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Voorwoord

Vragen?

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (VrZW). In een veiligheidsregio werken 
brandweer, GHOR, politie en gemeenten intensief samen om 
professionele hulp en bescherming tegen mogelijke risico’s en 
bedreigingen te bieden. 

Wij voeren taken uit op het gebied 
van brandweerzorg, geneeskundige 
hulpverlening en crisisbeheersing en 
rampenbestrijding. Wij streven naar 
een veilige omgeving voor de mensen 
die in onze regio wonen, werken en 
recreëren. Hiervoor werken wij met 
tal van partijen samen. Onder meer 

met zorginstellingen, energie-, water- en 
telecombedrijven, Hoogheemraadschap, 
Defensie, Rijkswaterstaat en het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Om je een beeld te geven van onze 
werkzaamheden in 2021 zetten wij een 
aantal van onze belangrijkste activiteiten 
en gebeurtenissen op een rij.

Wil je weten wat je zelf kan  
doen om schade te voorkomen?  
Of wil je weten wat je moet doen 
in het geval van een noodsituatie 
of calamiteit? Bezoek dan onze 
website: www.vrzw.nl of volg  
ons via social media: Twitter, 
Instagram en Facebook.



GGD startvaccinatie
GGD Zaanstreek-Waterland start in 

Sportcomplex De Beuk in Purmerend 
met het vaccineren van zorgpersoneel. 

In deze eerste fase krijgen ruim 
6000 zorgmedewerkers in de regio 

een vaccin. Medewerkers van 
verpleeghuizen, verzorgingstehuizen 

en thuiszorgorganisaties komen eerst 
in aanmerking voor een prik, daarna 

ontvangen ouderen en kwetsbaren een 
uitnodiging. De testlocatie van de GGD  

is vanaf dit moment zeven dagen per 
week geopend.

JANUARI
Jaarwisseling  
2020-2021 
Politie en brandweer 
spreken van een relatief 
rustige jaarwisseling. Het 
vuurwerkverbod leidt 
tot een veel lager aantal 
vuurwerkslachtoffers en 
daardoor wordt de zorg 
ontzien. Wel krijgt de 
politie veel meldingen van 
vuurwerkoverlast binnen. 
Er doen zich in de regio 
enkele incidenten voor. Er zijn 53 ambulanceritten (2020: 107).  
Er is 39 keer een beroep gedaan op de brandweer (2020: 78).

Avondklok van kracht:  
blijf binnen
Op 23 januari gaat Nederland in de 
strengste lockdown tot nu toe. Het 
coronavirus grijpt opnieuw razendsnel 
om zich heen. Het aantal besmettingen 
neemt toe en ook in de ziekenhuizen 
en verpleeghuizen komen er elke dag 
patiënten bij. De Tweede kamer stemt 
in met het besluit om een avondklok in 
te stellen. Iedereen moet tussen 21.00 
en 04.30 uur thuis blijven, tenzij dit om 
een specifieke reden niet anders kan. 
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Brandweervrouwen campagne
‘Brandweervrouw, iets voor jou?’ Met deze prikkelende vraag heeft het 
Netwerk Brandweervrouwen een campagne gelanceerd om het brandweervak 
onder vrouwen te promoten. Brand-
weercollega’s Rachel, Cindy en Claudia 
vertellen vol trots over het mooie en 
uitdagende brandweervak en hoe zij 
dat beleven als vrouw. De campagne 
past goed bij de inspanningen die wij 
binnen onze eigen regio oppakken om 
meer vrouwen bij de brandweer te 
werven. Filmpje zien? 

>> Filmpje campagne zien? Klik hier

FEBRUARI
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Nieuw hulpverleningsvoertuig post Zaandijk
Brandweerpost Zaandijk neemt een nieuw Hulpverleningsvoertuig (HV) in gebruik: de 11-8071. 
Dit voertuig vervangt de ‘oude’ HV1 en wordt ingezet in situaties waarbij de standaarduitrus-
ting van de tankautospuit ontoereikend is. De HV met hydraulische kraan bevat onder meer 
extra materialen om te stutten, hefkussens, vijzels en verschillende zware gereedschappen. 
Het voertuig is de eerste van twee nieuwe HV-voertuigen in Zaanstreek- Waterland. Het 
tweede voertuig wordt medio 2021 ondergebracht bij brandweerpost Edam. 

>> Filmpje nieuw voertuig zien? Klik hier 

Winterweer
Nederland krijgt begin februari te maken 

met een periode van koud winterweer en 
voor het eerst in jaren binden we massaal 

de schaatsen onder. Dat is leuk, maar brengt 
ook risico’s met zich mee. Daarom heeft de 
brandweer samen met het reddingsstation 
Warder en de KNRM op Marken een ijsred-
dingsteam gevormd. De Veiligheidsregio en 
gemeenten doen een gezamenlijke oproep 
aan alle inwoners om veilig te genieten van 

het schaatsweer. Het Regionaal Operationeel 
Team komt bijeen en overlegt dagelijks.



MAART
GRIP 1 Gaslek seniorencom-
plex Zaandam
Wooncomplex De Meerpaal in Zaandam 
wordt op maandagochtend 8 maart 
ontruimd vanwege een gaslek.  
Uit voorzorg wordt hierbij opgeschaald 
naar GRIP 1. Bewoners van het senioren-
complex worden tijdelijk opgevangen  
in de recreatiezalen van het complex.  
De brandweer voert een noodreparatie 
uit, waarna de bewoners aan het begin 
van de middag kunnen terugkeren naar 
hun woning.

Wat is GRIP?
Bij een grootschalig incident of crisis 
moeten hulpverleners en hulpverle-
ningsdiensten vanuit de dagelijkse 
werkzaamheden snel kunnen 
omschakelen. Ze vormen zich om 
naar één organisatie die het incident 
of de crisis bestrijdt. Dit noemen 
we opschalen. Om dit snel te 
kunnen doen, is de Gecoördineerde 
Regionale Incidentenbestrijdings 
Procedure (GRIP) ontwikkeld. Bij 
GRIP 1 is een samenwerking tussen 
de hulpdiensten nodig. Er wordt 
dan een Commando Plaats Incident 
(CoPI) ingericht.
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Corona: verruiming lockdown  
onverantwoord
Ook in maart raken nog te veel mensen 
besmet met het coronavirus. Het aantal 
patiënten op de intensive care stijgt. 
Daarom wordt het huidige pakket 
landelijke maatregelen verlengd. Eén 
maatregel wordt iets aangepast: vanaf 
31 maart gaat de avondklok vanwege 
het ingaan van de zomertijd een uur 
later in; om 22.00 uur.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
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Nationale Reddingsvloot 
(NRV) oefent digitaal
Ruim 70 eenheden van de brandweer 
en reddingsbrigades uit het hele land 
nemen op zaterdag 10 april digitaal 
deel aan de oefening ‘In verbinding’. 
Deze oefening is onderdeel van een 
in 2020 door VrZW ondertekend 
convenant voor de samenwerking met 
de reddingsbrigade in het kader van 
de Nationale Reddingsvloot (NRV). 
Op het Prins Bernhardplein in Zaandam spreken gasten aan tafel over de taken en werkwijze 
van de NRV. Onder meer de kracht van de samenwerking tussen de reddingsbrigade en de 
brandweer komt hierbij aan bod. De gehele livestream terugkijken? 

>> Livestream terugkijken? Klik hier

APRIL
Regionaal dashboard corona

Begin april gaat het regionale GGD/GHOR 
Dashboard live met daarop actuele 
cijfers rond de verspreiding van het 

coronavirus in onze regio. Je vindt hier 
onder andere aantallen besmettingen en 
overlijdens per gemeente en informatie 
over testen en vaccineren. Een deel van 

de informatie is terug te vinden op het 
landelijke dashboard, maar lang niet alles. 
Met dit regionale dashboard presenteren 
we een actueel, regionaal beeld aan onze 

inwoners, journalisten en bestuurders. 
Later dit jaar vallen de GGD en GHOR in 

de prijzen tijdens de landelijke dashboard 
verkiezingen, georganiseerd door het 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Versoepeling maatregelen:  
einde avondklok
Steeds meer mensen krijgen in het voorjaar 
een vaccinatie tegen corona. Daarom wil 
het kabinet de samenleving stap voor stap 
heropenen. Dit is niet zonder risico’s, maar 
onvermijdelijk vanwege de maatschappelijke 
en economische belangen. Op 28 april vervalt 
de avondklok. Buitenterrassen mogen open 
tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Winkelbezoek 
zonder afspraak is weer mogelijk. 
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Three minutes Pop-up Store 
Zaandam weer geopend 

Onze Three minutes Pop-up Store in 
winkelcentrum Rozenhof in Zaandam 

is weer open! In dit informatiecentrum 
kunnen bewoners zich elke donderdag, 

vrijdag en zaterdag laten informeren 
over brandveiligheid in huis. Je leert 

hier meer over de meest voorkomende 
brandoorzaken en kan zelfs voorlich-

ting krijgen van een professionele 
brandweerman- of vrouw. Sloop werkplaats van start

De sloop van de oude werkplaats aan het Prins 
Bernhardplein gaat van start. De werkplaats van 
Techniek en Logistiek van de afdeling Brandweer-
zorg wordt volledig verbouwd. Zo krijg de werk-
plaats een eigen goederenlift en is er aandacht 
voor een efficiëntere indeling. Apparatuur zoals de 
was- en droogmachines wordt vervangen. In de 
nieuwe ‘state of the art’ werkplaats staat schoon 
en veilig werken centraal.

GRIP 1: Schietpartij Broek in Waterland
Na een gewelddadige overval op een waardetransport 
in Amsterdam-Noord op 19 mei vluchten de daders met 
automatische vuurwapens richting Broek in Waterland. De 
politie vraagt bewoners binnen te blijven. De achtervolging 
eindigt in een weiland, waar één van de overvallers wordt 
neergeschoten door de politie. Vijf andere verdachten worden 
aangehouden. Het incident heeft impact op inwoners maar 
ook op betrokken hulpverleners. Er is veel aandacht voor 
nazorg en reflectie. 

MEI

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
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Nationale cyberoefening 
ISIDOOR 2021
VrZW doet begin juni samen met 
een aantal andere veiligheids-
regio’s mee aan de nationale 
cyberoefening ISIDOOR 2021. 
Hierbij worden door 1500 
deelnemers uit bijna 90 orga-
nisaties afspraken, structuren 
en processen uit het Nationaal 
Crisisplan Digitaal geoefend. Op 
de Koningin Maximakazerne bij 
Schiphol simuleren de deelne-
mers op 2 juni een cyberaanval 
die de kantoorautomatisering van meerdere organisaties raakt, waaronder PWN, Schiphol en 
de kernreactoren in Petten. Onze rol hierbij is het ‘bedienen’ van de nationale structuren en 
betrokken sectoren. Belangrijkste doel: snel en adequaat handelen als zich daadwerkelijk een 
digitale crisis voordoet.

Bezoek wenskinderen  
Make a Wish 

Met een blik van ongeloof staat Lucas (8) plots 
tussen onze brandweerauto’s. Hij gluurt bijna 

dagelijks naar onze voertuigen die langsrijden, 
maar binnen was hij nog nooit geweest. Nu 

wel! Lucas is met zijn zusje, ouders en opa bij 
ons op bezoek in het kader van Make A Wish. 
Want wat is er mooier dan zieke kinderen de 

dag van hun leven te bezorgen? 

GRIP 1: verkeersongeval Middelie
Op de N247 botsen tussen Edam en Oosthuizen twee 
personenvoertuigen frontaal op elkaar. Beide voer-
tuigen belanden hierdoor deels in het water, waarna 
wordt opgeschaald naar GRIP1. Naast de brandweer 
en meerdere ambulances worden ook twee trau-
mahelikopters ingezet. Twee van de in totaal zeven 
inzittenden overleven het ongeluk niet.
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Bestelling van vijf  
tankautospuiten en één  
autoladder met knik 
Waarnemend directeur VrZW Frank 
Kuntz zet deze maand zijn handte-
kening onder de bestelling van vijf 
tankautospuiten, een autoladder met 
knik én een schuimblusvoertuig. De 
autoladder vervangt de hoogwerker uit 
Purmerend. De verwachte bouwtijd van 
de tankautospuiten en de autoladder 
is ongeveer 14 tot 18 maanden. De 
levering staat gepland voor de tweede 
helft van 2022.

Overstromingen Limburg en België: bijstand uit regio
Extreme regenval zorgt in juli voor overstromingen in België, Duitsland en Limburg. Brandweer-
korpsen uit het hele land schieten te hulp, zo ook onze eigen regio. Eenheden van vier brandweer-
posten trekken op 15 juli vanaf het Prins Bernhardplein in konvooi richting Luik in België. Ter plaatse 
wordt samengewerkt met de 
lokale hulpverleners. Een van de 
klussen is het doorzoeken van 
huizen in de Belgische Ardennen. 
“Wat me vooral bij zal blijven is 
de enorme kracht van het water 
en de verwoestende uitwerking 
hiervan”, zegt Erwin van Dole-
weerd van post Wormer. “We 
hebben dan ook bij elke inzet 
goed stilgestaan bij onze eigen 
veiligheid.”

Scherp op ontwikkeling corona
Er is een korte maar hoge piek in het aantal 

coronabesmettingen als gevolg van de snelle 
versoepelingen. De rest van de zomer blijft 
het voor de zorg spannend. De Veiligheids-

regio schaalt af maar de GHOR blijft de 
situatie in opdracht van de minister van VWS 
nauw monitoren. Ook bij evenementenaan-
vragen in onze regio is de GHOR scherp op 
veiligheid en het zoveel mogelijk beperken 

van de mogelijke verspreiding van het virus. 
Uiteindelijk worden een aantal grote evene-

menten, waaronder de Dam tot Damloop 
en de Volendammer Kermis toch afgelast 
vanwege de oplopende besmettingen en 

toenemende druk op de ziekenhuizen.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
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AUGUSTUS
Vertrek Hilda Raasing en start  
Saskia van den Broek
Eerder dit jaar, op 1 juli, namen we afscheid van  
Hilda Raasing. Hilda Raasing was de afgelopen  
8,5 jaar algemeen directeur van Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland en regionaal commandant  
van Brandweer Zaanstreek-Waterland.  
Per 1 augustus volgt Saskia van den Broek haar op.

Onderwijs krijgt  
groen licht
Stap voor stap wordt de 1,5 
meter afstand losgelaten. Vanaf 
30 augustus kunnen nu ook 
alle studenten weer fysiek les 
volgen. Later dit jaar kunnen ook 
wij weer naar school. Zo ging 
collega Eddy van der Poel langs 
het Trias VMBO in Krommenie 
om een week lang gastlessen te 
geven over het brandweervak. 
Dit is onderdeel van BFireSafe@
School, een gesubsidieerd 
project gericht op het verhogen 
van de bewustwording van brandveiligheid voor leerlingen en docenten op middelbare 
scholen in heel Europa. Ook ‘Brandweer op school’ is weer mogelijk. Zo leren we 
basisschoolleerlingen hoe zij bewust kunnen omgaan met het voorkomen van brand, 
en wat ze moeten doen als er toch brand uitbreek.

Saskia van den Broek

Hilda Raasing
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SEPTEMBER
Kracht van samen,  
samen voor veilig:  

Beleidsplan VrZW vernieuwd
Ons vernieuwde beleidsplan ‘Kracht van 

samen, samen voor veilig’ geeft richting aan 
het strategische beleidskader van VrZW voor 
de periode 2021-2024. Het zijn de gezamen-
lijke ambities van een actief samenwerkings-

verband dat bestaat uit brandweer, politie, 
GHOR en de acht gemeenten in de regio. 

Ook het Regionaal Risicoprofiel is geactua-
liseerd en vastgesteld. Naast een beeld van 
de risico’s geeft het profiel ook aan hoe we 

deze risico’s kunnen beïnvloeden en wat we 
kunnen doen om ons voor te bereiden.  

Het volledige beleidsplan zien?

>> Bekijk beleidsplan

Nederland verder open met  
coronatoegangsbewijs
Op 25 september zetten we een 
grote stap vooruit in het coronabeleid 
en kunnen we weer zonder de 
verplichte 1,5 meter maatregel. Het 
betekent dat de horeca weer op 
maximale capaciteit open kan en alle 
evenementen zijn toegestaan. Het 
coronatoegangsbewijs wordt verplicht 
bij toegang tot horeca en evene-
menten. Op dit moment hebben 
bijna 13 miljoen mensen in Nederland 
minimaal één vaccinatie gehad.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
Jaar in beeld 11



12

Kinderboekenweek brengt 
kinderen bij VrZW
Groepjes schoolkinderen bezoeken onze 
uitrukhal aan het Prins Bernhardplein in het 
kader van de jaarlijkse Kinderboekenweek. 
Het thema dit jaar luidt ‘Worden wat je 
wil’, en wie droomt er nou niet van een 
toekomst bij de hulpdiensten? De kinderen 
leren tijdens de rondleiding alles over  
het vak en het leven als brandweer- 
professional. Ook gingen we op bezoek  
bij meerdere basisscholen in de regio. 
Hopelijk hebben we ze overtuigd!

Systeemtest: aanvaring tankschepen op de Zaan
Op donderdagochtend 28 oktober doet de meldkamer melding van een fictief incident in  
Wormerveer: een aanvaring tussen twee tankschepen en een rondvaartboot op de Zaan.  
Dit is het scenario van de jaarlijkse systeemtest, die onze crisisorganisatie op de proef stelt.  
In totaal doen er zo’n vijftig personen mee van meldkamer tot Regionaal Beleidsteam (RBT).  
We kunnen terugkijken op geslaagde oefendag. Het algemene beeld van de inspectie is  
dat VrZW haar crisisorganisatie op orde heeft.

9
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OKTOBER
Oefening Nationale Reddings-

vloot met Zaans tintje
‘Zaanstad in het 100+1’, luidt de naam van 

de jaarlijkse oefening van de Nationale 
Reddingsvloot (NRV) op zaterdag 9 oktober. 

In 2020 bestond de Reddingsbrigade 
Zaanstad honderd jaar, maar de jubileum-

oefening moest een jaar uitgesteld worden 
vanwege de coronamaatregelen. 

Brandweer Zaanstreek-Waterland faciliteert 
de oefening op de Jagersplas in Zaandam en 

oefent zelf ook mee.  
De focus ligt hierbij op verkennen, redden, 

evacueren en het bieden van logistieke 
ondersteuning aan overige hulpdiensten. 

“We moeten elkaar tijdens een watercrisis 
weten te vinden om acties op elkaar af te 

stemmen”, aldus de NRV. 



NOVEMBER

Brandweerteams strijden tegen elkaar in ZaWa Rally
De teams van de vrijwillige brandweerkorpsen uit de regio gaan de strijd 
aan tijdens de jaarlijkse ZaWa Rally. Zij voeren op 7 brandweerposten 
uitdagende opdrachten uit die zowel ludiek als serieus van aard zijn. 
Jeugdbrandweer Zaanstad hielp mee in de organisatie. Ondanks het 
slechte weer, was het een geslaagde dag. Assendelft wordt tot winnaar 
gekroond, voor Krommenie en Ilpendam.

Brandweer opnieuw in actie 
voor Voedselbank
De brandeer zet zich ook dit jaar in om 
houdbare producten te verzamelen 
voor de Voedselbank. Het motto: geef 
samen met Brandweer Zaanstreek- 
Waterland meer mensen feestelijke 
kerstdagen. De actie is weer een groot 
succes. Het is hartverwarmend hoeveel 
inwoners en bedrijven in actie komen! 
Dit levert de Voedselbank een donatie 
op van 12 pallets à 20 kratten!

30
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26 Druk op de zorg loopt op
Door oplopende coronabesmettingen en personele krapte neemt de druk op de zorg weer 
toe. De GHOR monitort de situatie nauw en neemt samen met zorg- en veiligheidspartners 
maatregelen indien nodig. Op 26 november kondigt zorgminister Hugo de Jonge ‘fase 2D’ af. 
Alle ziekenhuizen stellen planbare zorg uit. Indien nodig worden ook kritieke planbare operaties 
uitgesteld. Fase 2D is de laatste fase voor fase 3. Dan is er een tekort aan ic-bedden. Het komt 
in die situatie neer op de vraag: welke patiënten moeten we opnemen op de IC om zoveel 
mogelijk levens te redden? Begin dit jaar is er al door de Veiligheidsregio en zorginstellingen 
geoefend op dit ‘zwarte scenario’. 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
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DECEMBER

Lockdown
Begin december wordt duidelijk dat de omikronvariant van het 
Coronavirus zich zeer snel verspreidt. De snelle opmars leidt 
wederom tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting 
van de zorg in januari steeds reëler. De verspreiding van het 
virus moet daarom snel worden vertraagd om de zorg voor 
iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet besluit dat 
Nederland vanaf 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 
14 januari 2022 in lockdown gaat.

Grootschalige  
boostercampagne

In december schaalt de GGD groots op 
vanwege de landelijk aangekondigde boos-

tercampagne. Dat betekent dat mensen 
vanaf 18 jaar een extra prik (boosterprik) 

tegen corona mogen halen. In een latere 
fase wordt deze groep mogelijk uitgebreid. 

Inwoners kunnen terecht in Zaanstad, 
Purmerend en Middenbeemster.

VrZW-medewerkers aan het werk op 
vaccinatielocatie Purmerend.



Video: Young Fire & Rescue 
Team in actie

Het Young Fire & Rescue Team (YFRT) 
bestaat uit jongens en meiden in de leeftijd 
van 13 tot 15 jaar, die op een leuke en prak-

tische wijze kennis maken met de wereld 
van de hulpverleningsdiensten. Ze volgen 

een multidisciplinair oefenprogramma dat is 
samengesteld door brandweer, gemeenten, 

politie, Reddingsstation Warder, Reddings-
brigade Zaanstad, KNRM, Defensie en het 

Rode Kruis. In deze nieuwe video zie je hoe 
deze jonge helden in de praktijk te werk 

gaan. Filmpje zien? 

>> Video YFRT zien? Klik hier

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
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Kerncijfers 2021

 
Incidentmeldingen brandweer 2021

Soorten melding  Prio 1 Prio 2 Totaal Toelichting 
 
Alarm 64 271 335 Opvolging van automatische brandmeldingen 

Brand* 342 329 671 Bestrijding van brand 

Gebouwbrand 204 1 205 Bestrijding van brand in een gebouw
 
Hulpverlening 608 923 1.531 Voorbeelden: dier in nood, afhijsen  
    patiënten en liftopsluiting

Extreem weer 7 171 178 Hulpverlening bij water- en windoverlast
 
Meting 103 140 243 Hulpverlening bij gevaarlijke stoffen 
 
Ongeval 83 2 85 Hulpverlening bij verkeers- en waterongevallen

  

Totaal 1024 1523 2537  Alle incidenten waarbij de brandweer  
is gealarmeerd

*deze hoofdcategorieën bevatten naast de uitgelichte subcategorieën ook nog andere incidenten.

Onze regio heeft 

23 brandweerposten.

VrZW heeft 
247 beroepsmedewerkers,
473 brandweervrijwilligers  
en 20 niet repressieve  
vrijwilligers:  
123 vrouwen en 617 mannen.

227 brandweercollega’s  
slagen voor het 

Periodiek Preventief  
Medisch Onderzoek  
(PPMO). 

Het aantal meldingen  

dat bij de brandweermeldkamer 

binnen kwam: 2537 (in 2020: 2740). 

1014 prio 1 meldingen  

en 1523 prio 2 meldingen.

Het ging om:



De Officier van Dienst  
Geneeskundige Zorg  

is 55 keer gealarmeerd.

De Algemeen Commandant  
Geneeskundige Zorg is  

53 keer benaderd dan  
wel in actie gekomen voor een  
reguliere inzet.

VrZW organiseert 

35 multidisciplinaire  
opleidingen, trainingen  
en oefeningen voor crisisteams. 

Hier doen 350 mensen 
aan mee.

Vanuit Brandweerschool 
NH draaien eind 2021  
28 opleidingsklassen:  
6 van deze opleidingen  
worden gegeven  
in onze regio.

Op 31 december heeft VrZW 
5.447 volgers  
op Twitter en 695 
op Instagram.  
Brandweer Zaanstreek-Waterland  

838 en 934.

Onze jeugdbrandweerteams  
van Purmerend en Zaanstad hebben

in totaal 30 leden: 8 meiden  
en 22 jongens. 

De Officier van Dienst  
Bevolkingszorg  
is 21x opgeroepen. De teamleiding  
Opvang en Verplaatsen  
is 8x opgeroepen om opvang voor  
inwoners te organiseren.

Daarbovenop was de  

ACGZ in 2021 deel van het 

Regionaal Operationeel  
Team Corona 
dat 43x bijeenkwam. 
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Kerncijfers 2021
Vervolg

Van alle incidenten is

5x gecoördineerde 
samenwerking van 
de hulpdiensten en getroffen 
gemeenten nodig: Het betrof  
5x een GRIP 1 situatie.

Ons Team Collegiale  
Ondersteuning  is  
22x ingezet  
om brandweercollega’s op te  
vangen ter ondersteuning bij  
de verwerking van het  
incident of de situatie.

De keren dat de brandweer is  

opgeroepen voor een onechte  
brandmelding is in  
2021 afgenomen  

naar 224x (2020: 368).

Het Young Fire & Rescue Team,  
ons jeugdhulpverleningsteam, heeft 

12 leden: 9 meiden en 3 jongens.

De gemeenten in onze regio 

vragen VrZW regelmatig om advies  

van vergunningverlening voor  
evenementen en bouwwerken. 
In 2021 heeft VrZW  

857 adviezen afgegeven.



Bezoekadres

Prins Bernhardplein 112

1508 XB Zaandam

Postadres

Postbus 150

1500 ED Zaandam

Tel.: 088- 751 20 00 

E-mail: info@vrzw.nl

Internet: www.vrzw.nl

Maart 2022

Colofon
Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Fotografie
Young Fire Rescue Team, Meneer de Fotograaf, Monique Kooijmans,  
Mirre Welboren-Breekweg (VrZW), Frank Kuntz (VrZW), Jacco Postma (VrZW),  
GHOR Zaanstreek-Waterland, Brandweer Nederland/Netwerk Brandweervrouwen,  
Inter Visual Studio, Team Techniek & Logistiek (VrZW), Phil Nijhuis (Korpsmedia/ANP/HH), 
Bart Homburg, Jeroen Kesselaar, Berend Schulte, Pascal Fielmich.

Vormgeving
Indrukwekkend, Heiloo
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