in beeld

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 2017
zetten wij een aantal van onze belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen op een rij.

Voorwoord
Sinds een paar jaar verschijnt ‘Jaar in beeld’ waarin we informatie over incidenten afwisselen met leuke wetenswaardigheden.
Enerzijds om een inkijkje in ons werk te geven. Anderzijds om te
laten zien dat we het geld dat hiermee gemoeid is goed besteden.
Van lezers krijgen wij hier positieve reacties op.
En toch kunnen we nog lang niet alles in beeld brengen. Want er
gebeurt ook ontzettend veel ‘achter’ de schermen. Iedereen kent
de politie, de brandweer, de ambulancedienst en andere geneeskundige hulpverleningsinstanties, de eigen gemeente en de
buurgemeenten. Maar dat die, behalve bij incidenten op straat,
ook op andere manieren samenwerken, weten veel mensen niet.
Dagelijks houden wij ons bezig met de voorbereiding op
incidenten, rampen en crises. Dat doen we binnen het samen-
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werkingsverband veiligheidsregio. Het doel is bijdragen aan een
veilige omgeving om in te wonen en te werken.
Ons motto is ‘Samen voor veilig’. Onder die noemer proberen we
steeds meer mensen en organisaties bij veiligheid te betrekken.
Want samen komen we verder. We willen niet alleen onveiligheid
bestrijden. We willen vooral dat iedereen zich prettig en veilig
voelt in de samenleving.
Heb je vragen over wat je zelf kunt doen of wat de veiligheidsregio
voor je kan betekenen? Stel ze bij de gemeente, aan de hulpverleners in je buurt of bel ons. Natuurlijk kun je ook digitaal bij
ons terecht. Via info@vrzw.nl, ons Twitteraccount @VrZW of
onze website www.vrzw.nl.
Wij wensen je veel leesplezier!
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Kenmerken regio
Zaanstreek-Waterland
De Zaanstreek wordt wel het oudste industriegebied van Europa
genoemd. In het Zaanse deel van de regio liggen de functies wonen,
werken, recreëren, reizen en vervoeren dicht op elkaar. De Zaan
en het Noordzeekanaal vormen hier belangrijke verbindingen.
Het Waterlandse deel kenmerkt zich doordat steden en dorpskernen
omringd worden door waterrijk en veenweidegebied.

Januari 2017
Relatief rustige jaarwisseling
in Zaanstreek-Waterland

De hulpdiensten hebben zich weer goed voorbereid op de jaarwisseling. Gezien het aantal incidenten dat zich voordeed, was
deze jaarwisseling iets minder druk dan vorig jaar. Politie en
brandweer spraken van een relatief rustige jaarwisseling. De
ambulancedienst maakte melding van een vergelijkbare inzet met
het voorgaande jaar. Er waren 102 ambulanceritten (2016: 114).
Er werd 55 keer een beroep gedaan op de brandweer (2016: 57).
Zwaartepunt lag hierbij op container-, afval- en buitenbranden.
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Voorlichters van Dienst

Vanaf januari is een groep Voorlichters van Dienst gestart. Zij verzorgen de voorlichting ter
plaatse bij brandweerincidenten. Maar ook bij grotere incidenten zoals stroomstoringen,
extreem weer, gaslekkages en grote branden waar hulpdiensten gezamenlijk optreden.
Daarnaast zorgen zij voor snelle berichtgeving via het Twitter-account VrZW.
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Brandweerpost Jisp sluit haar deuren
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GRIP 2 Stroomstoring Zaandam, Landsmeer en Oostzaan

De vaststelling van het repressief dekkingsplan in 2016 leidde voor de brandweer tot een aantal pijnlijke maatregelen. Waaronder het sluiten
van vier brandweerposten. Post Jisp is één van deze posten. Op maandag 9 januari kwamen de collega’s van post Jisp voor de laatste keer
samen op de post. Zij blikten terug op 92 jaar brandweerhistorie. Vier collega’s van post Jisp sluiten zich aan bij brandweerpost Wormer.
Zeven namen er afscheid.

Op dinsdag 17 januari om 4.26 uur trof een stroomstoring grote delen van Amsterdam, Zaandam en Landsmeer. De storing ontstond in het
Tennet hoogspanningsstation Hemweg. In de loop van de ochtend is het hoogspanningsstation weer onder spanning gebracht en de stroomvoorziening stapsgewijs hersteld. De storing trof 364.000 huishoudens. Uiteindelijk was de stroomtoevoer in onze regio omstreeks 10 uur
weer geheel hersteld.

Wat is GRIP?
Bij een grootschalig incident of crisis moeten hulpverleners
en hulpverleningsdiensten 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.
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Keurmerk Veilig Ondernemen Achtersluispolder Zaanstad

Gemeente Zaanstad, politie, brandweer en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA) gaan
samenwerken. Zij willen het industriegebied Achtersluispolder ‘schoon, heel en veilig’ maken en houden.
Burgemeester Vreeman van Zaanstad en Dolf de Roeck, interim-voorzitter van BIA, ondertekenden samen met
vertegenwoordigers van politie en brandweer een intentieverklaring. Die moet ertoe leiden dat het bedrijventerrein het Keurmerk Veilig Ondernemen krijgt. Dit keurmerk verbetert de veiligheid van winkelgebieden en
bedrijventerreinen.

Nieuwe Officieren van Dienst Bevolkingszorg en
Hoofden Taakorganisatie Crisiscommunicatie
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland
Zaanstreek-Waterland
Zaanstreek-Waterland
Zaanstreek-Waterland
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De Officier van Dienst Bevolkingszorg stuurt op de plaats van het incident de bevolkingszorgprocessen aan. In januari startte Bevolkingszorg met het werven van nieuwe kandidaten voor deze functie.
Na een intensieve training hebben ze allemaal hun diploma behaald. De Hoofden Taakorganisatie
Crisiscommunicatie legden een gelijksoortig traject af. Zij coördineren de crisiscommunicatie
tijdens een ramp. Beide teams zijn hiermee volgens de landelijke richtlijnen opgeleid en getraind.

Februari 2017
Instructiefilm TSflex: uitrukken
met een wisselende bezetting
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Campagne ‘Stop CO-vergiftiging’

Ventileren, controleren en alarmeren. Dat is de oproep van de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.
De Nederlandse Brandwonden Stichting, de 25 brandweerregio’s en de GGD ‘en startten deze
campagne op 1 februari. Want dat een koolmonoxidevergiftiging iedereen kan overkomen,
blijkt steeds weer uit de vele meldingen van (bijna-)ongevallen met koolmonoxidevergiftiging.
Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld 11 mensen aan vergiftiging door dit onzichtbare en
reukloze gas. Je kunt er thuis eenvoudig voor zorgen dat je geen gevaar loopt. Maar dan moet
je wél weten hoe. Meer informatie vind je op: www.brandweer.nl/koolmonoxide

De brandweer in Zaanstreek-Waterland werkt met Uitrukken
op maat. Dit betekent dat de brandweer uitrukt met een
wisselende bezetting. Op deze manier kunnen we de
brandweerzorg afstemmen op het incident. Dit doen we
onder andere met de TSflex. Iedere brandweermedewerker in
onze regio leiden we hiervoor op. Voor de opleiding hebben we
een animatiefilm gemaakt die deze werkwijze uitlegt.
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Nieuwe brandweerpost voor Broek in Waterland
Zaterdag 4 februari was de officiële opening van de nieuwe brandweerpost Broek in
Waterland. De opening trok veel belangstelling. Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon
bluste na de speeches een brandje naast de nieuwe post. De roldeuren openden onder het
oorverdovende geluid van sirenes. Na Ilpendam, Marken en Monnickendam heeft Broek in
Waterland nu ook een gloednieuwe brandweerpost.

BEKIJK HIER DE FILM
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Algemeen Bestuur stelt nieuwe koers vast

Het Algemeen Bestuur heeft op vrijdag 10 februari het beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 vastgesteld. In het
beleidsplan staan de ambities van het samenwerkingsverband van de acht gemeenten, politie, GHOR en brandweer. En de doelen die
wij nastreven rond onze wettelijke taken. Onder meer op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige zorg en gemeenschappelijke
meldkamer. Van 2017-2020 ligt de nadruk op het versterken van de samenwerking. We willen samen de risico’s in onze regio beperken en
(de effecten van) crises beheersen. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de hulpverleningsdiensten. We werken ook samen met
inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland.

Stevige westerstorm zorgt
voor 36 meldingen

In de middag en avond van 23 februari raasde een stevige
westerstorm over ons land. Dit veroorzaakte ook in onze regio
veel overlast. Zo zorgde een boom die op de openbare weg was
gevallen in Zaandijk voor veel oponthoud. Ook was het verkeer op
de Purmerenderweg gestremd door bomen die op de weg lagen.

KLIK HIER VOOR DE PDF BELEIDSPLAN
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Netwerkbijeenkomst zorginstellingen GHOR

De Stoomhal in Wormer was donderdag 16 februari het decor van een netwerkbijeenkomst voor de geneeskundige keten. Organisator was
GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) Zaanstreek-Waterland. Een brede vertegenwoordiging van zorginstellingen uit de
regio kwam bijeen om elkaar (beter) te leren kennen. En om bijgepraat te worden over wat de GHOR voor hen kan betekenen. Zowel in de voorbereiding op een crisis als tijdens een crisis. Ferdinand Strijthagen, directeur Publieke Gezondheid, benadrukte in zijn welkomstwoord het belang
van elkaar kennen en weten wat je van elkaar kunt verwachten. Dit zorgt tijdens een crisis voor korte lijnen tussen de zorginstellingen
en de GHOR.

Maart 2017
Brandweer VR Experience
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In maart namen we onze gloednieuwe Brandweer VR Experience
in gebruik. Met de nieuwe Experience leer je in een spannende
virtuele wereld hoe je brand voorkomt. Maar ook wat er nodig
is om veilig te kunnen vluchten én wat je moet doen bij vlam in
de pan. Door het jaar heen hebben we met de Brandweer VR
Experience bij diverse evenementen gestaan. Zo waren we met
de VR container onder andere aanwezig bij de open dag van de
brandweer in Purmerend, de veiligheidsdag in Wormerland en op
diverse markten en braderieën. Eind december stonden we
namens Brandweer Nederland met de Brandweer VR Experience
bij 3FM Serious Request in Apeldoorn. Andere regio’s en zelfs
België en Denemarken hebben interesse voor dit unieke concept.
Zo wil Brandweer zone Antwerpen een eigen scenario ontwikkelen
voor de VR Experience.

GRIP 1 Brand bij
voetbalvereniging in
Koog aan de Zaan

In de namiddag van 23 maart brak er brand uit
op de tribune van voetbalclub KFC in Koog aan
de Zaan. Via het dak van de tribune sloeg de
brand over naar twee kleedkamers. Er kwam
veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies
uit de rook te blijven. De naastgelegen sporthal
werd uit voorzorg ontruimd. Zo’n 60 personen,
waaronder kinderen, werden opgevangen in
zwembad Zaangolf. De brandweer liet de brand
gecontroleerd uitbranden.

Sluiting brandweerpost Den Ilp

Ook voor Den Ilp had de vaststelling van het repressief dekkingsplan het pijnlijke
gevolg dat de post werd gesloten. Op maandag 27 maart was de laatste oefenavond.
Burgemeester Nienhuis bedankte de vrijwilligers voor hun jarenlange inzet. De officiële sluitingsdatum was 31 maart 2017. Voor alle betrokkenen een emotioneel moment.
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Het regionaal dekkingsplan was de aanleiding voor de herverdeling van een aantal
voertuigen. Op deze manier zetten we het beschikbare materieel optimaal in. En de
aanrijtijden blijven van een verantwoord niveau.

April 2017
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Zorginstellingen aan de slag met brandveiligheid

Zorginstellingen hebben steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Maar nog niet iedereen
is zich altijd bewust van de risico’s. Denk aan geblokkeerde vluchtwegen, verkeerd gebruik van
elektrische apparatuur, koken en roken. VrZW stimuleert deze organisaties om de brandveiligheid te vergroten. Samen met de zorginstellingen organiseren we regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en oefeningen. Op maandag 10 april oefenden de bedrijfshulpverleners van
De Viervorst in Purmerend samen met de brandweer.

Vervolg April 2017

12

VrZW wint Zilveren Rookmelder met
Brandweer VR Experience

VrZW won op 12 april de Zilveren Rookmelder met de nieuwe
Brandweer VR Experience. Brandweer Nederland en de Nederlandse
Brandwondenstichting reiken deze prijs jaarlijks uit voor het meest
innovatieve idee op het gebied van brandpreventie.

25

GRIP 1 Gaslek Noorderkerkstraat Zaandam

De meldkamer van de brandweer ontving op dinsdag 25 april omstreeks 13.00 uur een melding. Een gasleiding achter het appartementencomplex in de Noorderkerkstraat in Zaandam is beschadigd. Besloten wordt tot ontruiming over te gaan. De bewoners van de flat moeten hun
woning verlaten. Om 13:51 uur heeft Liander de gaslekkage gerepareerd. De bewoners kunnen weer terug naar huis.

Mei 2017
Wat is netcentrisch werken?
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Netcentrisch werken is een manier van werken waarbij alle
betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk (online)
informatie met elkaar delen. Hierdoor kunnen de verschillende
teams en organisaties sneller en doelgerichter besluiten
nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen.
Om de informatie tussen alle teams en organisaties op een
overzichtelijke manier te delen, wordt er gebruikgemaakt van
het Landelijk Crisis Management Systeem.

Netcentrisch werken binnen de geneeskundige keten

Op 1 mei zijn de (acute) ketenpartners in de GHOR-regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-Noord,
Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland gestart met netcentrisch werken binnen de geneeskundige keten. De ziekenhuizen,
GGD en Ambulance Amsterdam hebben hun eigen informatiecoördinatoren opgeleid. Zij zijn nu 24/7 beschikbaar en verantwoordelijk voor
de informatie-uitwisseling met de geneeskundige keten. Het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIn) van de GHOR heeft de regie op
de informatie en is verantwoordelijk voor het samenstellen van een gedeeld geneeskundig beeld. Dit beeld helpt ketenpartners, maar ook
crisis-partners en openbaar bestuur om de crisis beter te beheersen.

09

Uitbreiding pilot
Snel interventievoertuig

Een doelmatige en efficiënte brandweerzorg op maat voor
burgers in onze regio is het uitgangspunt van de brandweer.
In het kader hiervan is in 2015 een pilot gestart met het Snel
Interventievoertuig (SI2) op de brandweerposten Purmerend en
Volendam. De SI2 is een uitrukvoertuig met 2 bemanningsleden.
Vanaf 9 mei hebben we deze pilot uitgebreid met de
gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. De SI2 rukt
in dit gebied uit vanaf de post Prins Bernhardplein Zaandam.

Vervolg Mei 2017

Rondetafelgesprekken
directeuren (veiligheids)
organisaties

Als gemeenten, brandweer, politie en GHOR zijn wij er 24/7
voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van deze
regio. Dat kunnen wij niet zonder de inzet en betrokkenheid van
vele andere organisaties. Om de relaties met onze veiligheidspartners te verstevigen, nodigden we in mei bestuurders en
directieleden uit. We wisselden met hen van gedachten over
het functioneren en de toekomst van de veiligheidsregio. Dit
waren waardevolle gesprekken. De opbrengst gebruiken we om
ons als veiligheidsregio verder te ontwikkelen en te verbeteren.

09

Medewerkers Bevolkingszorg volgen
training Verwantencontact

Wat als je bij een ramp of crisis je naasten niet kunt bereiken? Sinds 2014 kun je hier
Verwantencontact voor bellen. Verwantencontact is bedoeld voor iedereen die vermoedt dat
zijn/haar naaste betrokken is bij een incident. En zelf geen contact kan krijgen met deze persoon. Een veiligheidsregio neemt zelf het initiatief om Verwantencontact bij een ramp of crisis op te starten.
De medewerkers Bevolkingszorg zijn aanspreekpunt binnen onze regio. Zij volgden hier een training voor op dinsdag 9 mei.

GRIP 1 Brand in loods Zaandam
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Op woensdag 10 mei brak, kort na middernacht, brand uit
in een loods aan de Oostzijde in Zaandam. De brand breidde
zich snel uit. Vanwege de rookontwikkeling werd een
aantal woningen ontruimd. Na een paar uur werden de
woningen weer vrijgegeven en konden de bewoners terugkeren naar hun woning. De brandweer gaf om 3.14 uur het
sein brandmeester.

27

GRIP 1 Brand in pension Kwadijk

In een pension aan de Kwadijk in Kwadijk brak rond half zes ’s middags brand uit. De brand breidde zich snel uit en werd een uitslaande brand
De ongeveer 60 bewoners werden geëvacueerd. In eerste instantie naar een sporthal. Later op de avond naar een ander tijdelijk onderkomen.
Om 23.04 uur had de brandweer de brand onder controle.

Juni 2017
Nieuwe medewerkers
leggen ambtseed af

Eén bovenregionaal gewondenspreidingsplan
voor twee provincies

Het afleggen van de ambtseed is verplicht voor alle medewerkers
(beroeps en vrijwillig) die in dienst treden van VrZW.
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De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben samen vijf Regionale Ambulance
Voorzieningen (RAV’s). Allemaal zijn ze verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers bij
rampen en grote ongevallen. Vijf RAV’s met vijf procedures die nét even anders waren. Dit
kon ervoor zorgen dat ze niet gelijktijdig en op een andere manier opschaalden. En dat kon
de samenwerking bemoeilijken op een moment dat iedere seconde telt. De oplossing is het
gewondenspreidingsplan dat op 16 juni werd vastgesteld. Gewondenspreiding betekent dat
grote aantallen gewonden bij een groot ongeval of een ramp zo snel mogelijk en op de juiste
plek de zorg en behandeling krijgen die ze nodig hebben. Iedere partij schaalt voortaan op
dezelfde manier en gelijktijdig op. Zo win je tijd en werk je efficiënt met elkaar.

Vervolg Juni 2017

Feest bij brandweerpost Spijkerboor
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Brandweerpost Spijkerboor bestond 75 jaar en vierde dat op zondag
2 juli. Met activiteiten en spelletjes voor jong en oud. Ook was er een
expositie over 75 jaar brandweer Spijkerboor ingericht. Het was een
feestelijke en geslaagde dag.

Juli 2017
Oefening met nieuwe boot

GRIP 1 Verkeersinfarct Twiske-A8
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Tijdens het jaarlijkse Welcome to the Future Festival in recreatiegebied het Twiske op zondag 23 juli ontstond rond 23.00 uur een
verkeersinfarct. De oorzaak was een ongeval op de A8. Dit in
combinatie met een grote stroom vertrekkende festivalgangers en
veranderende weersomstandigheden zorgde ervoor dat het verkeer
richting de snelweg volledig vastloopt. De hulpdiensten, gemeente
en de organisatie van het festival hadden vervolgens de handen vol
aan het in goede banen leiden van het verkeer. Rond 3.00 uur is de
situatie onder controle en werd afgeschaald.

Augustus 2017
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Brand in flat Wormer:
brandweer redt gezin van balkon
In de ochtend van woensdag 30 augustus breekt brand uit
in de meterkast van een woning op de derde etage van een
flatgebouw aan de Wollegrasstraat in Wormer. De bewoners
konden zichzelf in veiligheid brengen op het balkon van de
buren. Daar kon de brandweer ze heelhuids vanaf halen. Het
gezin is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is flinke
rookschade ontstaan in de woning.

Brandweer Nederland vaart mee
in Canal Parade

Op 5 augustus organiseerde Stichting Pride Amsterdam voor de
tweeëntwintigste keer de Canal Parade over de Amsterdamse grachten,
met als thema “This Is My Pride”. Het netwerk Roze Rood van
Brandweer Nederland voer dit jaar voor het eerst mee met een eigen
boot. Op de boot stond de slogan “Ook wij zijn de brandweer”.
Aan boord was een grote diversiteit aan brandweermensen uit het
hele land met verschillende rangen en functies. “Onze” boot was de
zesde van de in totaal 80 boten die mee mochten varen. Alle regio’s,
waaronder VrZW, ondersteunden dit initiatief.

September 2017
ABWC vaardigheidstoetsen

Ieder jaar doen verschillende brandweerploegen van VrZW
mee met de vaardigheidstoetsen van het algemeen
brandweer wedstrijd comité (ABWC). Met deze vaardigheidstoetsen werken de ploegen aan hun vakmanschap.
Elk ploeglid ontvangt persoonlijke feedback. Ook in 2017
vertegenwoordigden meerdere ploegen onze regio. Nadat
ze in 2016 landskampioen werden, behaalde post Marken in
september een knappe vierde plaats bij de landelijke finale
klasse 112 in Assendelft. Daarmee lieten ze 268 andere
ploegen achter zich.

Spektakel tijdens open dag Purmerend
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Op zaterdag 10 september kon iedereen in Purmerend de wereld van de
hulpdiensten ervaren. Op het terrein van de brandweer was de jaarlijkse open
dag. Ook deze keer weer een succes! Duizenden bezoekers kwamen een kijkje
nemen. Het draait tijdens deze open dag niet alleen om de brandweer. Ook
andere hulpdiensten zoals de politie, de dierenambulance en het Rode Kruis
zijn aanwezig. Diverse spectaculaire demonstraties geven een realistisch beeld
van de dagelijkse werkzaamheden van de brandweer.

13

Storm zorgt voor veel overlast

Op woensdag 13 september raasde een storm over ons land. De meldkamer brandweer kreeg hierdoor tientallen meldingen in korte tijd.
Tijdens deze storm is voor het eerst gewerkt met de digitale decentrale uitgifte. Hiermee wordt de meldkamer ontlast en blijft deze goed zicht
houden op de spoedeisende zaken (prio 1). Alle overige meldingen werden met een app doorgestuurd naar vier steunpunten. Deze zorgden voor
coördinatie van de alarmeringen zodat de brandweereenheden de meldingen konden afhandelen. De brandweer rukte ruim 50 keer uit
met circa 100 vrijwillige en beroepsmedewerkers.

In september hebben de posten Assendelft en Zaandijk
twee landelijke finales georganiseerd. De beste ploegen
van Nederland streden op 9 september in Assendelft voor
het landskampioenschap in de 112 klasse. Op 23 september
was dit voor de hoofdklasse het geval in Zaandijk.

21

Het groentje onder voorrangsvoertuigen

Naast rode, witte en gele kennen de hulpdiensten in Zaanstreek-Waterland nu ook groene voorrangsvoertuigen. Dit zijn auto’s van de veiligheidsregio voor functionarissen met een belangrijke
taak bij incidenten, crises of rampen. De auto’s vallen op door de speciale groene kleur en wit
met blauwe striping. Deze huisstijl is landelijk vastgesteld. In onze regio gaat het in eerste
instantie om de Voorlichter van Dienst en de Informatiemanager. Mogelijk dat in de toekomst
ook andere functionarissen de beschikking krijgen over een groen voertuig.
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Crisisorganisatie op de proef gesteld
tijdens systeemtest

‘Brand gebouw (Groot) Oost-Dorsch Zaandam’. Met deze melding op de pagers
begon op maandag 25 september om 11:06 uur de systeemtest. Wettelijk is
vastgelegd dat veiligheidsregio’s jaarlijks een test houden waarin een fictieve
ramp of crisis wordt bestreden; minimaal een GRIP 3-waardig scenario.
De Inspectie Justitie en Veiligheid gebruikt deze systeemtest, samen met
evaluaties van echte incidenten, om de kwaliteit van onze crisisorganisatie te
meten. Tevens houdt VrZW een eigen interne evaluatie om van de test te leren.
Samen bestreden burgemeesters en functionarissen van gemeenten, politie, brandweer en GHOR in deze teams de fictieve ramp in Zaandam.
Rond 14:00 uur werd de test afgesloten. De deelnemers gaven aan dat de samenwerking binnen en tussen de teams goed en prettig is verlopen.

Oktober 2017
Broodje brandweer
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Veiligheidsdag Wormerland

Zaterdag 14 oktober was de eerste Veiligheidsdag Wormerland. Georganiseerd door de
gemeente en politie in samenwerking met brandweerpost Wormer. De veiligheidsdag viel samen
met de Week van de veiligheid. Tijdens dit evenement kon je een brandweerauto, ambulance of
politiewagen van binnen bekijken en rondlopen in de brandweerpost. Ook kon je in de rijsimulator
ervaren hoe het is om met een slok op achter het stuur te zitten. In de Brandweer VR Experience
kwam je met virtual reality te weten hoe je brand voorkomt. En wat je kunt doen als er brand
uitbreekt.

Onmisbaar voor de brandweer:
informatie en communicatie

In de periode tussen september 2017 en februari 2018
kregen de brandweervoertuigen nieuwe mobilofoons. Ook
vervingen we de mobiele data terminals (MDT). Met deze
apparatuur kunnen ploegen tijdens branden en incidenten
onderling en met de meldkamer communiceren. Met de
MDT kunnen ze informatie opvragen zoals de snelste
aanrijroute en informatie over de locatie van de brand.

Het hele jaar door hebben we veel voorlichtingsactiviteiten. Eén daarvan is Broodje brandweer
tijdens de Brandpreventieweken in oktober.
We nodigen 65-plussers uit om op onze brandweerposten, onder het genot van een broodje,
te praten over brandveiligheid thuis. Hebben ze
rookmelders? Weten ze wat ze moeten doen als
er onverhoopt toch brand uitbreekt? Of hoe ze
moeten vluchten? Dit jaar hebben we ruim 120
mensen voorlichting kunnen geven.
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Belevingsonderzoek: 92% is trots brandweerman
of -vrouw te zijn

Op woensdag 18 oktober is het Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel gepubliceerd.
Dit onafhankelijke onderzoek geeft een landelijk beeld en 25 regionale beelden van hoe vrijwillige en beroepsbrandweermedewerkers hun werk ervaren. In onze regio hebben veel brandweermensen meegedaan (53%). Hierdoor geeft
dit een breed en realistisch beeld van wat er leeft in Zaanstreek-Waterland. Binnen de brandweer gaan we met elkaar
in gesprek over de uitkomsten. Daarna gaan we aan de slag met de aandachtspunten.
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Bestuurlijke wisselingen

De burgemeesters van de acht gemeenten in onze regio vormen het bestuur van VrZW. Op 27 september trad
Jan Hamming aan als nieuwe burgemeester van Zaanstad. Het Algemeen Bestuur droeg hem tijdens de vergadering
van vrijdag 20 oktober voor als nieuwe voorzitter van VrZW. Ook werd bekend dat burgemeester Astrid Nienhuis van
Landsmeer vertrekt als lid van het Algemeen Bestuur. Zij begint in januari 2018 als burgemeester van Heemstede.
In Landsmeer wordt Anne Lize van der Stoel waarnemend burgemeester.

November 2017
Netwerkdagen GHOR:
netcentrisch werken en
meet & greet

De crisisfunctionarissen van de GHOR werken in het
‘gewone leven’ bij diverse organisaties als GGD Amsterdam,
GGD Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam.
Ze leren elkaar dus niet bij het gewone werk kennen.
Maar ze moeten bij een ramp of crisis wél goed kunnen
samenwerken. Netwerkdagen zijn een belangrijk moment
om elkaar beter te leren kennen. In november vonden twee
netwerkmiddagen van de GHOR plaats. De ene middag was
volledig gericht op het optimaliseren van netcentrisch
werken binnen de geneeskundige kolom. De andere was
een ‘Meet & Greet dag’ voor GHOR-crisisfunctionarissen en
GHOR-bureaumedewerkers.

GRIP 1 Brand in het
centrum van Edam

Laat op de avond van maandag 13 november brak
brand uit in een snackbar aan de Hoogstraat in
Edam. Vier omliggende woningen zijn ontruimd.
De bewoners zijn opgevangen. De snackbar en
de naastgelegen boekhandel gingen verloren.
Net als de twee woningen boven de winkelpanden. Omliggende gebouwen in het historische
centrum liepen rook- en waterschade op.
De brand was op dinsdagochtend om 6.45 uur
onder controle. De bluswerkzaamheden werden
nog voortgezet vanwege diverse brandhaarden.
De brand had een grote impact op de inwoners
van Edam.
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Teamleiders Opvang VrZW en het
Nederlands Rode Kruis trainen samen

Wanneer bewoners bij een incident moeten worden opgevangen, komen de Teamleiders
Opvang in actie. Een convenant met het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt hen hierbij.
Zij oefenen en trainen jaarlijks om de samenwerking goed te laten verlopen. Dit jaar was de
training op 17 november.

December 2017
7

Netwerkbijeenkomst What the H@ck!?

Langdurige stroomuitval, bruggen die niet meer open of dicht willen, geldautomaten die spontaan bankbiljetten beginnen te spugen, ontregelde medische apparatuur. Een cyberaanval kan onze samenleving flink
ontwrichten. We krijgen steeds vaker te maken met aanvallen door hackers. Hoe kwetsbaar we hiervoor zijn
en wat je hier zelf aan kunt doen, kwam aan de orde tijdens de netwerkdag ‘What the H@ck!?’ op donderdag
7 december in het Van der Valk Hotel in Oostzaan. Voor de deelnemers een eyeopener. Voor de organisatie een
geslaagde dag.

Vervolg December 2017

VrZW bedankt werkgevers
brandweervrijwilligers

7

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken goed
opgeleide en trotse vrijwilligers aan een professionele
brandweerzorg en rampenbestrijding. Dat kunnen zij doen
omdat werkgevers bereid zijn hun medewerkers hiervoor
vrij te maken. Zij leggen hun dagelijkse taak neer om uit
te rukken voor incidenten en bieden (brand)veiligheid aan
de inwoners en bezoekers van onze regio. VrZW bedankte
de werkgevers door middel van een advertentie in diverse
regionale kranten.

Op donderdag 7 december trainden de gemeentesecretarissen samen voor hun rol als Strategisch
Adviseur Bevolkingszorg in het beleidsteam. De
gemeentesecretarissen zijn eindverantwoordelijk
voor de regionaal ingerichte Bevolkingszorg. Zij
zijn strategisch adviseur van de burgemeester bij
een ramp of crises. En ze sturen de gemeentelijke
organisatie aan.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
bedankt de werkgevers van haar
brandweervrijwilligers!
In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken goed
opgeleide en trotse vrijwilligers aan een professionele
brandweerzorg en rampenbestrijding. Dat kunnen zij doen
omdat u als werkgever bereid bent uw medewerkers hiervoor
vrij te maken. Zij leggen hun dagelijkse taak neer om uit te
rukken voor incidenten en bieden (brand)veiligheid aan de
inwoners en bezoekers van onze regio.
Daarvoor wil ik u bedanken.
Onze vrijwilligers en beroepskrachten staan
24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per
jaar klaar voor onze regio. Samen voor veilig!
Namens managementteam en medewerkers,
Hilda Raasing, directeur/commandant
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Gemeentesecretarissen
aan zet
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Eigen GHOR-organisatie voor Zaanstreek-Waterland
Het Algemeen Bestuur van VrZW besloot vrijdag 8 december tot het vormen van een
eigen GHOR-organisatie per 1 januari 2019. In de huidige situatie voert het GHOR
bureau van Amsterdam-Amstelland de GHOR taken voor Zaanstreek-Waterland uit.
Met de vorming van een eigen GHOR-organisatie kunnen we goed inspelen op een
aantal belangrijke regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en het sociaal domein.

Wij
wensen
u hele fijne
feestdagen
en een veilig
en gezond
2018

Brandweer in actie voor
Serious Request
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Hilda Raasing: ‘Op zaterdag 23 december mocht ik
namens de brandweer in Nederland een cheque overhandigen aan de dj’s van het Glazen Huis. We haalden
€ 4.112 op voor het goede doel van het Rode Kruis:
kinderen herenigen met hun ouders. De brandweer
heeft in het hele land geld ingezameld. VrZW stond
de hele week met de Brandweer VR Experience in
Apeldoorn om mensen bewust te maken van brandveiligheid. Twee vliegen in één klap!’

Samenwerking veiligheidsregio’s werpt vruchten af!
VrZW werkt, met name op brandweergebied, steeds intensiever samen met de buurregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland
en Amsterdam-Amstelland. Dit noemen we met een mooi woord ‘interregionale samenwerking’. In 2017 konden we daar diverse
mooie vruchten van plukken. Hieronder een aantal voorbeelden.

Gezamenlijk brandweeronderwijs

Bij brand de snelste hulp voor de inwoners

Er komt één opleidingsinstituut voor de 4 regio’s in 2019. In 2017 vond een belangrijk deel van de
voorbereiding plaats.

Op maandag 20 november ondertekenden
de regionaal commandanten het convenant
interregionale operationele grenzen’. Dat
houdt in dat vanaf 15 januari 2018 in het
gebied van de vier regio’s de brandweerwagen uitrukt die op dat moment het snelste
bij de brand kan zijn. Ongeacht uit welke
regio deze komt.

Aanschaf brandweerwagens
Brandweer AmsterdamAmstelland en Brandweer
Zaanstreek-Waterland hebben
de handen ineen geslagen
voor een gezamenlijke aanschaf van brandweerwagens.
De Europese aanbesteding
hiervoor is afgerond. Wij zijn
voornemens de komende
4 jaar vier wagens te
vervangen. AmsterdamAmstelland acht. Begin 2018
verwachten we de eerste
nieuwe brandweerwagen in onze regio.

Samen oefenen met waterongevallenbestrijding en
incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
Eind oktober oefenden de vier regio’s, compleet in gaspak, tijdens een grote IBGS oefening in Vught. Zo’n
grote, realistische oefening is perfect om te onderzoeken hoe de raderen samenvallen van de brandweerwagens, de gaspakkenteams, de bronbestrijdings- plus ontsmettingscontainer en de coördinerende officieren.
Bovendien is het goed om te zien hoe teams uit de andere regio’s te werk gaan. De oefening was daarom
leerzaam en droeg bij aan een sterkere samenwerking.

BEKIJK HIER DE FILM

Eén meldkamer
Noord-Holland
Uiterlijk 1 juli 2018 verhuizen de meldkamers
van brandweer en politie van onze regio naar de
nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem.
Op termijn komen
alle meldkamers
brandweer, politie
en ambulance
van de regio’s
Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland naar deze
locatie. In 2017 vonden de eerste voorbereidingen plaats voor deze gezamenlijke
meldkamer.

KLIK HIER VOOR EEN IMPRESSIE VAN DE NIEUWE MELDKAMER

Kerncijfers Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
• VrZW heeft 213 beroepsmedewerkers, 487 brandweervrijwilligers
en 19 niet repressieve medewerkers: 638 mannen en 81 vrouwen.
•

29 nieuwe brandweercollega’s slaagden voor de aanstellingskeuring.

• Onze jeugdbrandweer heeft in totaal

30 leden (Zaanstad: 14, Purmerend: 16).

• Eind 2017 had onze regio 23 brandweerposten.
• Het aantal meldingen dat bij de brandweermeldkamer binnen kwam in 2017
betrof 3151 (in 2016: 2892). Het ging om 1330 prio 1 meldingen en 		
1821 prio 2 meldingen.

Incidentmeldingen brandweer 2017
Soort melding brandweer

Prio 1

Prio 2

Totaal

198

0

198

Brand overig

233

316

549

Dienstverlening*

222

496

718

Ongevallen

235

51

286

95

69

164

174

461

635

Openbaar Meldsysteem
Waterongeval
Overig

• In 5 gemeenten organiseerde VrZW voor ouderen ‘Broodje Brandweer’.
Zij kregen op de brandweerpost voorlichting over brandveiligheid.
• De gemeenten in onze regio vragen VrZW regelmatig om advies in het kader
van vergunningverlening voor evenementen en bouwwerken. 93% van de
gevraagde veiligheidsadviezen hebben we binnen de gestelde termijn
afgehandeld.
•

244 brandweercollega’s hebben meegedaan aan het Periodiek
Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Iedereen slaagde voor deze
medische test.

Brand gebouw

Ongeval Gevaarlijke Stoffen

• Bij 6 zorginstellingen oefende de brandweer samen met de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

35

5

40

138

423

561

1.330

1.821

3.151

* Tot dienstverlening behoort bijvoorbeeld: dier in nood, assisteren van andere
hulpdiensten, liftopsluiting en het reinigen van wegdek.

• Van alle incidenten was in 7 gevallen gecoördineerde samenwerking van de
hulpdiensten en getroffen gemeenten nodig: 6x een GRIP 1 situatie en 1x een
GRIP 2.
• VrZW organiseerde 28 opleidingen, trainingen en oefeningen voor
crisisteams in onze regio. Hier deden circa 300 deelnemers aan mee.
• VrZW organiseerde ontruimingsoefeningen in 3 senioren wooncomplexen.

• De Voorlichter van Dienst is 93 keer ingezet.
• Alle 23 brandweerposten zijn operationeel als TS-flexpost en mogen
volgens de procedure uitrukken.
• Ons bedrijfsopvangteam is 11x ingezet om brandweercollega’s op te
vangen ter ondersteuning bij de verwerking van het incident of de situatie.
• Op 31 december had VrZW 3.287 volgers op Twitter. Brandweer ZaanstreekWaterland 297.
• De Brandweer VR Experience is 30x ingezet voor voorlichting over
brandveiligheid.
• Bij zorginstellingen zijn 55 informatiecoördinatoren en 56 crisisfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend om informatie te halen en te brengen.
• Opgeleide GHOR functionarissen netcentrisch werken: 6 Hoofden Informatie
Geneeskundige Zorg, 7 Hoofden Ondersteuning, 10 Algemeen Commandanten en
7 Directeuren Publieke Gezondheid.

Risicokaart Zaanstreek-Waterland

In onze regio bestaat risico op:
Beemster

Natuurlijke omgeving
Een overstroming
Extreme weersomstandigheden

Gebouwde omgeving
Brand in een kwetsbaar object

Edam-Volendam
Technologische omgeving
Incidenten met giftige stoffen in de
open lucht

Wormerland
Purmerend

Vitale infrastructuur
Verstoring van de energievoorziening

Verkeer en vervoer
Een verkeersincident op land

Gezondheid
Een ziektegolf van een dierziekte
overdraagbaar op de mens
Sociaal maatschappelijk
Een terroristische aanslag
Paniek tijdens evenement ‘Welcome to the future’

Dit is een deel van de risico’s zoals beschreven in het Regionaal
Risicoprofiel 2015-2018. Veel van deze risico’s kunnen binnen
de hele regio voorkomen. De plaats van het pictogram betekent niet
dat het risico alleen in dat deel van de regio voorkomt.

Zaanstad

Oostzaan

Waterland
Landsmeer

Brandweerposten 1 januari - 31 december 2017
De posten Jisp en Den Ilp zijn in verband met sluiting
dit jaar niet op deze kaart afgebeeld.

Purmerend

Colofon
Dit is een uitgave van:
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Oosthuizen

Bezoekadres
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam

BEEMSTER

Middenbeemster
Spijkerboor

EDAM - VOLENDAM

Zuidoostbeemster

Postadres
Postbus 150
1500 ED Zaandam

Kwadijk
Edam

Krommenie
Wormer
Zaandijk

Assendelft
Zaandam - Prins Bernhardplein
Zaandam - Vermiljoenweg
Zaandam - Botenmakersstraat

Telefoon
(075) 681 18 11
E-mail
info@vrzw.nl

Volendam

WORMERLAND

Wormerveer

PURMEREND

ZAANSTAD

Marken
OOSTZAAN

WATERLAND

LANDSMEER

Zaandam - Houtveldweg
Monnickendam
Oostzaan

Ilpendam
Landsmeer

Broek in Waterland
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