationale spelen voor politiemensen, brandweerlieden en douaneen gevangenismedewerkers. Aan Rotterdam de eer om het grootste multidisciplinaire
breedtesportevenement ter wereld te mogen organiseren. Van 22 juli tot met 31 juli stonden
63 sporten op het programma. Ook vanuit Gelderland-Zuid waren er collega’s aanwezig.

Huisartsenposten in Arnhem, Ede,
Nijmegen en Tiel ontvangen vanaf
nu digitaal de triagegegevens van de
Meldkamer Ambulancezorg ArnhemNijmegen. De onderlinge overdracht van
relevante patiëntgegevens kan zo snel en
veilig plaatsvinden waardoor patiënten
in een spoedsituatie beter en sneller
geholpen kunnen worden. Voor betrokken
zorgverleners levert deze datakoppeling ook
tijdswinst op.

Patiëntgegevens direct beschikbaar
dankzij virtuele samenwerking

Bart Pas

Elke dag zetten de huisartsenposten en Meldkamer
Ambulancezorg zich in om de best passende zorg
te bieden. In de meeste gevallen gaat dat goed en
weet de zorgvrager gelijk de juiste zorgverlener te
kiezen. Het komt echter ook voor dat iemand de
huisartsenpost belt, terwijl hij/zij ambulancezorg
nodig heeft. Of dat iemand de Meldkamer
Ambulancezorg belt, maar na beoordeling blijkt
dat de benodigde zorg door een huisarts verleend
kan worden. In beide gevallen is het de bedoeling
dat de verzamelde gegevens snel doorgezet
kunnen worden naar de juiste zorgaanbieder.
Dit kon al van huisartsenpost naar meldkamer
Ambulancezorg, maar andersom nog niet.

Shascha de Haan

Bart Pas

Collega Bart Pas deed mee aan het onderdeel Ultimate Fire Fighter. Naar eigen zeggen 'een soort PPMO
2.0'. Onder aanmoediging van familie en vrienden zette Bart zijn beste beentje voor. Bart: "Het was een
gave ervaring! Mooi om collega's uit de hele wereld te zien en spreken en samen te sporten. Er was totaal
geen sprake van rivaliteit en iedereen moedigde elkaar aan."

Shascha de Haan

Ook collega Shascha de Haan liet zichzelf van de sportieve kant zien. Shascha is een trouwe deelnemer
aan de WPFG. Naast deelname aan cross country (5 km) en mountainbiken was Shascha ook vrijwilliger
ter ondersteuning van het evenement. Shascha: "Het was super om de bekenden die bijvoorbeeld ook in
China deelnamen weer te zien. We hebben een leuke vaste club waar we het sportevenement mooi mee
beleven. Erg fijn om samen te sporten en erbij te zijn. En nog mooier dat je dan ook met een medaille
mee naar huis kan nemen!" aldus Shascha.

Tijdwinst voor zorgverleners
De pilot ‘Zorgcoördinatie’ loopt in de
regio Gelderland-Midden en GelderlandZuid. Onderlinge overdracht van relevante
patiëntgegevens kan digitaal makkelijk, snel
en veilig plaatsvinden. Dat betekent een
tijdwinst voor de betrokken zorgverleners. En
patiënten worden adequaat geholpen. ‘Het is
een langgekoesterde wens om triagegegevens
makkelijk met elkaar uit te wisselen. Dit kon
al vanaf huisartsenpost naar de Meldkamer
Ambulancezorg. Andersom kon dat nog niet.’,
zegt Bart Koopmans, projectmanager en
verantwoordelijk voor deze pilot.

Brede samenwerking
De pilot ‘Zorgcoördinatie’ is een initiatief van
samenwerkende zorgpartners Onze Huisartsen
Arnhem, Huisartsenpost Gelderse Vallei,
Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, Spoedpost
Gelders Rivierenland, Meldkamer Ambulancezorg
Arnhem-Nijmegen en softwareleverancier Topicus.
Meer informatie over zorgcoördinatie: Over
de pilots | Ambulancezorg Nederland.

Een belangrijke mijlpaal in deze pilot is de virtuele
samenwerking. Het uitwisselen van gegevens vond
voorheen alleen telefonisch plaats, gecombineerd
met een warme overdracht. Door de nieuwe
digitale datakoppeling zijn uitgevraagde
patiëntgegevens direct beschikbaar na overdracht.
Dit scheelt dubbele registratie of het opnieuw
uitvragen van informatie bij een patiënt die al
vragen heeft beantwoord en is daardoor ook
minder foutgevoelig.

Met het mountainbiken behaalde Shascha haar zilveren medaille. Inmiddels zijn de vaste club deelnemers
hun reis naar Winnepeg, Canada volgend jaar aan het voorbereiden.
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/// Zorg voor
iedereen.
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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!

· Ambulanceverpleegkundigen / BMH-ers
Reageren t/m 25 september

Parttime brandweerprofessional
worden?

· Secretaresse Risicobeheersing
Reageren t/m 24 september

We zoeken nieuwe collega’s in:
· Beuningen
· Zaltbommel
· Waardenburg
· Maurik
· Tiel
· Maasbommel
· Malden
· Beek-Ubbergen
· Lienden
· Millingen aan de Rijn

· Administratief medewerker Risicobeheersing
Reageren t/m 24 september
· Arbocoördinator
Reageren t/m 18 september
· Verpleegkundig centralist
Doorlopend

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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