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Voorwoord
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 2018 zetten wij
een aantal van onze belangrijkste
activiteiten en gebeurtenissen
op een rij.
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Jaarlijks geven wij in ‘Jaar in beeld’ informatie over
incidenten afgewisseld met leuke wetenswaardigheden. Enerzijds om een beeld van ons werk te
geven. Anderzijds om te laten zien dat we het geld
dat hiermee gemoeid is goed besteden.
We kunnen 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 die werken, behalve bij incidenten op straat, ook op andere manieren samen.
Dagelijks houden wij ons bezig met de voorbereiding op incidenten, rampen en crises. Dat doen we
binnen het samenwerkingsverband veiligheidsregio.
Het doel is bijdragen aan een veilige omgeving
om in te wonen en te werken. Als veiligheidsregio
hebben we een groot netwerk. Steeds vaker delen
we informatie met andere partijen en bundelen
de krachten. Een voorbeeld: tijdens de hitte en
droogte van afgelopen zomer hebben we met onze

buurregio’s, gemeenten, het Hoogheemraadschap,
Rijkswaterstaat en GGD/GHOR steeds gezamenlijk
een beeld bijgehouden van de stand van zaken.
Welke scenario’s kunnen zich voordoen en hoe
bereiden we ons daarop voor. Door samen te
werken weten we elkaars deskundigheid beter te
gebruiken, leren we elkaar nog beter kennen en
kunnen we met gemeenten onze inwoners beter
informeren en voorbereiden. Ons motto is ‘Samen
voor veilig’. 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!

Hilda Raasing

Henk Fokkens

Ferdinand Strijthagen

Directeur VrZW /
commandant brandweer

Sectorhoofd / districtchef
Politie Noord-Holland

Directeur publieke
gezondheid / directeur
GGD Zaanstreek-Waterland

Gerda Blom

Coördinerend gemeentesecretaris / gemeentesecretaris
Purmerend

JANUARI
Relatief rustige jaarwisseling
in Zaanstreek-Waterland
De hulpdiensten hebben zich weer goed
voorbereid op Oud en Nieuw. Politie en
brandweer spraken van een relatief rustige
jaarwisseling. De ambulancedienst meldde
een vergelijkbare inzet met het voorgaande
jaar. Er waren 102 ambulanceritten (2017:
114). En er is 55 keer een beroep gedaan
op de brandweer (2017: 57). Het zwaartepunt lag hierbij op container-, afval- en
buitenbranden.
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Tegelijkertijd brand
in Zaanstad en Oostzaan
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Op dinsdag 9 januari brak er in
twee gemeenten in onze regio
bijna tegelijkertijd brand uit. Als
eerste werd brandweerpost
Oostzaan opgeroepen voor
een keukenbrand in Poelenburg, Zaandam. Daarna kwam
er een melding binnen voor een grote brand in
Oostzaan in een schuur van loonbedrijf Groeneveld. Terwijl de
Oostzaanse brandweermensen het vuur blusten in Zaandam, bestreden
de collega’s van Purmerend, Landsmeer en Beemster de brand in Oostzaan.
Een mooi staaltje samenwerking!

Nieuw voertuig voor
jeugdbrandweer Zaanstad
De jeugdbrandweer van Zaanstad heeft
sinds 1 januari een nieuw voertuig.De
officiële overdracht was op 17 januari. Ze
delen dit voertuig met brandweerpost
Botenmakersstraat, Zaandam.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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NL-Alert ingezet
tijdens storm
Tijdens de storm op donderdag 18 januari
rukte de brandweer circa 200 keer uit voor
stormschade. In korte tijd kwamen zeer
veel meldingen binnen via het alarmnummer 112. De wachttijd voor spoedmeldingen liep op omdat ook veel niet
urgente meldingen binnenkwamen. Daarop
werd besloten een NL-Alert bericht uit te
sturen met de oproep om 112 alleen te
bellen bij acuut gevaar of levensbedreigende situaties. Na dit bericht werd het aantal
meldingen via 112 direct aanzienlijk minder.
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Start campagne
‘Stop CO-vergiftiging’
Ventileren, controleren en alarmeren. Net
als afgelopen jaar, is dat is de oproep van
de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Uit
de verhalen die we tegenkomen blijkt
dat de CO-slachtoffers vrijwel allemaal al
langer last hadden van de symptomen
van een koolmonoxidevergiftiging. Maar omdat de symptomen zo op griep lijken en
de incidenten vaak rondom een griepperiode plaatsvinden, herkennen veel mensen
deze vergiftiging niet. Het is dus belangrijk dat mensen deze symptomen zelf gaan
herkennen. Neem dus vooral een kijkje op de website van de brandweer.

Brandveilig Leven posters in EBS bussen
In maart en april hingen in de Waterlandse stad- en streekbussen van openbaar
vervoerder EBS posters met een Brandveilig Leven boodschap. De brandweer vroeg
aandacht voor onder andere het belang van rook- en koolmonoxidemelders in huis en
het maken van een vluchtplan. De postercampagne was één van de tastbare
resultaten van gesprekken tussen de directie van EBS en VrZW over samenwerking.

KNRM en brandweerpost
Marken oefenen ijsredding
Maart begon winters. Naast veel ijspret
was de kou een uitgelezen kans voor de
KNRM Marken en brandweerpost Marken
om de ijsreddingsprocedure op het Markermeer te oefenen. Met speciale ijssleeën,
lijnen en overlevingspakken gingen de
hulpverleners zaterdag 3 maart aan de slag.
Ook de Waterlandse burgemeester Luzette
Kroon liet zich in het ijskoude water zakken
om zich te laten redden.
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Burgerhulpposten Jisp en
Oostknollendam
Burgemeester Peter Tange opende
zaterdag 3 maart de burgerhulpposten in Jisp en Oostknollendam.
Gemeente Wormerland en VrZW
hebben deze hulpposten mogelijk
gemaakt. De vrijwilligers van
deze hulpposten zijn opgeleid en
gecertificeerd met een AED- en
BHV-diploma. Ze komen o.a. in
actie bij reanimaties, het vrijhouden van waterwinplaatsen en het vrijmaken van de weg na een storm.
De vrijwilligers hebben niet dezelfde bevoegdheden als brandweermensen. Wel verrichten ze handen spandiensten om de brandweer te ondersteunen bij bijvoorbeeld een brand. De hulpposten
zijn opgezet na het sluiten van de brandweerposten in Jisp en Oostknollendam.
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Oefenen met senioren

Portofoons voor
Reddingsstation Warder
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Op 6 maart tekenden Ed Doesburg, voorzitter
van het Reddingsstation in Warder en directeur
VrZW Hilda Raasing een overeenkomst. VrZW
voorziet het reddingsstation voortaan van C2000portofoons. Dit verbetert de communicatie tussen
de beide diensten tijdens gezamenlijke inzetten.

Senioren blijven steeds langer
zelfstandig wonen. Niet alleen zelfredzame senioren, maar ook senioren die
afhankelijk zijn van hulp. Hoe brengen zij zich bij
brand in veiligheid? Om het risicobewustzijn en
de zelfredzaamheid te vergroten, organiseren
we regelmatig ontruimingsoefeningen in wooncomplexen voor senioren. In 2018 waren dat
er in totaal vier. Zo waren we op 5 maart bij de
Meerpaal in Zaandam. De bewoners oefenden
samen met de brandweer en het Rode Kruis.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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Visitatiecommissie op bezoek
Visitatie is een mooi woord voor bezoek.
Veiligheidsregio’s visteren elkaar om
als gelijkwaardige gesprekspartner en als
‘kritische vriend’ naar de organisatie en
prestaties te kijken. Het bezoek leverde
het beeld op van een organisatie die na de
regionalisering van de brandweer grote en
goede stappen heeft gezet om de dienstverlening aan de inwoners te continueren
en waar mogelijk te verbeteren.
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APRIL
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Stadshart Zaandam 5e ster KVO
Stadshart Zaandam is bekroond met een 5e ster van het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO). Adviseur Maarten Duijn van het CCV, Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid, reikte de ster maandag 9 april uit aan burgemeester
Jan Hamming. Het KVO-keurmerk helpt de betrokken partijen om op een
gestructureerde manier overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.

Nieuwe website
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Wat te doen bij… brand, stroomuitval
of storm? Voor deze vragen en nog
veel meer kun je sinds 17 april op onze
nieuwe website terecht. Ook houden
we je tijdens grotere incidenten in
onze regio op hoogte via ons liveblog.
De nieuwe site is op alle apparaten,
dus ook smartphone of tablet, goed
leesbaar, heeft een goede zoekfunctie
en een fris uiterlijk. Neem gerust een
kijkje op www.vrzw.nl.

MEI
Landelijke
Bevolkingszorgproducten
Bevolkingszorg Zaanstreek-Waterland
werkt actief mee aan het ontwikkelen van
landelijke Bevolkingszorgproducten in het
Landelijk Netwerk Bevolkingszorg. Een
mooi voorbeeld is het filmpje ‘Wij zijn
bevolkingszorg’ dat dit jaar uitkwam.
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Inspectie Justitie & Veiligheid
onderzoekt inrichting repressieve
brandweerorganisatie
De Inspectie Justitie en Veiligheid
onderzocht in 2017 de inrichting van de
repressieve brandweerzorg in Nederland.
Het onderzoeksrapport is woensdag 23
mei gepubliceerd. Uit het onderzoek
komt naar voren dat we in Nederland
beschikken over goede brandweerzorg en
dat er op onderdelen nog aandachtspunten
zijn. VrZW heeft de aandachtspunten
op het gebied van opkomsttijden en
de samenstelling van basisbrandweer
eenheden opgepakt en uitgevoerd.

Kampioenschap
jeugdbrandweer
Nederland in Purmerend
Zaterdag 12 mei organiseerde
jeugdbrandweer Purmerend een
kwalificatiewedstrijd voor het
Nederlands kampioenschap van
Jeugdbrandweer Nederland. De
jeugdbrandweer van Zaanstad
deed mee en behaalde op
wedstrijdbaan 2 een mooie
derde plaats. In de kwartfinale
behaalden zij uiteindelijk
de 5e plaats.
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Brandveilig Leven
Een brandveilig leven, we laten het mensen
graag zelf ervaren. Ook in 2018 was Brandweer Zaanstreek-Waterland met de Brandweer VR Experience aanwezig bij een groot
aantal evenementen in onze regio. Duizenden
mensen maakten kennis met onze virtual
reality ervaring. Een virtuele wereld waarin je
leert hoe je brand voorkomt en wat je moet
doen als onverhoopt toch brand uitbreekt.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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Meldkamers onder één dak
Onze meldkamer is op dinsdag 5 juni
verhuisd en ‘woont’ voortaan onder één
dak met de meldkamer van Kennemerland.
Begin 2019 komen ook de meldkamers
van Noord-Holland Noord en de Koninklijke
Marechaussee naar Haarlem. De
meldkamers gaan dan samen verder
als één meldkamer Noord-Holland.

GRIP 1 Brand leegstaand
pakhuis in Krommenie
In de nacht van woensdag op donderdag
brak rond 2.00 uur brand uit in een
leegstaand pakhuis aan het Weiver in
Krommenie. De brandweer schaalde snel
op vanwege de snelle ontwikkeling van de
brand en de ligging tussen appartementen.
Adequaat optreden van de brandweer heeft
uitbreiding van de brand voorkomen. Het
pakhuis stond tussen een autoshowroom,
schilders- en glaszettersbedrijf, een
kaaspakhuis en diverse appartementen.
De naastgelegen appartementen werden
ontruimd. Er kwam veel rook vrij.
Omwonenden kregen het advies ramen en
deuren te sluiten. De brandweer gaf om
4.00 uur het sein brand meester. De loods
is verloren gegaan en de woningen hebben
flinke brandschade.

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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CoPI-oefeningen in Volendam
In april, mei en juni organiseerden we een reeks van vijf CoPI-oefeningen.
CoPI staat voor Commando Plaats Incident. Het is de plek waar alle
crisisfunctionarissen tijdens de crisis overleggen. Het CoPI gaat bij grote
incidenten (vanaf opschalingsniveau GRIP1) altijd ter plaatse. Door te
oefenen, doen alle betrokken functionarissen ervaring op in de setting
waarin ze moeten werken tijdens een crisis. Het scenario van deze CoPI
oefeningen was complex. Het CoPI moest laten zien dat zij als team kunnen
opereren onder leiding van de leider CoPI. We beoefenden deze keer het
Incidentbestrijdings-plan IJsselmeer. De KNRM en Rijkswaterstaat oefenden
daarom, naast bevolkingszorg, politie, brandweer en GHOR, mee.
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Veiligheidsbestuur besluit
tot inrichting GHOR-bureau

29

Begroting en jaarstukken
definitief vastgesteld
Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken
2017 en begroting 2019 vastgesteld. In de
begroting legt VrZW vast wat het beoogde
maatschappelijke effect is (wat willen we
bereiken?), de wijze waarop gestreefd
wordt dit te realiseren (wat gaan we doen?)
en het overzicht van baten en lasten (wat
gaat het kosten?). In de jaarstukken legt
VrZW verantwoording af aan het Algemeen
Bestuur over de uitgevoerde taken
(wat hebben we gedaan?) en de daarbij
behorende (financiële) middelen (wat heeft
het gekost?). Over 2017 boekte VrZW een
positief jaarresultaat van ruim € 750.000,. Een groot deel daarvan wordt terug
gegeven aan de gemeenten.
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Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland heeft op 29 juni besloten
dat Zaanstreek-Waterland een eigen GHORbureau krijgt. GHOR staat voor: Geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio. Op dit
moment zijn de GHOR taken voor onze regio nog
belegd bij GHOR Amsterdam-Amstelland.
Met het besluit wordt een versterking
van zowel de veiligheidsregio als
de GGD in onze regio beoogd.
Volg de ontwikkelingen rondom
de GHOR op onze website.

Hitte en inzet VrZW

JULI

In de zomer ging Nederland langdurig
gebukt onder hitte en droogte. VrZW
heeft de situatie gemonitord samen met
de omliggende veiligheidsregio’s, het
waterschap, GHOR en GGD. We hebben
een speciale hittepagina ingericht op onze
website. Hier konden inwoners van onze
regio alle informatie over de verschillende
problemen die ontstaan tijdens langdurige
hitte teruglezen.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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GRIP 1 Brand seniorencomplex in Wormerveer
In het seniorencomplex ‘de Amandelbloesem’ aan de Vinkenstraat in Wormerveer
brak vrijdagnacht 31 augustus omstreeks
23.36 uur brand uit. De brand was vrij snel
geblust, maar vanwege de rookontwikkeling
moest een aantal bewoners hun appartement verlaten. De brandweer gaf om 2.15
uur het sein brand meester.

AUGUSTUS
31

SEPTEMBER

8
15

ABWC wedstrijden
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 2018 vertegenwoordigden meerdere ploegen onze regio. Het beste
resultaat was de mooie derde plaats van
post Marken bij de landelijke finale in
Leeuwarden op 15 september.
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Spectaculaire open dag Brandweer Zaanstreek-Waterland
Op zaterdag 8 september kon iedereen de wereld van de hulpdiensten ervaren.
Op het terrein van de brandweer was de jaarlijkse open dag. Duizenden bezoekers
kwamen langs. Het lijkt alsof het ieder jaar drukker wordt! Het draait tijdens deze
open dag niet alleen om de brandweer. Ook andere hulpdiensten zoals de politie,
ambulancedienst, de dierenambulance en het Rode Kruis waren aanwezig. Dit jaar
lieten de hulpdiensten voor het eerst zien wat zij doen als een gebouw instort.

GRIP 1 Instorting deel
parkeergarage Dekamarkt
in Wormerveer
Op dinsdagmiddag 18 september stortte
een deel van de parkeergarage aan Plein 13
in Wormerveer in. Een deel van de tweede verdieping kwam terecht op de eerste
verdieping. Gezien de verwachte impact
van dit incident werd omstreeks 11.23 uur
opgeschaald naar GRIP 1. De brandweer gaf
om 15.30 uur het sein incident meester.
Er zijn geen slachtoffers gevallen.
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OKTOBER
1

Start kwartiermaker GHOR
Sinds oktober kom je Ria
Logtenberg regelmatig tegen
bij VrZW en de GGD ZaanstreekWaterland. Als kwartiermaker
GHOR Zaanstreek-Waterland
is zij druk bezig met het
vorm-geven van het eigen
GHOR-bureau van VrZW.

Maak van je roze wolk, geen rookwolk’
Introductie rampenbestrijding
Bevolkingszorg en de afdeling
Vakbekwaamheid VrZW organiseerden
op 12 juli en 27 september voor de
nieuwe wethouders/locoburgemeester
een introductie in de rampenbestrijding
en crisisbeheersing en hun rol als
opperbevelhebber. Wouter Jong van
het Genootschap van burgemeesters
was gastspreker.
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Onder het motto ‘Maak van je roze wolk, geen
rookwolk’ ging een aantal burgemeesters in
onze regio op kraamvisite in de eigen gemeente.
De burgemeesters overhandigden een aantal
kersverse ouders een geboortekoffer met
daarin twee rookmelders, handige tips, een
‘vluchtsleutelhanger’ en een presentje. Ook deed
de brandweer bij hen een woningcheck. Ouders die
hun pasgeboren zoon of dochter kwamen aangeven
op het gemeentehuis ontvingen tijdens de roze
wolk campagne een geboortetasje met informatie
over brandveiligheid. De campagne vond plaats in
het kader van de jaarlijkse brandpreventieweken.

Virtuele ademluchtwerkplaats
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In oktober ondertekenden de directeuren van de vier veiligheidsregio’s
(Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en ZaanstreekWaterland) een overeenkomst. Hierdoor werd het mogelijk om de ademluchtwerkplaatsen volledig uitwisselbaar te maken. Dit zorgt ervoor dat de brandweer onder
alle omstandigheden kan worden voorzien van ademlucht. Zelfs als één van de
regio’s onder de rook komt te liggen en niet meer kan functioneren.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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GRIP 1 Brand Karekietpark
in Purmerend
Op vrijdag 16 november brak omstreeks
4.00 uur brand uit in een leegstaande
school. De brand ontwikkelde zich snel
daarom werd om 4.45 uur opgeschaald
naar GRIP 1. In verband met de grote
rookontwikkeling werd een NL Alert
verstuurd met het advies ramen
en deuren te sluiten en mechanische
ventilatie uit te zetten. De brandweer gaf
om 9.18 uur het sein brand meester.

NOVEMBER
Hulpdiensten oefenen met
extreem geweld
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Bij een extreem geweld incident hebben de
hulpdiensten elkaar extra hard nodig. Het is
daarom belangrijk om regelmatig samen te
oefenen. Op 1, 7 en 20 november oefenden
collega’s van brandweer en ambulancedienst
van Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland
Noord en Kennemerland samen met Politie Noord-Holland extreem geweld
scenario’s. Deze realistische oefeningen waren een try-out voor de 54 oefeningen
die in 2019 plaatsvinden. De oefeningen sloten goed aan op de multidisciplinaire
themabijeenkomsten, awareness sessies en de trainingen “stop het bloeden” die
voor al onze eenheden in het voorjaar waren georganiseerd.

Landelijke Sinterklaasintocht Zaanstad
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De gemeente, politie en VrZW hebben nauw
samengewerkt bij de voorbereiding op de
(crisis)communicatie rond de intocht. Om deze
samenwerking ook fysiek vorm te geven, is
tijdens de intocht de 6e verdieping van het VrZW
gebouw (waar voorheen de
meldkamer gevestigd was)
ingericht als actiecentrum voor
de communicatieadviseurs van
gemeente, politie en VrZW.

Young Fire &
Rescue Team
Markermeergebied
VrZW heeft twee
jeugdbrandweerkorpsen:
Purmerend en Zaanstad.
Vanaf begin 2019 wordt de
gemeente Edam-Volendam de thuisbasis
voor het derde jeugdkorps in de regio. Dit
wordt niet zoals de andere korpsen een
traditioneel ‘brandweerrood’ jeugdkorps.
Maar een innovatief, divers en breed
georiënteerd jeugdhulpverleningsteam.
Bij een nieuw jeugdteam hoort ook een
nieuwe naam. De naam jeugdbrandweer
dekte immers de lading niet meer. Op 21
november hebben de Stuurgroep en de
jeugdleiders de naam Young Fire & Rescue
Team gekozen met het daarbij horende
logo. Op 19 januari 2019 was de feestelijke
aftrap van dit nieuwe team.
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Training verpleeg- en verzorginstellingen
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Op 20 november vond een succesvolle training plaats voor verpleeg- en
verzorginstellingen. De vijf GHOR-bureaus in de regio Noordwest 6 (AmsterdamAmstelland/Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Noord-Holland-Noord,
Flevoland en Gooi- en Vechtstreek) organiseerden deze training. De thema’s waren
zorgcontinuïteit en crisismanagement. De training werd goed bezocht. Uit alle regio’s
waren zorginstellingen vertegenwoordigd.

Brand historische woning
Zaanweg Wormerveer

23

Op vrijdag 23 november in de namiddag ontstond een zeer grote brand in een monumentale woning aan de Zaanweg in Wormerveer.
Er kwam veel rook vrij bij de brand. Een aantal
woningen is daarom ontruimd. Er is ook een
NL-alert uitgegaan met het verzoek om ramen
en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten. De politie hield
extra toezicht in de wijk. Om 2.15 uur is het
sein brand meester gegeven. Zaterdagochtend
konden de bewoners die hun huizen hadden
verlaten weer terugkeren naar hun woning. De
monumentale woning is onbewoonbaar.

Belevingsonderzoek
In 2017 vond onder het brandweerpersoneel een (landelijk) belevingsonderzoek
plaats. Uit het onderzoek kwam naar voren
dat men trots is om brandweerman of
-vrouw te zijn. Verder valt in het algemeen
op dat medewerkers graag meer invloed
en betrokkenheid bij ontwikkelingen en
oplossingen willen. VrZW heeft de signalen
uit het belevingsonderzoek meteen
opgepakt. Dit heeft in 2018 geleid tot een
aantal concrete acties. Zo kunnen de
posten straks zelf meer regelen op het
gebied van facilitaire zaken. Ook is het
realistisch oefenen naar een hoger niveau
getild en is een grote slag gemaakt op
het gebied van schoon en veilig werken.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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DECEMBER
Eén organisatie voor
brandweeropleidingen in
Noord-Holland
Zaanstreek-Waterland gaat voortaan samen
met Noord-Holland Noord en Kennemerland brandweeropleidingen aanbieden
vanuit één organisatie: Brandweerschool
Noord-Holland. Het brandweeronderwijs
van deze brandweerschool is erop gericht
vakmensen voor te bereiden op hun taak.
Nu en in de toekomst. Met drie regio’s
staan we samen sterk om kwalitatief goed
opgeleide brandweermensen te hebben,
die alles in huis hebben om hun uitdagingen professioneel aan te pakken. In 2018
werd dit voorbereid, medio 2019 opent de
Brandweerschool haar deuren.
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Geen Nood Bij Brand oefening justitieel complex Zaanstad
Maandag 17 december oefende de bedrijfshulpverlening (BHV) van het justitieel complex
Zaanstad samen met Brandweer Zaanstreek-Waterland. Tijdens de oefening is vooral
gekeken naar de samenwerking tussen de BHV en de brandweer. Als het misgaat, is het
belangrijk dat partijen elkaar blindelings kunnen vinden.

18

Voorlichting vuurwerk voor
leerlingen Zaanse basisscholen
Ook dit jaar kregen scholieren van Zaanse
basisscholen voorlichting over vuurwerk.
De Wormerlandse burgemeester Peter
Tange trapte de vuurwerkcampagne af in
de raadzaal van het Stadhuis van Zaanstad.
De jongeren konden aan een panel van
experts vragen stellen over vuurwerk. Na
afloop kregen ze een pakket mee met
onder andere een veiligheidsbril, een
aansteeklont en een usb-stick met de
presentatie. Hiermee hebben zij op hun
beurt hun klasgenoten alles verteld over de
regels en het veilig omgaan met vuurwerk.
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Brandweer bedankt
werkgevers vrijwilligers

20

In de veiligheidsregio ZaanstreekWaterland 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.

Innovatie
brandweermaterieel
In 2018 is uitvoering gegeven aan
het meerjarig investeringsplan voor
het materieel. Een aantal voertuigen
was afgeschreven en is vervangen.
Er zijn onder andere 2 nieuwe
autoladders, 2 tankautospuiten,
een logistiek voertuig, diverse
dienstauto’s en een nieuwe kraanbak
in dienst genomen. Met de nieuwe
autoladders zorgen we ervoor dat
deze nu meer uniform zijn in de regio.
Dit bevordert de uitwisselbaarheid,
in vakbekwaamheidsprogramma’s,
mensen en onderhoud. Het nieuwe
materieel voldoet ook weer aan
de laatste eisen op het vlak van
arbeidshygiëne en techniek.

Veiligheidsregio
Zaanstreek Waterland

Beemster
Edam-Volendam
Wormerland

Zaanstad

Purmerend

Oostzaan

Waterland
Landsmeer

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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Kerncijfers 2018

Het aantal meldingen dat
bij de brandweermeldkamer
binnen kwam

1461 prio 1

in 2018 betrof 3455

1994 prio 2

(in 2017: 3151). Het ging om:

meldingen

meldingen en

VrZW heeft

210 beroepsmedewerkers,
484 brandweervrijwilligers
en 19 niet repressieve
vrijwilligers:

Incidentmeldingen brandweer 2018

619 mannen en 94 vrouwen

Soorten melding brandweer

Prio 1

Prio 2

Totaal

Brand gebouw

187

1

188

33 nieuwe
brandweercollega’s

Brand buiten

41

209

250

Brand overig

216

65

281

slaagden voor de
aanstellingskeuring

Dienstverlening*

107

614

721

Ongevallen

275

42

317

Ongeval gevaarlijke stoffen

57

32

89

Openbaar meldsysteem

196

429

625

Waterongeval

35

0

35

15 nieuwe leden

Overig**

347

602

949

op: 10 meiden en 5 jongens

Totaal

1461

1994

3455

Onze regio heeft

23 brandweerposten

De werving van het in 2019 op te richten
Young Fire & Rescue Team leverde

* Tot dienstverlening behoort bijvoorbeeld: dier in nood, afhijsen patiënten en liftopsluiting
** Tot overig behoort bijvoorbeeld het assisteren van andere hulpdiensten en meldingen milieu incidenten
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Van alle incidenten was in 5x
gecoördineerde samenwerking
van de hulpdiensten en getroffen
gemeenten nodig:

Het betrof 5x een
GRIP 1 situatie

267 brandweercollega’s slaagden

bedrijfsopvangteam is 3x ingezet

voor het Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek (PPMO).

om brandweercollega’s op
te vangen ter ondersteuning
bij de verwerking van het
incident of de situatie

Ons

GHOR deelnemers beoefenden
hun vakbekwaamheid tijdens

22 oefeningen,
5 bijeenkomsten
en 1 training
in Zaanstreek-Waterland

De Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg had
VrZW organiseerde

30 multidisciplinaire
opleidingen,

10 inzetten waarvan
4x een GRIP1

aan mee

3.801 volgers
op Twitter en 168
op Instagram.

7 zorginstellingen
oefende de
brandweer
samen met de bedrijfshulpverleningsorganisatie

430 en 247

De gemeenten in onze regio
vragen VrZW regelmatig om
advies in het kader van
vergunningverlening voor
evenementen en bouwwerken.

94% van de gevraagde
veiligheidsadviezen

Op 31 december had VrZW

Brandweer Zaanstreek-Waterland
Bij

in 4 wooncomplexen
voor senioren

trainingen en oefeningen
voor crisisteams in onze
regio. Hier deden

circa 300 deelnemers

VrZW organiseerde
ontruimingsoefeningen

Het aantal ongewenste
en onechte brandmeldingen
is in 2018 met

hebben we binnen de gestelde
termijn afgehandeld

57 meldingen
afgenomen naar 941
(2017: 998)

De Brandweer VR
Experience is in 2018

44x ingezet
om voorlichting te geven
over brandveiligheid.

Onze jeugdbrandweer
heeft in totaal

29 leden
(Purmerend: 16, Zaanstad: 13)

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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