donderdag, 09 december 2010

TOEKOMSTVISIE BRANDWEER
䢇 De aandacht verschuift deels van incidentbestrijding

naar preventie en zelfredzaamheid.
䢇 De opkomsttijden worden verruimd van 5-10 naar 10

minuten voor stedelijk en 15 voor landelijk gebied.
䢇 Een kwart (8) van de 32 brandweerposten in de regio

Limburg-Noord gaat sluiten.
䢇 Van de 45 tankautospuiten verdwijnen er 10.
䢇 De brandweer rukt niet meer standaard uit met tankautospuit en zes bemanningsleden maar gaat kleinere
voertuigen inzetten met twee bemanningsleden.

Gian Kerstges van vakbond Abvakabo:
„We zijn niet tegen de inzet van kleinere voertuigen maar we zijn wel bang dat dit voornemen
vooral is ingegeven door een financieel motief. In 80 procent van de gevallen zal een kleinere
inzet voldoende zijn, maar bij 20 procent dus niet. Dan neem je omwille van efficiency doelbewust een risico en rijst bij mij de vraag, wat is veiligheid ons nog waard?”

Sp
puiten of sluiten
Spuiten
Het zat er al langer
aan te komen bij de
steeds duurder wordende brandweer. Een
forse reorganisatie is
nodig voor de toekomst. Meer zelfredzaamheid is het devies. Maar is de brandweer straks nog op
tijd als uw huis in
lichterlaaie staat?
Bert Hammes/Pieternel Kellenaers

A

ls een van de eerste regio’s presenteerde veiligheidsregio LimburgNoord, van Mook &
Middelaar tot Echt-Susteren, haar
toekomstvisie. De brandweer gaat
meer met preventie en minder met
incidentbestrijding bezig. „Met die
kanteling lopen we echt voorop”,
lichtte Jacques Niederer als ‘bestuurlijk portefeuillehouder brandweer’ het plan toe. „Het past perfect bij de ontwikkeling binnen andere overheden waarbij eigen verantwoordelijkheid van de burger
voorop staat.”
Iedereen moet dus aan de rookmelders en brandblussers zodat we op
tijd buiten staan bij brand en als
het even kan zelf blussen. Want stedelingen moeten straks tien en buitenlui vijftien minuten wachten
voor de brandweer op de stoep
staat. Geen wereld van verschil
trouwens als je bedenkt dat de opkomsttijden van vijf tot tien minuten die nu gelden, in deze regio
praktisch nooit gehaald worden.
Waar 80 procent de landelijke
norm is, zit deze regio daar met 30
procent ver onder. Niet vreemd
dus dat de tijden worden opgerekt
nu dat landelijk kan. Als het aan de
beleidsmakers ligt tenminste.
„We kunnen tien minuten eerder
zijn als door het alarm van een
rookmelder de brandmelding eerder bij ons komt”, zegt regionaal
commandant Sjoerd van der
Schuit. Eenmaal ‘bewapend’ met
rookmelders in woningen en bedrijfsbrandweer bij ondernemers
kan de brandweerorganisatie op de
schop. Net als in Zuid-Limburg
waar korpsen sinds dit voorjaar
met een Snel Inzetbare Eenheid
(SIE, zie foto) werken, wil ook Limburg-Noord met dit bestelbusje
voor twee spuitgasten aan de slag.
Dat scheelt vier man en een hoop
tijd bij de eerste uitruk. Van der
Schuit verwacht de eerste beslissing over de aanschaf van deze SIE
al in 2011. Daarmee en met het verruimen van de opkomsttijden

De Snel Inzetbare Eenheid voor twee bemanningsleden zoals de Zuidwordt de sluiting van kazernes mogelijk. Een maatregel die jaarlijks
1,6 miljoen euro oplevert. Tien
tank-autospuiten minder bespaart
nog eens 400.000 euro en de perso-

nele winst bij de inzet van SIE’s
350.000 euro. Daar staat tegenover
dat geld moet worden gepompt in
het omscholen van personeel voor
het uitvoeren van meer preventie-

Limburgse brandweer die dit voorjaar in Nijswiller presenteerde.
ve taken. Van der Schuit: „Over
drie jaar is dat een structurele
winst van 1,5 miljoen euro.” Toch
is het geen bezuinigingsoperatie, benadrukt Van der Schuit die ook

niet uitsluit dat op termijn minder
mensen nodig zijn als kazernes sluiten. Bonden en vrijwilligersorganisatie geloven dan ook niet in de toekomstvisie „omwille van de veilig-

archieffoto Diana Scheilen

heid”. Die zal juist afnemen, denken de bonden. Gian Kerstges van
vakbond Abvakabo : „Die preventietaken zouden extra moeten zijn
en niet ten koste van de burger.
Vijftien minuten opkomsttijd is onverantwoord.” Ook de inzet van de
SIE zien bonden en vrijwilligers
niet als zaligmakend. „In Pernis is
iemand in zijn woning doodgemarteld terwijl de politie buiten op versterking wachtte”, trekt Ronald
Kraan van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers de parallel. „Dat
hoop ik bij een brand niet mee te
maken. Twee man is echt te weinig
voor een woningbrand en het redden van mensen.”
Het woord is nu aan de volksvertegenwoordigers binnen de Noorden Midden-Limburgse gemeenteraden. In het voorjaar van 2011 volgt
een definitief besluit.
Lees toekomstvisies en de reacties van bonden en vrijwilligers
op de website van deze krant.

