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VoorwoordVoorwoord

Ook 2019 stond in het teken van kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners van onze regio. De gezondste en veiligste regio word je immers niet van zelf. En kun jeOok 2019 stond in het teken van kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners van onze regio. De gezondste en veiligste regio word je immers niet van zelf. En kun je

zeker niet alleen.zeker niet alleen.

Betrokkenheid van partners en burgers organiseren, blij� belangrijk. Zoals bij het (Limburgse) risicopro�el, dat de basis is van ons beleidsplan voor de komende �er jaren.Betrokkenheid van partners en burgers organiseren, blij� belangrijk. Zoals bij het (Limburgse) risicopro�el, dat de basis is van ons beleidsplan voor de komende �er jaren.

Het risicopro�el gee� inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s in onze samenle�ng. In 2019 is dit risicopro�el op innovatieve manier met de raadsleden van de �j�ienHet risicopro�el gee� inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s in onze samenle�ng. In 2019 is dit risicopro�el op innovatieve manier met de raadsleden van de �j�ien

gemeenten besproken door middel van een webinar; een relatief nieuwe manier van digitaal overleg.gemeenten besproken door middel van een webinar; een relatief nieuwe manier van digitaal overleg.

In 2019 was de paraatheid van onze brandweer onderwerp van gesprek. Dit gesprek leidde uiteindelijk tot extra geld om de paraatheid de komende jaren te borgen. OokIn 2019 was de paraatheid van onze brandweer onderwerp van gesprek. Dit gesprek leidde uiteindelijk tot extra geld om de paraatheid de komende jaren te borgen. Ook

was 2019 het jaar van nieuwe, landelijke vaccinatiecampagnes, zoals meningokokken en kinkhoest. Belangrijke ontwikkelingen voor onze algemene gezondheidszorg.was 2019 het jaar van nieuwe, landelijke vaccinatiecampagnes, zoals meningokokken en kinkhoest. Belangrijke ontwikkelingen voor onze algemene gezondheidszorg.

Afgelopen jaar zijn er mooie stappen gezet met Risk Factory Limburg-Noord. Dit bele�ngscentrum voor zowel basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 als senioren, opendeAfgelopen jaar zijn er mooie stappen gezet met Risk Factory Limburg-Noord. Dit bele�ngscentrum voor zowel basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 als senioren, opende

in mei zijn deuren. Dagelijks ontvangen we gasten om te ‘leren door te beleven’ over risico’s op het vlak van gezondheid en veiligheid.in mei zijn deuren. Dagelijks ontvangen we gasten om te ‘leren door te beleven’ over risico’s op het vlak van gezondheid en veiligheid.

2020 is opnieuw een jaar met mooie projecten in het vooruitzicht, zoals de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en de contouren van een toekomstbestendige2020 is opnieuw een jaar met mooie projecten in het vooruitzicht, zoals de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en de contouren van een toekomstbestendige

brandweerzorg. Geen eenvoudige opgaves, maar wel opgaves die nodig zijn om hoogwaardige zorg voor veiligheid en gezondheid te kunnen blijven bieden, die aansluit bijbrandweerzorg. Geen eenvoudige opgaves, maar wel opgaves die nodig zijn om hoogwaardige zorg voor veiligheid en gezondheid te kunnen blijven bieden, die aansluit bij

de uitdagingen van onze regio.de uitdagingen van onze regio.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier met onze terugblik op 2019.Ik wens u veel kijk- en leesplezier met onze terugblik op 2019.

Jac RooijmansJac Rooijmans

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-NoordAlgemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord
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VeiligheidsregioVeiligheidsregio
Limburg-NoordLimburg-Noord
in één oogopslagin één oogopslag
Kengetallen 2019Kengetallen 2019

PersoneelPersoneel

Omvang en samenstelling personeel op 31 december 2019Omvang en samenstelling personeel op 31 december 2019

GGD Limburg-NoordGGD Limburg-Noord
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JeugdgezondheidszorJeugdgezondheidszor

gg

89.23689.236 kinderen 0-18 jaar kinderen 0-18 jaar

4.3164.316 geboortes geboortes

Ruim Ruim 81.60081.600 consulten consulten

2121 consultatiebureaus consultatiebureaus

77.70077.700 vaccinaties in het kader van vaccinaties in het kader van
het Rijksvaccinatieprogrammahet Rijksvaccinatieprogramma

GezondheidsbeschermGezondheidsbescherm

inging

Ruim Ruim 11.55011.550 reisconsulten reisconsulten

15.25015.250 reisvaccinaties reisvaccinaties

2.5402.540 soa klanten soa klanten

2626 tuberculose klanten behandeld tuberculose klanten behandeld
en/of begeleiden/of begeleid

1111 hygiëne adviezen evenementen hygiëne adviezen evenementen

Toezicht houdenToezicht houden

499 499 jaarlijkse inspectiesjaarlijkse inspecties
instellingen kinderopvanginstellingen kinderopvang

ForensischeForensische

geneeskundegeneeskunde

529529 lijkschouwingen lijkschouwingen

1.6571.657 behandelingen behandelingen
arrestantenzorgarrestantenzorg

Brandweer Limburg-NoordBrandweer Limburg-Noord

RisicobeheersingRisicobeheersing

1.9891.989 adviezen brandveiligheid adviezen brandveiligheid
1.5961.596 (her)controles (her)controles
brandveiligheid/brandveiligbrandveiligheid/brandveilig  
gebruikgebruik
375375 voorlichtingsactiviteiten voorlichtingsactiviteiten
Brandveilig LevenBrandveilig Leven
4646 brandonderzoeken brandonderzoeken

IncidentbestrijdingIncidentbestrijding

3131 brandweerposten (vanaf 8-1-2020 brandweerposten (vanaf 8-1-2020
30 posten)30 posten)

4.915 4.915 uitrukken repressieveuitrukken repressieve
brandweerzorg (3.031 prio 1 en 1.884brandweerzorg (3.031 prio 1 en 1.884  
prio 2)prio 2)

CrisisbeheersingCrisisbeheersing

CrisisbeheersingCrisisbeheersing

2121  Gecoördineerde RegionaleGecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdings Procedures (GRIP) (16 GRIP 1,Incidentbestrijdings Procedures (GRIP) (16 GRIP 1,  
4 GRIP 2 en 1 GRIP 3)4 GRIP 2 en 1 GRIP 3)
323323 adviesaanvragen vergunning adviesaanvragen vergunning
geneeskundige hulpverlening evenementengeneeskundige hulpverlening evenementen
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Kwartaal 1Kwartaal 1

Bouwsteen 'veiligheid' onderdeel van OmgevingsvisieBouwsteen 'veiligheid' onderdeel van Omgevingsvisie
GennepGennep
De 15 gemeenten in regio Limburg-Noord bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. Naar verwachting treedt deze wet in 2021 in werking. DeDe 15 gemeenten in regio Limburg-Noord bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. Naar verwachting treedt deze wet in 2021 in werking. De

Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met deze wet wil de overheid regels voorOmgevingswet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met deze wet wil de overheid regels voor

ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Doel van de omgevingswet is ‘Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit'. DeDoel van de omgevingswet is ‘Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit'. De

Omgevingswet is een belangrijk middel om te sturen op (on)veiligheid. Denk aan regels voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, de inrichting van een wijk of deOmgevingswet is een belangrijk middel om te sturen op (on)veiligheid. Denk aan regels voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, de inrichting van een wijk of de

locatiekeuze voor een zorginstelling.locatiekeuze voor een zorginstelling.

OmgevingsvisieOmgevingsvisie

Gemeenten werken nu vaak nog met deel�sies van diverse onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan economie, verkeer, woningvoorraad en externe veiligheid. Met de komst van de Omge�ngswet komt er éénGemeenten werken nu vaak nog met deel�sies van diverse onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan economie, verkeer, woningvoorraad en externe veiligheid. Met de komst van de Omge�ngswet komt er één

integrale gemeentelijke �sie; de omge�ngs�sie. In deze omge�ngs�sie worden verschillende onderwerpen samen gebracht en bepaalt de gemeente haar koers voor de toekomst. Veiligheid is één van deintegrale gemeentelijke �sie; de omge�ngs�sie. In deze omge�ngs�sie worden verschillende onderwerpen samen gebracht en bepaalt de gemeente haar koers voor de toekomst. Veiligheid is één van de

onderwerpen. De omge�ngs�sie is de basis voor het omge�ngsplan waarin de gemeente keuzes maakt over de inrichting en ontwikkelingen in de gemeente.onderwerpen. De omge�ngs�sie is de basis voor het omge�ngsplan waarin de gemeente keuzes maakt over de inrichting en ontwikkelingen in de gemeente.

Omgevingsvisie GennepOmgevingsvisie Gennep

Gemeente Gennep is één van de eerste gemeenten die een omge�ngs�sie hee� opgesteld. Veiligheidsregio Limburg-Noord is hierbij nauw betrokken geweest. Samen met de gemeente Gennep zijn deGemeente Gennep is één van de eerste gemeenten die een omge�ngs�sie hee� opgesteld. Veiligheidsregio Limburg-Noord is hierbij nauw betrokken geweest. Samen met de gemeente Gennep zijn de

huidige risico’s inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn de risico’s uit het huidige risico’s inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn de risico’s uit het pro�nciaal risicopro�el pro�nciaal risicopro�el door vertaald naar de gemeente. Daarnaast is gekeken naar de ambities en ontwikkelopgave van de gemeentedoor vertaald naar de gemeente. Daarnaast is gekeken naar de ambities en ontwikkelopgave van de gemeente

Gennep en zijn hierbij de aandachtspunten voor veiligheid benoemd.Gennep en zijn hierbij de aandachtspunten voor veiligheid benoemd.

Bij de omge�ngs�sie Gennep is gebruik gemaakt van de kernwaarden veiligheid, die samen met Brandweer Nederland zijn ontwikkeld. Veiligheid hee� een plek gekregen in de Omge�ngs�sie Gennep,Bij de omge�ngs�sie Gennep is gebruik gemaakt van de kernwaarden veiligheid, die samen met Brandweer Nederland zijn ontwikkeld. Veiligheid hee� een plek gekregen in de Omge�ngs�sie Gennep,

die past bij de gemeentelijke ambitie en bij het abstractieniveau van de �sie.die past bij de gemeentelijke ambitie en bij het abstractieniveau van de �sie.

Regionale bouwsteenRegionale bouwsteen

Naast de gemeente Gennep zijn ook de andere gemeenten bezig met de voorbereiding op de Omge�ngswet. Samen met de noordelijke gemeenten van Limburg (regio Venlo) ontwikkelt VeiligheidsregioNaast de gemeente Gennep zijn ook de andere gemeenten bezig met de voorbereiding op de Omge�ngswet. Samen met de noordelijke gemeenten van Limburg (regio Venlo) ontwikkelt Veiligheidsregio

Limburg-Noord een bouwsteen Veiligheid. Deze bouwsteen gee� aan hoe gemeenten en veiligheidsregio samen veiligheid een goede plek kunnen geven in omge�ngs�sies, omge�ngsplannen en hoeLimburg-Noord een bouwsteen Veiligheid. Deze bouwsteen gee� aan hoe gemeenten en veiligheidsregio samen veiligheid een goede plek kunnen geven in omge�ngs�sies, omge�ngsplannen en hoe

verder inhoud gegeven wordt aan de onderlinge samenwerking.verder inhoud gegeven wordt aan de onderlinge samenwerking.

Risicopro�el GennepRisicopro�el Gennep

https://www.vrln.nl/over-ons/beleid-en-publicaties/regionaal-risicoprofiel
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Kernwaarden veiligheidKernwaarden veiligheid

1. De kwaliteit van de leefomgeving wordt mede bepaald door (fysieke) veiligheidDe kwaliteit van de leefomgeving wordt mede bepaald door (fysieke) veiligheid
2. Samen werken aan een veilige fysieke leefomgevingSamen werken aan een veilige fysieke leefomgeving
3. De leefomgeving wordt mede vormgegeven volgens de ontwerpprincipes voor veiligheid:De leefomgeving wordt mede vormgegeven volgens de ontwerpprincipes voor veiligheid:

a. Voorkomen of beperken van risico’s vergroot de veiligheida. Voorkomen of beperken van risico’s vergroot de veiligheid

b. Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheidb. Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid

c. Bouwwerken en omge�ng bieden beschermingc. Bouwwerken en omge�ng bieden bescherming

d. Bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te verlatend. Bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te verlaten

e. De omge�ng maakt snel en e�ectief optreden van de hulpdiensten mogelijke. De omge�ng maakt snel en e�ectief optreden van de hulpdiensten mogelijk

f. Mensen krijgen bij crisis passende medische zorgf. Mensen krijgen bij crisis passende medische zorg

4. Mensen zijn bekend met risico’s en weten hoe te handelen4. Mensen zijn bekend met risico’s en weten hoe te handelen
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Kwartaal 1Kwartaal 1

Digitaal in gesprek over hetDigitaal in gesprek over het
nieuwe Risicopro�elnieuwe Risicopro�el
Woensdagavond 18 april gingen medewerkers Crisisbeheersing vanWoensdagavond 18 april gingen medewerkers Crisisbeheersing van

Veiligheidsregio Limburg-Noord via een webinar 'in gesprek' met de raadsledenVeiligheidsregio Limburg-Noord via een webinar 'in gesprek' met de raadsleden

van de vijftien Noord-Limburgse gemeenten over het nieuwe Provinciaalvan de vijftien Noord-Limburgse gemeenten over het nieuwe Provinciaal

Risicopro�el en de prioritering van risico's in het beleidsplan 2020-2023.Risicopro�el en de prioritering van risico's in het beleidsplan 2020-2023.

Het regionaal crisis centrum aan de Nijmeegseweg was ingericht alsHet regionaal crisis centrum aan de Nijmeegseweg was ingericht als

een echte tv-studio. Van hieruit gaven de deskundigen �a een liveeen echte tv-studio. Van hieruit gaven de deskundigen �a een live

uitzending op internet uitleg over het Risicopro�el. Raadsleden kondenuitzending op internet uitleg over het Risicopro�el. Raadsleden konden

meepraten en vragen stellen �a een chatfunctie die voor allemeepraten en vragen stellen �a een chatfunctie die voor alle

deelnemers zichtbaar was.deelnemers zichtbaar was.

Positieve reactiesPositieve reacties

Sommige raadsleden volgden de live stream vanuit huis, anderenSommige raadsleden volgden de live stream vanuit huis, anderen

gemeenteraden keken de uitzending samen: “Wij zitten met 8 raads- engemeenteraden keken de uitzending samen: “Wij zitten met 8 raads- en

commissieleden in het gemeentehuis in Maasgouw.”, werd gedeeld �acommissieleden in het gemeentehuis in Maasgouw.”, werd gedeeld �a

de live chat. En na a�oop kwam uit Maasgouw het bericht: “Voorde live chat. En na a�oop kwam uit Maasgouw het bericht: “Voor

herhaling vatbaar. Professionele aanpak. Positief.” Deze mening werdherhaling vatbaar. Professionele aanpak. Positief.” Deze mening werd

ook gedeeld door andere raadsleden en door de VRLN zelf.ook gedeeld door andere raadsleden en door de VRLN zelf.

Risicopro�elRisicopro�el

Het risicopro�el wordt eens per �er jaar vastgesteld en omvat een overzicht van de potentiële risico's binnen de veiligheidsregio en een analyse waarin de weging van deHet risicopro�el wordt eens per �er jaar vastgesteld en omvat een overzicht van de potentiële risico's binnen de veiligheidsregio en een analyse waarin de weging van de

risico's en een inschatting van de gevolgen zijn opgenomen. Het gee� inzicht in risicovolle acti�teiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Hetrisico's en een inschatting van de gevolgen zijn opgenomen. Het gee� inzicht in risicovolle acti�teiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Het

gaat hierbij om gebeurtenissen met een bovengemeentelijke (regionale) impact.gaat hierbij om gebeurtenissen met een bovengemeentelijke (regionale) impact.
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Het Het Pro�nciaal Risicopro�elPro�nciaal Risicopro�el is samen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgesteld. is samen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgesteld.

https://www.vrln.nl/file/691/download
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Voorlezen op de GGD locatieVoorlezen op de GGD locatie

Project BoekStartProject BoekStart
Voorlezen heeft pas zin als een kind een jaar of tweeVoorlezen heeft pas zin als een kind een jaar of twee

oud is, toch? Het is een veelvoorkomend misverstand bijoud is, toch? Het is een veelvoorkomend misverstand bij

ouders. Om spelenderwijs te laten zien hoe leuk énouders. Om spelenderwijs te laten zien hoe leuk én

stimulerend het is om al met de allerjongste een boekjestimulerend het is om al met de allerjongste een boekje

te lezen, werken verschillende bibliotheken met GGDte lezen, werken verschillende bibliotheken met GGD

Limburg-Noord samen in het project Limburg-Noord samen in het project BoekStartBoekStart..

In 2019 werd deze dienst nieuw aangeboden op de GGD locaties in Blerick, Tegelen enIn 2019 werd deze dienst nieuw aangeboden op de GGD locaties in Blerick, Tegelen en

Reuver. Vanaf januari 2020 sluiten ook de GGD locaties in Venlo (Craneveld) enReuver. Vanaf januari 2020 sluiten ook de GGD locaties in Venlo (Craneveld) en

Heythuysen aan. In 2018 startte BoekStart al op de GGD locaties in Roermond enHeythuysen aan. In 2018 startte BoekStart al op de GGD locaties in Roermond en

Roerdalen. Samen met de betrokken bibliotheken wil de Jeugdgezondheidszorg vanRoerdalen. Samen met de betrokken bibliotheken wil de Jeugdgezondheidszorg van

GGD Limburg-Noord het voorleesplezier promoten bij ouders en de spraak- enGGD Limburg-Noord het voorleesplezier promoten bij ouders en de spraak- en

taalontwikkeling vergroten bij kinderen.taalontwikkeling vergroten bij kinderen.

Spraak- en taalontwikkelingSpraak- en taalontwikkeling

Wekelijks bezoeken Boekstartcoaches verschillende GGD locaties en ondersteunenWekelijks bezoeken Boekstartcoaches verschillende GGD locaties en ondersteunen

ze de jeugdarts en verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan over hetze de jeugdarts en verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan over het

belang van voorlezen. Kinderen die op jonge lee�ijd ervaren hoe leuk lezen is, gaanbelang van voorlezen. Kinderen die op jonge lee�ijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan

zelf meer lezen en vergroten hun woordenschat. Het taalaanbod in de eerstezelf meer lezen en vergroten hun woordenschat. Het taalaanbod in de eerste

levensjaren is hierbij erg belangrijk. Ouders spelen hierbij een prominente rol.levensjaren is hierbij erg belangrijk. Ouders spelen hierbij een prominente rol.

Bovendien zijn voorleesmomenten �jn en gezellig, momenten om te koesteren.Bovendien zijn voorleesmomenten �jn en gezellig, momenten om te koesteren.

LaaggeletterdheidLaaggeletterdheid

Boekstart maakt deel uit van het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Een landelijkBoekstart maakt deel uit van het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Een landelijk

initiatief dat de strijd aangaat tegen laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5initiatief dat de strijd aangaat tegen laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5

miljoen Nederlanders moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit is 12% van allemiljoen Nederlanders moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit is 12% van alle

Nederlanders. In de regio Maasduinen, gemeente Bergen en Gennep, is dat zelfs 13Nederlanders. In de regio Maasduinen, gemeente Bergen en Gennep, is dat zelfs 13

tot 16%. Om deze reden tekende de GGD Limburg-Noord op 13 november hettot 16%. Om deze reden tekende de GGD Limburg-Noord op 13 november het

Taalakkoord. Samen met de 22 andere organisaties wordt komend jaar extra ingezetTaalakkoord. Samen met de 22 andere organisaties wordt komend jaar extra ingezet

op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Maasduinen Centraalop het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Maasduinen Centraal

maakte een �deo van de ondertekening. maakte een �deo van de ondertekening. Bekijk hier de �deoBekijk hier de �deo..

Foto: Wethouder Bram Jacobs (gemeente Beesel) en zijn kindje ontvangen van deFoto: Wethouder Bram Jacobs (gemeente Beesel) en zijn kindje ontvangen van de

BoekStartcoach een boekje op de GGD locatie in Reuver.BoekStartcoach een boekje op de GGD locatie in Reuver.

https://www.youtube.com/watch?v=Ee_b59n7gNQ
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2019: Hét jaar van Risk2019: Hét jaar van Risk
Factory Limburg-NoordFactory Limburg-Noord
Welkom in Risk Factory Limburg-Noord! Hét Limburgse belevingscentrum waarWelkom in Risk Factory Limburg-Noord! Hét Limburgse belevingscentrum waar

groep 8 leerlingen en vanaf 2020 ook senioren met realistische en interactievegroep 8 leerlingen en vanaf 2020 ook senioren met realistische en interactieve

scenario’s (on)gezondheid en (on)veiligheid ervaren. Levensechte ervaringenscenario’s (on)gezondheid en (on)veiligheid ervaren. Levensechte ervaringen

veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt opveranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op

aankomt – de juiste beslissingen te nemen.aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

OpeningOpening

Op 24 mei 2019 gingen om 12.00 uur de deuren van Risk Factory Limburg-NoordOp 24 mei 2019 gingen om 12.00 uur de deuren van Risk Factory Limburg-Noord

onder luide sirenes van hulpdiensten en met knallende confetti o�cieel open.onder luide sirenes van hulpdiensten en met knallende confetti o�cieel open.

De afgelopen maanden brachten tientallen groepen 8 een bezoek aan de RiskDe afgelopen maanden brachten tientallen groepen 8 een bezoek aan de Risk

Factory. Tot eind 2019 hee� de Risk Factory al meer dan 1400 scholierenFactory. Tot eind 2019 hee� de Risk Factory al meer dan 1400 scholieren

ontvangen. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder het draagvlak onder deontvangen. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder het draagvlak onder de

vele schoolbesturen waar we een overeenkomst mee hebben gesloten.vele schoolbesturen waar we een overeenkomst mee hebben gesloten.

Alle scenario’s krijgen hoge waarderingscijfers, waardoor het gemiddelde cijfer voor een bezoek aan de Risk Factory op een 8,5 uitkomt.Alle scenario’s krijgen hoge waarderingscijfers, waardoor het gemiddelde cijfer voor een bezoek aan de Risk Factory op een 8,5 uitkomt.
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Scenario’s en evaluatieScenario’s en evaluatie

Leerlingen beleven tijdens hun bezoek de dode hoek,Leerlingen beleven tijdens hun bezoek de dode hoek,

brandonveilige situaties, groepsdruk, positieve gezondheid,brandonveilige situaties, groepsdruk, positieve gezondheid,

112 bellen en gezond omgaan met internet (cyberpesten). Ook112 bellen en gezond omgaan met internet (cyberpesten). Ook

wordt er nog hard gewerkt aan seizoensgebonden scenario’swordt er nog hard gewerkt aan seizoensgebonden scenario’s

zoals bijvoorbeeld vuurwerk. Uit de evaluaties bij zowelzoals bijvoorbeeld vuurwerk. Uit de evaluaties bij zowel

leerlingen als leerkrachten blijkt dat een bezoek enorm goedleerlingen als leerkrachten blijkt dat een bezoek enorm goed

gewaardeerd wordt. Alle scenario’s krijgen hogegewaardeerd wordt. Alle scenario’s krijgen hoge

waarderingscijfers, waardoor het gemiddelde cijfer voor eenwaarderingscijfers, waardoor het gemiddelde cijfer voor een

bezoek aan de Risk Factory op een 8,5 uitkomt.bezoek aan de Risk Factory op een 8,5 uitkomt.

Nieuwe doelgroep: seniorenNieuwe doelgroep: senioren

Risk Factory Limburg-Noord en haar partners Pro�ncie Limburg, Ambulancezorg Limburg-Noord, Politie Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, BrandweerRisk Factory Limburg-Noord en haar partners Pro�ncie Limburg, Ambulancezorg Limburg-Noord, Politie Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, Brandweer

Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord, Vincent van Gogh en Veiligheidsregio Limburg-Noord �nden het belangrijk om het bele�ngscentrum in te zetten voor meerLimburg-Noord, GGD Limburg-Noord, Vincent van Gogh en Veiligheidsregio Limburg-Noord �nden het belangrijk om het bele�ngscentrum in te zetten voor meer

doelgroepen. Veel thema’s die basisschoolleerlingen krijgen aangeboden, zijn namelijk ook relevant voor senioren. Op 6 november was dan ook de a�rapbijeenkomst voor endoelgroepen. Veel thema’s die basisschoolleerlingen krijgen aangeboden, zijn namelijk ook relevant voor senioren. Op 6 november was dan ook de a�rapbijeenkomst voor en

met KBO Limburg. Meer dan 100 leden van de 128 KBO-afdelingen maakten alvast kennis met het bele�ngscentrum en vanaf januari 2020 opent de Risk Factory o�cieel haarmet KBO Limburg. Meer dan 100 leden van de 128 KBO-afdelingen maakten alvast kennis met het bele�ngscentrum en vanaf januari 2020 opent de Risk Factory o�cieel haar

deuren voor senioren. De eerste aanmeldingen voor een bezoek zijn al binnen.deuren voor senioren. De eerste aanmeldingen voor een bezoek zijn al binnen.

Risk Factory Twente hee� geholpen door materialen, kennis en kunde beschikbaar te stellen ten gunste van Risk Factory Limburg-Noord.Risk Factory Twente hee� geholpen door materialen, kennis en kunde beschikbaar te stellen ten gunste van Risk Factory Limburg-Noord.

Risk Factories werken samenRisk Factories werken samen

Risk Factory Twente hee� geholpen door materialen, kennis enRisk Factory Twente hee� geholpen door materialen, kennis en

kunde beschikbaar te stellen ten gunste van Risk Factorykunde beschikbaar te stellen ten gunste van Risk Factory

Limburg-Noord. Samen de schouders onder, wantLimburg-Noord. Samen de schouders onder, want

samenwerking leidt tot meerwaarde. Bijvoorbeeld bij desamenwerking leidt tot meerwaarde. Bijvoorbeeld bij de

(door)ontwikkeling van scenario’s, het samen optrekken bij(door)ontwikkeling van scenario’s, het samen optrekken bij

onderzoek naar het maatschappelijk rendement en hetonderzoek naar het maatschappelijk rendement en het

uitwisselen van ervaringen van begeleiders. Het is deuitwisselen van ervaringen van begeleiders. Het is de

verwachting dat de samenwerking in 2020 uitgebreid kanverwachting dat de samenwerking in 2020 uitgebreid kan

worden naar meerdere veiligheidsregio’s, want op steeds meerworden naar meerdere veiligheidsregio’s, want op steeds meer

plekken is men bezig met de komst van een Risk Factory.plekken is men bezig met de komst van een Risk Factory.
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BegeleidersBegeleiders

Om onze bezoekers goed te kunnen begeleiden tijdens hun Risk Factory bele�ng, mogen we inmiddels rekenen op de inzet van zo’n 30 begeleiders. Een gepassioneerde groepOm onze bezoekers goed te kunnen begeleiden tijdens hun Risk Factory bele�ng, mogen we inmiddels rekenen op de inzet van zo’n 30 begeleiders. Een gepassioneerde groep

vrijwilligers met diverse achtergronden, iets waar we trots op zijn. Om ook in 2020 alle doelgroepen goed te kunnen begeleiden zijn we nog steeds op zoek naar nieuwevrijwilligers met diverse achtergronden, iets waar we trots op zijn. Om ook in 2020 alle doelgroepen goed te kunnen begeleiden zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe

begeleiders. Ben of ken jij iemand die dit leuk �ndt? Neem dan gerust eens contact op met begeleiders. Ben of ken jij iemand die dit leuk �ndt? Neem dan gerust eens contact op met info@riskfactorylimburgnoord.nl info@riskfactorylimburgnoord.nl of kijk eens op of kijk eens op https://www.vrln.nl/vacatureshttps://www.vrln.nl/vacatures..

mailto:info@riskfactorylimburgnoord.nl
https://www.vrln.nl/vacatures
https://www.youtube.com/watch?v=1jok3i1vKgE
https://www.vrln.nl/vacatures
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Kwartaal 2Kwartaal 2

Verbeteren paraatheidVerbeteren paraatheid
brandweer krijgt prioriteitbrandweer krijgt prioriteit
Brandweer Limburg-Noord doet er alles aan om 24 uur per dag, 7 dagen per weekBrandweer Limburg-Noord doet er alles aan om 24 uur per dag, 7 dagen per week

klaar te staan voor de inwoners van Limburg-Noord. Het wordt alleen steedsklaar te staan voor de inwoners van Limburg-Noord. Het wordt alleen steeds

moeilijker om deze paraatheid te garanderen, vooral overdag. Om goedemoeilijker om deze paraatheid te garanderen, vooral overdag. Om goede

brandweerzorg voor de burgers en veiligheid voor het brandweerpersoneel tebrandweerzorg voor de burgers en veiligheid voor het brandweerpersoneel te

garanderen, heeft de brandweer een aantal maatregelen genomen om degaranderen, heeft de brandweer een aantal maatregelen genomen om de

paraatheid te verbeteren.paraatheid te verbeteren.

Extra investeringExtra investering

In juli hebben de 15 gemeenten in Limburg-Noord besloten om € 2,1 miljoen teIn juli hebben de 15 gemeenten in Limburg-Noord besloten om € 2,1 miljoen te

investeren. Dit bedrag wordt over �er jaar opgebouwd. Deze investering is nodiginvesteren. Dit bedrag wordt over �er jaar opgebouwd. Deze investering is nodig

om de paraatheid van de brandweer op peil te houden. Onder andere door meerom de paraatheid van de brandweer op peil te houden. Onder andere door meer

beroepspersoneel aan te nemen, die het vrijwillige deel van de organisatieberoepspersoneel aan te nemen, die het vrijwillige deel van de organisatie

ondersteunt, wordt de paraatheid verbeterd en gegarandeerd. Ook wordt hetondersteunt, wordt de paraatheid verbeterd en gegarandeerd. Ook wordt het

aantal opleidingsplaatsen uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleidaantal opleidingsplaatsen uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid

kunnen worden. Van de huidige 800 brandweervrijwilligers zijn er bijna 200kunnen worden. Van de huidige 800 brandweervrijwilligers zijn er bijna 200

ouder dan 50 jaar. Zij stromen de komende jaren uit. Het werven van nieuweouder dan 50 jaar. Zij stromen de komende jaren uit. Het werven van nieuwe

vrijwilligers is cruciaal. Daarvoor hee� de veiligheidsregio een coördinatorvrijwilligers is cruciaal. Daarvoor hee� de veiligheidsregio een coördinator

aangesteld die alle brandweerposten ondersteunt bij het werven van nieuweaangesteld die alle brandweerposten ondersteunt bij het werven van nieuwe

vrijwilligers.vrijwilligers.

"Vrijwilligheid staat in de hele maatschappij zwaar onder druk, de generatie van de ‘millennials’ heeft andere drijfveren en stelt andere prioriteiten aan de invulling van hun leven.""Vrijwilligheid staat in de hele maatschappij zwaar onder druk, de generatie van de ‘millennials’ heeft andere drijfveren en stelt andere prioriteiten aan de invulling van hun leven."
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TS-�exTS-�ex

Een andere maatregel om de paraatheid te verbeteren, is het verder ontwikkelen van het 'Uitrukken op maat'. Vanaf september kunnen posten naar een incident uitrukkenEen andere maatregel om de paraatheid te verbeteren, is het verder ontwikkelen van het 'Uitrukken op maat'. Vanaf september kunnen posten naar een incident uitrukken

met 4 personen. Eerder moest een tankautospuit (voertuig dat gebruikt wordt bij blussen van brand en ongevallen) altijd bemenst zijn met 6 personen. Nu kunnen posten ookmet 4 personen. Eerder moest een tankautospuit (voertuig dat gebruikt wordt bij blussen van brand en ongevallen) altijd bemenst zijn met 6 personen. Nu kunnen posten ook

uitrukken met 4 personen, maar dat moet niet. Als de post 6 personen paraat hee�, kunnen 6 personen uitrukken. Door inzet van een tankautospuit met deze �exibeleuitrukken met 4 personen, maar dat moet niet. Als de post 6 personen paraat hee�, kunnen 6 personen uitrukken. Door inzet van een tankautospuit met deze �exibele

bezetting (TS-�ex), kunnen posten die kampen met een tekort aan mensen toch uitrukken.bezetting (TS-�ex), kunnen posten die kampen met een tekort aan mensen toch uitrukken.

Maikel van Beers (vrijwilliger van post Stevensweert) gee� aan dat de TS-�ex een mooi voorbeeld is van een moderne invulling van het ‘brandweervak’: “Vrijwilligheid staat inMaikel van Beers (vrijwilliger van post Stevensweert) gee� aan dat de TS-�ex een mooi voorbeeld is van een moderne invulling van het ‘brandweervak’: “Vrijwilligheid staat in

de hele maatschappij zwaar onder druk, de generatie van de ‘millennials’ hee� andere drijfveren en stelt andere prioriteiten aan de invulling van hun leven. Door de invoeringde hele maatschappij zwaar onder druk, de generatie van de ‘millennials’ hee� andere drijfveren en stelt andere prioriteiten aan de invulling van hun leven. Door de invoering

van TS-�ex kunnen we, met de andere korpsen bij ons in de buurt, de krachten bundelen. De startperiode zal even wennen zijn. Ik geloof in de gezamenlijke kracht en devan TS-�ex kunnen we, met de andere korpsen bij ons in de buurt, de krachten bundelen. De startperiode zal even wennen zijn. Ik geloof in de gezamenlijke kracht en de

burger voorop stellen.”burger voorop stellen.”

Verkorte opleidingVerkorte opleiding

Het Regionaal Opleiding Instituut (ROI) van BrandweerHet Regionaal Opleiding Instituut (ROI) van Brandweer

Limburg-Noord, is gestart met een dagopleiding tot manschapLimburg-Noord, is gestart met een dagopleiding tot manschap

A. Dat wil zeggen dat nieuwe vrijwilligers binnen 1 jaar opgeleidA. Dat wil zeggen dat nieuwe vrijwilligers binnen 1 jaar opgeleid

worden tot manschap A. De normale opleiding tot manschap Aworden tot manschap A. De normale opleiding tot manschap A

duurt 2,5 jaar en de lessen worden in de avonduren gegeven. Induurt 2,5 jaar en de lessen worden in de avonduren gegeven. In

de verkorte opleiding krijgen leerlingen overdag les, namelijk 2de verkorte opleiding krijgen leerlingen overdag les, namelijk 2

dagen les om de 2 weken. Met deze verkorte opleiding kunnendagen les om de 2 weken. Met deze verkorte opleiding kunnen

meer nieuwe vrijwilligers in kortere tijd opgeleid worden. Ookmeer nieuwe vrijwilligers in kortere tijd opgeleid worden. Ook

dit komt de paraatheid ten goede.dit komt de paraatheid ten goede.

Ke�n Wolters (manager brandweerzorg) hee� zich wel zorgenKe�n Wolters (manager brandweerzorg) hee� zich wel zorgen

gemaakt over de paraatheid. “Over de paraatheid van degemaakt over de paraatheid. “Over de paraatheid van de

brandweer, de veiligheid van de inwoners en van ons personeel,brandweer, de veiligheid van de inwoners en van ons personeel,

heb ik mij zorgen gemaakt. Door de maatregelen die wij deheb ik mij zorgen gemaakt. Door de maatregelen die wij de

afgelopen maanden genomen hebben, verbeteren we deafgelopen maanden genomen hebben, verbeteren we de

paraatheid.”paraatheid.”
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Kwartaal 2Kwartaal 2

RijksvaccinatieprogrammaRijksvaccinatieprogramma

Vaccineren voor je eigen beschermingVaccineren voor je eigen bescherming
Alle kinderen in Nederland worden gratis ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Zo wordt de jeugd zoveel mogelijk beschermt tegen deAlle kinderen in Nederland worden gratis ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Zo wordt de jeugd zoveel mogelijk beschermt tegen de

meest voorkomende infectie- en kinderziekten. Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is vrijwillig. De Jeugdgezondheidzorg van GGD Limburg-Noordmeest voorkomende infectie- en kinderziekten. Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is vrijwillig. De Jeugdgezondheidzorg van GGD Limburg-Noord

voert het Rijksvaccinatieprogramma uit in de regio Limburg-Noord.voert het Rijksvaccinatieprogramma uit in de regio Limburg-Noord.

HPV-prikHPV-prik
Meiden die in 2019 13 jaar werden ont�ngen een uitnodiging voor de HPV-prik tegen baarmoederhalskanker. Ook meiden die nog geen 18 jaar waren geweest en alsnog de HPV-prik wilde konden terechtMeiden die in 2019 13 jaar werden ont�ngen een uitnodiging voor de HPV-prik tegen baarmoederhalskanker. Ook meiden die nog geen 18 jaar waren geweest en alsnog de HPV-prik wilde konden terecht

tijdens de �er vaccinatierondes afgelopen jaar.tijdens de �er vaccinatierondes afgelopen jaar.

Bijeenkomst HPV: In gesprek met klasgenoten en oudersBijeenkomst HPV: In gesprek met klasgenoten en ouders

De opkomst in de regio Limburg-Noord is relatief hoog. Maar de opkomst kan altijd beter. Dat was ook de gedachte van Roos Bouwmeester, dochter van Noor Bouwmeester, arts infectieziektebestrijdingDe opkomst in de regio Limburg-Noord is relatief hoog. Maar de opkomst kan altijd beter. Dat was ook de gedachte van Roos Bouwmeester, dochter van Noor Bouwmeester, arts infectieziektebestrijding

bij de GGD Limburg-Noord. 1 april organiseerde ze op het Bouwens in Panningen een informatiebijeenkomst HPV voor leerlingen en ouders.bij de GGD Limburg-Noord. 1 april organiseerde ze op het Bouwens in Panningen een informatiebijeenkomst HPV voor leerlingen en ouders.

‘Meiden moeten zelf nadenken over de vaccinatie’‘Meiden moeten zelf nadenken over de vaccinatie’

Roos merkte dat alle onderwerpen waarmee twaal�arigen zich bezighouden gesprekstof waren. Maar in één speci�ek onderwerp bleek alléén Roos zich te verdiepen: de vaccinatie tegenRoos merkte dat alle onderwerpen waarmee twaal�arigen zich bezighouden gesprekstof waren. Maar in één speci�ek onderwerp bleek alléén Roos zich te verdiepen: de vaccinatie tegen

baarmoederhalskanker. Roos: "Ik wist dat de vaccinatie eraan stond te komen. En ik had daar best veel vragen over. Maar het was niet iets waar andere meiden het ook over hadden. Toen ik er over begonbaarmoederhalskanker. Roos: "Ik wist dat de vaccinatie eraan stond te komen. En ik had daar best veel vragen over. Maar het was niet iets waar andere meiden het ook over hadden. Toen ik er over begon

bleken er best wat twijfels en vragen te zijn bij de anderen."bleken er best wat twijfels en vragen te zijn bij de anderen."

Om er voor te zorgen dat haar klasgenoten op basis van betrouwbare informatie een eigen afweging zouden maken organiseerde Roos samen met de GGD een informatieavond op haar school. Samen metOm er voor te zorgen dat haar klasgenoten op basis van betrouwbare informatie een eigen afweging zouden maken organiseerde Roos samen met de GGD een informatieavond op haar school. Samen met

onder andere haar moeder Noor ging Roos op 1 april het gesprek aan met verschillende dertienjarige meiden en ouders. Zowel de meiden, als de ouders en school gaven na a�oop aan, deze manier vanonder andere haar moeder Noor ging Roos op 1 april het gesprek aan met verschillende dertienjarige meiden en ouders. Zowel de meiden, als de ouders en school gaven na a�oop aan, deze manier van

informatie delen erg te waarderen. Kortom: een geslaagde bijeenkomst.informatie delen erg te waarderen. Kortom: een geslaagde bijeenkomst.

VooruitblikVooruitblik

Niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen kan HPV kanker veroorzaken. Daarom hee� staatssecretaris Blokhuis de HPV-prik voor álle kinderen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. DitNiet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen kan HPV kanker veroorzaken. Daarom hee� staatssecretaris Blokhuis de HPV-prik voor álle kinderen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dit

maakte hij eind september bekend. Vanaf 2021 krijgen ook jongens de HPV-prik aangeboden.maakte hij eind september bekend. Vanaf 2021 krijgen ook jongens de HPV-prik aangeboden.
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Foto: Noor en Roos bouwmeester op het Bouwens in Panningen. Bron: De Limburger.Foto: Noor en Roos bouwmeester op het Bouwens in Panningen. Bron: De Limburger.

22 wekenprik22 wekenprik

Kinkhoest is voor baby's een ernstige ziekte. Vanaf 16 december 2019 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie (22wekenprik) aangeboden. De prik is opgenomen inKinkhoest is voor baby's een ernstige ziekte. Vanaf 16 december 2019 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie (22wekenprik) aangeboden. De prik is opgenomen in

het Rijksvaccinatieprogramma en is daarom gratis.het Rijksvaccinatieprogramma en is daarom gratis.

Om er voor te zorgen dat alle zwangere vrouwen gevaccineerd konden worden, organiseerde de Jeugdgezondheidszorg van GGD Limburg-Noord eind december 2019 en in januari 2020 drieOm er voor te zorgen dat alle zwangere vrouwen gevaccineerd konden worden, organiseerde de Jeugdgezondheidszorg van GGD Limburg-Noord eind december 2019 en in januari 2020 drie

vaccinatierondes in Roermond, Weert, Blerick en Venray. Vanaf 2020 wordt de 22 wekenprik opgenomen in het reguliere programma van de Jeugdgezondheidszorg.vaccinatierondes in Roermond, Weert, Blerick en Venray. Vanaf 2020 wordt de 22 wekenprik opgenomen in het reguliere programma van de Jeugdgezondheidszorg.

Wat is kinkhoest?Wat is kinkhoest?

Meer informatie over de 22wekenprik �nd u op onze website: Meer informatie over de 22wekenprik �nd u op onze website: www.ggdlimburgnoord.nl/kinkhoestwww.ggdlimburgnoord.nl/kinkhoest

Overige vaccinaties RijksvaccinatieprogrammaOverige vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
Afgelopen jaar waren er weer verschillende vaccinatierondes voor DTP/BMR en MenACWY.Afgelopen jaar waren er weer verschillende vaccinatierondes voor DTP/BMR en MenACWY.

Kinderen kregen de vaccinaties aangeboden op negen verschillende locaties in de regio, verspreid over meerdere dagen. Annemarie van Alst, teamleider jeugdgezondheidszorg: "Logistiek is ditKinderen kregen de vaccinaties aangeboden op negen verschillende locaties in de regio, verspreid over meerdere dagen. Annemarie van Alst, teamleider jeugdgezondheidszorg: "Logistiek is dit

voor kinderen en ouders het handigste en meest klantvriendelijk. We willen de reisafstand zo klein mogelijk houden. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden om op een andere dag of tijdstipvoor kinderen en ouders het handigste en meest klantvriendelijk. We willen de reisafstand zo klein mogelijk houden. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden om op een andere dag of tijdstip

langs te komen. Op deze manier hopen we op een hoge opkomst." Kinderen onder de 4 jaar krijgen de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden tijdens een afspraak op hetlangs te komen. Op deze manier hopen we op een hoge opkomst." Kinderen onder de 4 jaar krijgen de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden tijdens een afspraak op het

consultatiebureau.consultatiebureau.

Wanneer krijgen welke kinderen een vaccinatie aangeboden?Wanneer krijgen welke kinderen een vaccinatie aangeboden?

Bekijk het vaccinatieschema op Bekijk het vaccinatieschema op www.rijksvaccinatieprogramma.nlwww.rijksvaccinatieprogramma.nl..

https://www.youtube.com/watch?v=Ic9eR9S3peo
https://viewer.foleon.com//www.ggdlimburgnoord.nl/kinkhoest
https://viewer.foleon.com//www.rijksvaccinatieprogramma.nl
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/
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Help de slachtoffers, pakHelp de slachtoffers, pak
de dadersde daders
In juni vond op het oefenterrein bij vliegveld Weeze, netIn juni vond op het oefenterrein bij vliegveld Weeze, net

over de Duitse grens, de jaarlijkse grootschaligeover de Duitse grens, de jaarlijkse grootschalige

veldoefening plaats. Het thema van de oefening wasveldoefening plaats. Het thema van de oefening was

‘extreem geweld’, één van de risico’s uit het Provinciaal‘extreem geweld’, één van de risico’s uit het Provinciaal

Risicopro�el. Samenwerking tussen de betrokkenRisicopro�el. Samenwerking tussen de betrokken

hulpdiensten stond bij deze oefening centraal.hulpdiensten stond bij deze oefening centraal.

Ambulance, politie, brandweer, meldkamer,Ambulance, politie, brandweer, meldkamer,

bevolkingszorg en crisiscommunicatie oefenden om vlot,bevolkingszorg en crisiscommunicatie oefenden om vlot,

gezamenlijk en met oog voor eigen veiligheid te reagerengezamenlijk en met oog voor eigen veiligheid te reageren

op een extreem geweld incident.op een extreem geweld incident.

+ Lees meer
copi

Kwartaal 3Kwartaal 3

Veilige én gezondeVeilige én gezonde
evenementen in Limburgevenementen in Limburg
Het Limburgse Evenementen Orgaan (LEO) is het nieuweHet Limburgse Evenementen Orgaan (LEO) is het nieuwe

Limburgs kennis- en expertiseplatform voor gemeentenLimburgs kennis- en expertiseplatform voor gemeenten

en openbare orde en veiligheidsdiensten op het gebieden openbare orde en veiligheidsdiensten op het gebied

van evenementenveiligheid. In het LEO werken de tweevan evenementenveiligheid. In het LEO werken de twee

Limburgse veiligheidsregio’s, de GHOR (geneeskundigeLimburgse veiligheidsregio’s, de GHOR (geneeskundige

hulp bij ongevallen en rampen), brandweer, politie enhulp bij ongevallen en rampen), brandweer, politie en

gemeenten samen om evenementen in heel Limburggemeenten samen om evenementen in heel Limburg

veilig te laten verlopen.veilig te laten verlopen.

+ Lees meer
Veilige-gezonde-
evenementen
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Leren door 'Filmen op deLeren door 'Filmen op de
uitruk'uitruk'
In 2019 is Veiligheidsregio Limburg-Noord gestart met de pilot ‘Filmen op de uitruk’.In 2019 is Veiligheidsregio Limburg-Noord gestart met de pilot ‘Filmen op de uitruk’.

Er worden uitrukken vastgelegd via onder meer helmcamera’s. Deze pilot heeft totEr worden uitrukken vastgelegd via onder meer helmcamera’s. Deze pilot heeft tot

doel om te leren en evalueren en mensen een kijkje te geven in de wereld van dedoel om te leren en evalueren en mensen een kijkje te geven in de wereld van de

brandweer.brandweer.

Het gebruik van camera’s in de openbare ruimte en door hulpdiensten is geen nieuw fenomeen. Vanzelfsprekend is dit wel gebonden aan wettelijke kaders. BinnenHet gebruik van camera’s in de openbare ruimte en door hulpdiensten is geen nieuw fenomeen. Vanzelfsprekend is dit wel gebonden aan wettelijke kaders. Binnen

Veiligheidsregio Limburg-Noord hee� Jordy Engelen (projectleider) beleid uitgewerkt over hoe en waarom de camera’s ingezet worden. Jordy: “Na twee jaar voorbereiding isVeiligheidsregio Limburg-Noord hee� Jordy Engelen (projectleider) beleid uitgewerkt over hoe en waarom de camera’s ingezet worden. Jordy: “Na twee jaar voorbereiding is

Veiligheidsregio Limburg-Noord één van de eerste regio’s die beleid en documenten hebben, die in lijn zijn met de AVG (wet voor de verwerking van persoonsgegevens).”Veiligheidsregio Limburg-Noord één van de eerste regio’s die beleid en documenten hebben, die in lijn zijn met de AVG (wet voor de verwerking van persoonsgegevens).”

PilotPilot

In de pilot is gestart met �lmen bij grotere incidenten vanuit hetIn de pilot is gestart met �lmen bij grotere incidenten vanuit het

redvoertuig (voertuig dat wordt ingezet bij personen op grote hoogte) inredvoertuig (voertuig dat wordt ingezet bij personen op grote hoogte) in

Venlo. Daarnaast gebruiken beroepspost Venlo en vrijwillige postVenlo. Daarnaast gebruiken beroepspost Venlo en vrijwillige post

Belfeld helmcamera’s. Verder is bij de opleiding brandweerchau�eur hetBelfeld helmcamera’s. Verder is bij de opleiding brandweerchau�eur het

gebruik van een dashboardcamera verplicht, deze laatste beeldengebruik van een dashboardcamera verplicht, deze laatste beelden

worden alleen voor de opleiding gebruikt. De pilot wordt na een jaarworden alleen voor de opleiding gebruikt. De pilot wordt na een jaar

geëvalueerd.geëvalueerd.
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Streamen en delenStreamen en delen

Het redvoertuig van Venlo is voorzien van een streamingcamera. Deze beelden worden niet opgeslagen, maar worden nu uitgelezen vanuit een tablet in het voertuig.Het redvoertuig van Venlo is voorzien van een streamingcamera. Deze beelden worden niet opgeslagen, maar worden nu uitgelezen vanuit een tablet in het voertuig.

Uiteindelijk is het de bedoeling deze op verschillende plaatsen te kunnen uitlezen, zoals op de meldkamer en in het RCC (Regionaal Coördinatie Centrum). Beroepspost VenloUiteindelijk is het de bedoeling deze op verschillende plaatsen te kunnen uitlezen, zoals op de meldkamer en in het RCC (Regionaal Coördinatie Centrum). Beroepspost Venlo

en vrijwillige post Belfeld gebruiken helmcamera’s.en vrijwillige post Belfeld gebruiken helmcamera’s.

Doelen van het �lmenDoelen van het �lmen

De brandweer hee� verschillende doelen voor het �lmen. Door te �lmen bij grote incidenten en deze beelden te streamen, ontstaat er sneller een beter beeld van het incident.De brandweer hee� verschillende doelen voor het �lmen. Door te �lmen bij grote incidenten en deze beelden te streamen, ontstaat er sneller een beter beeld van het incident.

De beelden van de helmcamera’s kunnen worden gebruikt:De beelden van de helmcamera’s kunnen worden gebruikt:

1. Om te leren.Om te leren. Zowel de beroeps als vrijwillige brandweerkorpsen oefenen regelmatig om vakbekwaam te blijven voor het brandweerwerk. Door gebruik te maken van Zowel de beroeps als vrijwillige brandweerkorpsen oefenen regelmatig om vakbekwaam te blijven voor het brandweerwerk. Door gebruik te maken van
beelden worden elementen visueel, kunnen oefeningen/incidenten stap voor stap worden doorgelopen en komen leerelementen naar boven. Deze kunnen ook gebruiktbeelden worden elementen visueel, kunnen oefeningen/incidenten stap voor stap worden doorgelopen en komen leerelementen naar boven. Deze kunnen ook gebruikt
worden in de opleidingen.worden in de opleidingen.

2. Voor transparantie en zichtbaarheid.Voor transparantie en zichtbaarheid. Door het gebruik van camerabeelden wil de veiligheidsregio de burger meenemen in het veelzijdige werk van de brandweer in Door het gebruik van camerabeelden wil de veiligheidsregio de burger meenemen in het veelzijdige werk van de brandweer in
Limburg-Noord.Limburg-Noord.

3. Voor bescherming van het brandweerpersoneel.Voor bescherming van het brandweerpersoneel. Tegenwoordig worden hulpdiensten steeds vaker geconfronteerd met beelden op social media van een inzet, waarbij enkel Tegenwoordig worden hulpdiensten steeds vaker geconfronteerd met beelden op social media van een inzet, waarbij enkel
fragmenten worden getoond die de inzet van de hulpdiensten negatief neerzetten. Eigen beelden kunnen worden gebruikt om het hele en juiste verhaal achter hetfragmenten worden getoond die de inzet van de hulpdiensten negatief neerzetten. Eigen beelden kunnen worden gebruikt om het hele en juiste verhaal achter het
handelen van de hulpdiensten te tonen.handelen van de hulpdiensten te tonen.

https://www.youtube.com/watch?v=2WRVkbRp8ok
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Gezondheidspro�elGezondheidspro�el
statushoudersstatushouders
De afgelopen jaren zagen we in onze regio een verhoogdeDe afgelopen jaren zagen we in onze regio een verhoogde

instroom van vluchtelingen. Wat is de samenstelling vaninstroom van vluchtelingen. Wat is de samenstelling van

deze nieuwe inwoners? Welke gezondheidsrisico’sdeze nieuwe inwoners? Welke gezondheidsrisico’s

verwachten we? Wat betekent het voor de inzet vanverwachten we? Wat betekent het voor de inzet van

preventieve gezondheidszorg? Deze vragen staan centraalpreventieve gezondheidszorg? Deze vragen staan centraal

in het gezondheidspro�el dat onze GGD opstelde voorin het gezondheidspro�el dat onze GGD opstelde voor

gemeenten. Want hoe duidelijker het beeld van dezegemeenten. Want hoe duidelijker het beeld van deze

groep is, hoe beter we richting kunnen geven aan degroep is, hoe beter we richting kunnen geven aan de

benodigde (gezondheids-)zorg.benodigde (gezondheids-)zorg.

+ Lees meer
Gezondheidsprofielen-
statushouders

Kwartaal 3Kwartaal 3

Samen op weg!Samen op weg!

Rookvrije GeneratieRookvrije Generatie
Niemand wil dat kinderen meeroken of zelf gaan roken.Niemand wil dat kinderen meeroken of zelf gaan roken.

Toch raken elke week honderden kinderen verslaafd aanToch raken elke week honderden kinderen verslaafd aan

roken. Gelukkig zijn er steeds meer plekken waarroken. Gelukkig zijn er steeds meer plekken waar

kinderen komen rookvrij. Afgelopen jaar heeft GGDkinderen komen rookvrij. Afgelopen jaar heeft GGD

Limburg-Noord zich weer ingezet voor een Limburg-Noord zich weer ingezet voor een RookvrijeRookvrije

GeneratieGeneratie..

+ Lees meer
Rookvrije-Generatie
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Zorg voor bevolking bijZorg voor bevolking bij
rampen/crises steedsrampen/crises steeds
verderverder
geprofessionaliseerdgeprofessionaliseerd
In november werd het 5-jarige jubileum gevierd vanIn november werd het 5-jarige jubileum gevierd van

bevolkingszorg, de gezamenlijke crisisorganisatie vanbevolkingszorg, de gezamenlijke crisisorganisatie van

de 15 gemeenten in Limburg-Noord. Naast dede 15 gemeenten in Limburg-Noord. Naast de

hulpdiensten, leveren ook de gemeenten menskrachthulpdiensten, leveren ook de gemeenten menskracht

voor het uitvoeren van taken bij rampen en crises.voor het uitvoeren van taken bij rampen en crises.

Alle gemeenten leveren medewerkers die op toerbeurt beschikbaar zijn als er eenAlle gemeenten leveren medewerkers die op toerbeurt beschikbaar zijn als er een

incident is, waarbij de hulp van de gemeente nodig is. Deze functionarissen zijn als zeincident is, waarbij de hulp van de gemeente nodig is. Deze functionarissen zijn als ze

dienst (piket) hebben 24/7 beschikbaar. Bij een groot incident, zoals bijvoorbeeld eendienst (piket) hebben 24/7 beschikbaar. Bij een groot incident, zoals bijvoorbeeld een

grote brand, worden zij opgeroepen om de hulpdiensten te ontlasten, de slachto�ersgrote brand, worden zij opgeroepen om de hulpdiensten te ontlasten, de slachto�ers

te steunen en de omwonenden te informeren.te steunen en de omwonenden te informeren.

Zorgtaken voor inwonersZorgtaken voor inwoners

Eind 2014 is bevolkingszorg formeel opgericht en sindsdien is zij bij alle incidenten inEind 2014 is bevolkingszorg formeel opgericht en sindsdien is zij bij alle incidenten in

de regio – van klein tot groot – betrokken geweest. Met 114 piketfunctionarissen ende regio – van klein tot groot – betrokken geweest. Met 114 piketfunctionarissen en

200 lokale functionarissen spelen gemeenteambtenaren een belangrijke rol bij200 lokale functionarissen spelen gemeenteambtenaren een belangrijke rol bij

zorgtaken richting de bevolking, vandaar de naam ‘bevolkingszorg’ bijzorgtaken richting de bevolking, vandaar de naam ‘bevolkingszorg’ bij

rampenbestrijding en crisisbeheersing.rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bevolkingszorg kent 7 deelprocessen: publieke zorg (met o.a. opvang enBevolkingszorg kent 7 deelprocessen: publieke zorg (met o.a. opvang en

verzorging van slachto�ers en hulp bij primaire levensbehoe�en),verzorging van slachto�ers en hulp bij primaire levensbehoe�en),

omge�ngszorg (bouwbeheer, ruimtebeheer en milieubeheer), nazorg,omge�ngszorg (bouwbeheer, ruimtebeheer en milieubeheer), nazorg,

informatiemanagement, ondersteuning na een ramp (zowel bestuurlijk,informatiemanagement, ondersteuning na een ramp (zowel bestuurlijk,

juridisch als facilitair), evacuatie en crisiscommunicatie: gericht op hetjuridisch als facilitair), evacuatie en crisiscommunicatie: gericht op het

informeren en steunen van de bevolking en het bieden vaninformeren en steunen van de bevolking en het bieden van

handelingsperspectieven om gevaar en verdere schade te voorkomen.handelingsperspectieven om gevaar en verdere schade te voorkomen.

JubileumJubileum

Het jubileum had de vorm van een symposium. Er werd op een interactieve manierHet jubileum had de vorm van een symposium. Er werd op een interactieve manier

gekeken naar het verleden, heden en de toekomst van bevolkingszorg. De kern vangekeken naar het verleden, heden en de toekomst van bevolkingszorg. De kern van

het symposium bestond uit het indrukwekkende verhaal van een ooggetuige van dehet symposium bestond uit het indrukwekkende verhaal van een ooggetuige van de

aanslag op Bataclan in Parijs op 13 november 2015. Ferry Zandvliet stond midden inaanslag op Bataclan in Parijs op 13 november 2015. Ferry Zandvliet stond midden in

het publiek tijdens een rockconcert toen het noodlot toesloeg. Ferry maakt zich nuhet publiek tijdens een rockconcert toen het noodlot toesloeg. Ferry maakt zich nu

hard voor betere nazorg voor overlevenden van soortgelijke incidenten. Voor dehard voor betere nazorg voor overlevenden van soortgelijke incidenten. Voor de

aanwezige functionarissen bood dit indrukwekkende verhaal een kans om te ervarenaanwezige functionarissen bood dit indrukwekkende verhaal een kans om te ervaren

waaraan slachto�ers van een ramp behoe�e hebben, zowel meteen na de ramp als inwaaraan slachto�ers van een ramp behoe�e hebben, zowel meteen na de ramp als in

de maanden of jaren erna. Deze leerpunten aangevuld met de eigen ervaringen diede maanden of jaren erna. Deze leerpunten aangevuld met de eigen ervaringen die

de functionarissen met elkaar deelden, zijn input voor de verdere verbetering van dede functionarissen met elkaar deelden, zijn input voor de verdere verbetering van de

bevolkingszorg in Limburg-Noord.bevolkingszorg in Limburg-Noord.
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Natuurbranden beheersbaarNatuurbranden beheersbaar
In de droge en hete zomer van 2018 hebben in onze regio veel natuurbranden gewoed. Onder andere in Weert, Venlo, Lomm, Velden en Bergen. Natuur- enIn de droge en hete zomer van 2018 hebben in onze regio veel natuurbranden gewoed. Onder andere in Weert, Venlo, Lomm, Velden en Bergen. Natuur- en

bosbranden vormen een groot risico in Nederland. Ook binnen onze regio met de vele, mooie natuurgebieden is natuurbrand een reëel risico. Dit is dan ookbosbranden vormen een groot risico in Nederland. Ook binnen onze regio met de vele, mooie natuurgebieden is natuurbrand een reëel risico. Dit is dan ook

opgenomen in ons risicopro�el. Brandweer Limburg-Noord is, samen met de Euregio, een provinciaal project gestart om ervoor te zorgen dat natuurbrandenopgenomen in ons risicopro�el. Brandweer Limburg-Noord is, samen met de Euregio, een provinciaal project gestart om ervoor te zorgen dat natuurbranden

ook in de toekomst beheersbaar blijven.ook in de toekomst beheersbaar blijven.

 Project Natuur- en bosbrandbeheersing Project Natuur- en bosbrandbeheersing

Natuurgebieden, woongebieden en recreatie liggen dicht bij elkaar en lopen in elkaar over. De kans op natuurbranden is de laatste jaren toegenomen en ze helemaal voorkomen is moelijk. Het doelNatuurgebieden, woongebieden en recreatie liggen dicht bij elkaar en lopen in elkaar over. De kans op natuurbranden is de laatste jaren toegenomen en ze helemaal voorkomen is moelijk. Het doel

van het project Natuur- en bosbrandbeheersing is dan ook het voorkomen dat natuurbranden onbeheersbaar worden. Een onbeheersbare natuurbrand kan namelijk leiden tot slachto�ers,van het project Natuur- en bosbrandbeheersing is dan ook het voorkomen dat natuurbranden onbeheersbaar worden. Een onbeheersbare natuurbrand kan namelijk leiden tot slachto�ers,

(rook)overlast, ecologische schade en onrust.(rook)overlast, ecologische schade en onrust.

In een Euregionaal project werkt Brandweer Limburg-Noord samen met Duitse en Nederlandse gemeenten, natuurbeheerders, boseigenaren, Grenspark Maas-Swalm-Nette, de Duitse brandweerIn een Euregionaal project werkt Brandweer Limburg-Noord samen met Duitse en Nederlandse gemeenten, natuurbeheerders, boseigenaren, Grenspark Maas-Swalm-Nette, de Duitse brandweer

en andere brandweerregio’s om natuurbranden beheersbaar te maken en elkaars werkwijzen beter te leren kennen.en andere brandweerregio’s om natuurbranden beheersbaar te maken en elkaars werkwijzen beter te leren kennen.

In Limburg gaat het om de natuurgebieden Meinweg, Brachterwald, Maasduinen, Weerter- en Budelerbergen en Brunssummerheide. Daarnaast is er in dit project ook aandacht voor de HeldenseIn Limburg gaat het om de natuurgebieden Meinweg, Brachterwald, Maasduinen, Weerter- en Budelerbergen en Brunssummerheide. Daarnaast is er in dit project ook aandacht voor de Heldense

Bossen en de Mariapeel – Groote Peel. Deze laatste twee vallen grotendeels onder Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waardoor interregionale afstemming noodzakelijk is.Bossen en de Mariapeel – Groote Peel. Deze laatste twee vallen grotendeels onder Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waardoor interregionale afstemming noodzakelijk is.

MaatregelenMaatregelen

Ruim 90 procent van de bosbranden ontstaat door menselijk handelen. Zo kan een natuurbrand worden veroorzaakt door een sigaretpeuk, glas of door een warme auto in het hoge gras te parkeren.Ruim 90 procent van de bosbranden ontstaat door menselijk handelen. Zo kan een natuurbrand worden veroorzaakt door een sigaretpeuk, glas of door een warme auto in het hoge gras te parkeren.

Eén van de aandachtpunten is daarom het informeren van inwoners en recreanten over de risico’s en hoe te handelen bij natuur- en bosbranden.Eén van de aandachtpunten is daarom het informeren van inwoners en recreanten over de risico’s en hoe te handelen bij natuur- en bosbranden.

Een ander onderdeel van het project is het maken van risicobeheersplannen waarin verschillende maatregelen genomen worden om natuurbranden beheersbaar te maken. Denk aan het geschiktEen ander onderdeel van het project is het maken van risicobeheersplannen waarin verschillende maatregelen genomen worden om natuurbranden beheersbaar te maken. Denk aan het geschikt

maken van waterinnamepunten voor het groot water transport in natuurgebieden waar bluswater lastig te verkrijgen is. Maar ook aan het creëren van natuurlijke stoplijnenmaken van waterinnamepunten voor het groot water transport in natuurgebieden waar bluswater lastig te verkrijgen is. Maar ook aan het creëren van natuurlijke stoplijnen

(compartimentsgrenzen) die een natuurbrand tijdelijk kunnen vertragen. Hiervoor worden bijvoorbeeld naaldbomen, die een paar meter naast zandpaden of wegen staan, vervangen door minder(compartimentsgrenzen) die een natuurbrand tijdelijk kunnen vertragen. Hiervoor worden bijvoorbeeld naaldbomen, die een paar meter naast zandpaden of wegen staan, vervangen door minder

brandbare loofbomen.brandbare loofbomen.

Brandweer Limburg-Noord test in het voorjaar van 2020 ook nieuwe materialen, en beoefent nieuwe tactieken en procedures met alle brandweermensen en partners, waarmee ze samenwerken bijBrandweer Limburg-Noord test in het voorjaar van 2020 ook nieuwe materialen, en beoefent nieuwe tactieken en procedures met alle brandweermensen en partners, waarmee ze samenwerken bij

natuurbranden.natuurbranden.

Grote oefening als afsluitingGrote oefening als afsluiting

In het voorjaar van 2020 worden met alle samenwerkingspartners twee grotere oefeningen gehouden in natuurgebied de Maasduinen. Als afsluiting van het project Natuur- en bosbrandbeheersingIn het voorjaar van 2020 worden met alle samenwerkingspartners twee grotere oefeningen gehouden in natuurgebied de Maasduinen. Als afsluiting van het project Natuur- en bosbrandbeheersing

wordt een symposium gehouden op de Meinweg, waar bestuurders de Risico beheersplannen (RBP’s) van de natuurgebieden ondertekenen en tevens een grote eindoefening plaats�ndt.wordt een symposium gehouden op de Meinweg, waar bestuurders de Risico beheersplannen (RBP’s) van de natuurgebieden ondertekenen en tevens een grote eindoefening plaats�ndt.
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GGD bestrijdt (�ctieve)GGD bestrijdt (�ctieve)
pandemiepandemie
Stel je voor: een wereldwijde pandemie met tienduizenden zieken in Nederland,Stel je voor: een wereldwijde pandemie met tienduizenden zieken in Nederland,

tientallen doden door een onbekend virus, ziekenhuizen en scholen dicht, treinentientallen doden door een onbekend virus, ziekenhuizen en scholen dicht, treinen

en bussen leeg, verlaten winkelstraten en plunderingen bij apotheken. Dit klinkten bussen leeg, verlaten winkelstraten en plunderingen bij apotheken. Dit klinkt

als het scenario voor ‘Outbreak’, ‘World War Z' of een andere rampen�lm. Maar zouals het scenario voor ‘Outbreak’, ‘World War Z' of een andere rampen�lm. Maar zou

dit ook in werkelijkheid kunnen gebeuren, hier in Limburg bijvoorbeeld…?dit ook in werkelijkheid kunnen gebeuren, hier in Limburg bijvoorbeeld…?

Het antwoord is ja, dit kan zeker gebeuren in deze regio. Sterker nog, het is �ctief al gebeurd. Wat je hierboven leest is het hoogtepunt van de verzonnen crisis, waarmee deHet antwoord is ja, dit kan zeker gebeuren in deze regio. Sterker nog, het is �ctief al gebeurd. Wat je hierboven leest is het hoogtepunt van de verzonnen crisis, waarmee de

GGD en vele ketenpartners zorg in de regio, tijdens de oefening BioWare werden geconfronteerd.GGD en vele ketenpartners zorg in de regio, tijdens de oefening BioWare werden geconfronteerd.
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Scenario: SARS én griepgolfScenario: SARS én griepgolf

Vanaf zaterdag 28 september werd er elf dagen lang geoefend, waarbij één dagVanaf zaterdag 28 september werd er elf dagen lang geoefend, waarbij één dag

in de oefening gelijk was aan de gebeurtenissen van één week in het scenario.in de oefening gelijk was aan de gebeurtenissen van één week in het scenario.

Wat begon met een patiënt in deze regio met onschuldige griepverschijnselen,Wat begon met een patiënt in deze regio met onschuldige griepverschijnselen,

bleek de eerste van meerdere mensen met een SARS-besmetting en nogbleek de eerste van meerdere mensen met een SARS-besmetting en nog

honderden potentiële besmettingen. Dit in combinatie met een extreem zwarehonderden potentiële besmettingen. Dit in combinatie met een extreem zware

griepgolf, met grotendeels gelijke symptomen, zorgde voor een crisis, waarbijgriepgolf, met grotendeels gelijke symptomen, zorgde voor een crisis, waarbij

het hele zorgnetwerk in Limburg opgeschaald werd. Naast de beide Limburgsehet hele zorgnetwerk in Limburg opgeschaald werd. Naast de beide Limburgse

GGD'en en de GHOR's namen alle Limburgse ziekenhuizen, huisartsen, enkeleGGD'en en de GHOR's namen alle Limburgse ziekenhuizen, huisartsen, enkele

instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg en de ambulancediensten vaninstellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg en de ambulancediensten van

Limburg deel aan de oefening.Limburg deel aan de oefening.

PiekmomentenPiekmomenten

Op dinsdag 1 en donderdag 3 oktober tussen 16.00 en 20.30 uur werd door honderden mensen in heel Limburg gelijktijdig geoefend. Deze gezamenlijke bestrijding van deOp dinsdag 1 en donderdag 3 oktober tussen 16.00 en 20.30 uur werd door honderden mensen in heel Limburg gelijktijdig geoefend. Deze gezamenlijke bestrijding van de

crisis resulteerde in meer kennis en respect voor elkaars vakgebieden, goed overleg en constructieve samenwerking, zowel binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord als in hetcrisis resulteerde in meer kennis en respect voor elkaars vakgebieden, goed overleg en constructieve samenwerking, zowel binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord als in het

hele netwerk. Hiermee werd het doel van de oefening BioWare bereikt: Het maken van een foto van de vaardigheid die regio Limburg-Noord hee� om in de keten samen tehele netwerk. Hiermee werd het doel van de oefening BioWare bereikt: Het maken van een foto van de vaardigheid die regio Limburg-Noord hee� om in de keten samen te

werken.werken.

Maximale inzetMaximale inzet

Directeur Jac Rooijmans en adjunct directeur publieke gezondheid HenkDirecteur Jac Rooijmans en adjunct directeur publieke gezondheid Henk

Janssen kijken terug op een geslaagde oefening: “Wat ons tijdens de oefening isJanssen kijken terug op een geslaagde oefening: “Wat ons tijdens de oefening is

opgevallen, is de enorme veerkracht van onze eigen organisatie en de wil om vanopgevallen, is de enorme veerkracht van onze eigen organisatie en de wil om van

elk onderdeel te leren. Om te leren moet je je kwetsbaar durven opstellen énelk onderdeel te leren. Om te leren moet je je kwetsbaar durven opstellen én

openstaan voor opbouwende kritiek. Beide zaken hebben we in ruime mateopenstaan voor opbouwende kritiek. Beide zaken hebben we in ruime mate

gezien. Daarom durven wij de stelling aan dat we met elkaar maximaal hebbengezien. Daarom durven wij de stelling aan dat we met elkaar maximaal hebben

geleerd.”geleerd.”
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Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de RegioGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De GHOR vertegenwoordigt de geneeskundige keten tijdens rampen en crisis en maakt waar nodig operationele keuzes. Om dit te kunnen doen worden risico’s en relevanteDe GHOR vertegenwoordigt de geneeskundige keten tijdens rampen en crisis en maakt waar nodig operationele keuzes. Om dit te kunnen doen worden risico’s en relevante

ontwikkelingen in beeld gebracht en worden ketenpartners en overheid gead�seerd over de best mogelijke voorbereiding.ontwikkelingen in beeld gebracht en worden ketenpartners en overheid gead�seerd over de best mogelijke voorbereiding.

Uitgangspunt is het gezamenlijk optreden als één geneeskundige keten op het moment dat dit écht nodig is.Uitgangspunt is het gezamenlijk optreden als één geneeskundige keten op het moment dat dit écht nodig is.
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ContactContact
Nijmeegseweg 42Nijmeegseweg 42

Postbus 11Postbus 11

5900 AA Venlo5900 AA Venlo

tt +31 (0)88 11 90 000 +31 (0)88 11 90 000

ff +31 (0)77 35 42 454 +31 (0)77 35 42 454

ee info@vrln.nlinfo@vrln.nl

ii www.vrln.nlwww.vrln.nl

Twitter: Twitter: twitter.com/vr_lntwitter.com/vr_ln

ColofonColofon
Tekst & redactie:Tekst & redactie: Team Communicatie Veiligheidsregio Limburg-Noord Team Communicatie Veiligheidsregio Limburg-Noord

Foto's: Foto's: Veiligheidsregio Limburg-Noord, Dagblad de Limburger en Johan Bloemers fotogra�eVeiligheidsregio Limburg-Noord, Dagblad de Limburger en Johan Bloemers fotogra�e

Vormge�ng & productie:Vormge�ng & productie: A�so Communicatie A�so Communicatie

mailto:info@vrln.nl
https://viewer.foleon.com//www.vrln.nl
https://twitter.com/vr_ln


33 / 44

Gezondheidspro�el statushoudersGezondheidspro�el statushouders
De afgelopen jaren zagen we in onze regio een verhoogde instroom van vluchtelingen. Wat is deDe afgelopen jaren zagen we in onze regio een verhoogde instroom van vluchtelingen. Wat is de

samenstelling van deze nieuwe inwoners? Welke gezondheidsrisico’s verwachten we? Wat betekent hetsamenstelling van deze nieuwe inwoners? Welke gezondheidsrisico’s verwachten we? Wat betekent het

voor de inzet van preventieve gezondheidszorg? Deze vragen staan centraal in het gezondheidspro�el datvoor de inzet van preventieve gezondheidszorg? Deze vragen staan centraal in het gezondheidspro�el dat

onze GGD opstelde voor gemeenten. Want hoe duidelijker het beeld van deze groep is, hoe beter we richtingonze GGD opstelde voor gemeenten. Want hoe duidelijker het beeld van deze groep is, hoe beter we richting

kunnen geven aan de benodigde (gezondheids-)zorg.kunnen geven aan de benodigde (gezondheids-)zorg.

Thema’s die aan bod komen:Thema’s die aan bod komen:

specifieke gezondheidsrisico’s;specifieke gezondheidsrisico’s;
opvoeden in een andere cultuur en gezinshereniging;opvoeden in een andere cultuur en gezinshereniging;
seksuele gezondheid;seksuele gezondheid;
psychische problematiek;psychische problematiek;
middelengebruik;middelengebruik;
voeding en bewegen;voeding en bewegen;
communicatie.communicatie.

Welzijnswerker:Welzijnswerker: “De nadruk ligt vaak op de participatie van nieuwkomers. Maar de potentie van statushouders wordt door psychische (en “De nadruk ligt vaak op de participatie van nieuwkomers. Maar de potentie van statushouders wordt door psychische (en

lichamelijke) klachten sterk verkleind, omdat de klachten de leerbaarheid en inburgering negatief beïnvloeden.”lichamelijke) klachten sterk verkleind, omdat de klachten de leerbaarheid en inburgering negatief beïnvloeden.”

Statushouder: “We klagen onderling over onze gezondheidsklachten. Over gezond leven in Nederland praten we niet. Het is goed als daarStatushouder: “We klagen onderling over onze gezondheidsklachten. Over gezond leven in Nederland praten we niet. Het is goed als daar

voorlichting over is.”voorlichting over is.”

Beleidsmedewerker: "Hoe informeer je de statushouders over gezondheid? Er zijn zoveel regelzaken in de eerste periode na huisvesting!"Beleidsmedewerker: "Hoe informeer je de statushouders over gezondheid? Er zijn zoveel regelzaken in de eerste periode na huisvesting!"

Gezondheidsprofielen-statushouders

Gezondheidsprofielen-statushouders

Gezondheidsprofielen-statushouders
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Voor twaalf van de �j�ien gemeenten is op verzoek een pro�el op maat gemaakt. Hierdoor hebben ze een overzicht van de aantallen statushouders die zichVoor twaalf van de �j�ien gemeenten is op verzoek een pro�el op maat gemaakt. Hierdoor hebben ze een overzicht van de aantallen statushouders die zich

vestigden tussen 2015 en 2018, evenals het herkomstland, geslacht, lee�ijd en gezinssamenstelling. De pro�elen zijn binnen de gemeenten in breed verbandvestigden tussen 2015 en 2018, evenals het herkomstland, geslacht, lee�ijd en gezinssamenstelling. De pro�elen zijn binnen de gemeenten in breed verband

besproken. Dit omdat ketensamenwerking en een integrale aanpak het sleutelwoord is.besproken. Dit omdat ketensamenwerking en een integrale aanpak het sleutelwoord is.

Met de nieuwe wet inburgering, die ingaat op 1 januari 2021, komt de regie weer helemaal bij gemeenten te liggen. In 2020 zal er veel aandacht zijn bij gemeentenMet de nieuwe wet inburgering, die ingaat op 1 januari 2021, komt de regie weer helemaal bij gemeenten te liggen. In 2020 zal er veel aandacht zijn bij gemeenten

en alle betrokken partijen om het inburgeringstraject zo in te richten dat het sneller gaat en beter aansluit bij de mogelijkheden van de nieuwkomer. Met deen alle betrokken partijen om het inburgeringstraject zo in te richten dat het sneller gaat en beter aansluit bij de mogelijkheden van de nieuwkomer. Met de

(lokale) ondersteuning die daarbij nodig is.(lokale) ondersteuning die daarbij nodig is.

Ga voor de gezondheidspro�elen statushouders naar httpGa voor de gezondheidspro�elen statushouders naar https://www.ggdlimburgnoord.nl/onderzoek.s://www.ggdlimburgnoord.nl/onderzoek.

Gezondheidsprofielen-statushouders

Gezondheidsprofielen-statushouders

https://www.ggdlimburgnoord.nl/onderzoek
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Rookvrije-Generatie
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Samen op weg!Samen op weg!

Rookvrije GeneratieRookvrije Generatie
Niemand wil dat kinderen meeroken of zelf gaan roken. Toch raken elke week honderden kinderenNiemand wil dat kinderen meeroken of zelf gaan roken. Toch raken elke week honderden kinderen

verslaafd aan roken. Gelukkig zijn er steeds meer plekken waar kinderen komen rookvrij. Afgelopen jaarverslaafd aan roken. Gelukkig zijn er steeds meer plekken waar kinderen komen rookvrij. Afgelopen jaar

heeft GGD Limburg-Noord zich weer ingezet voor een heeft GGD Limburg-Noord zich weer ingezet voor een Rookvrije GeneratieRookvrije Generatie..

Hulp en adviesHulp en advies

Hoe kan een school het schoolplein rookvrij maken? Of hoe stimuleert een gemeente inwoners om zich in te zetten voor een rookvrij terrein? GGD Limburg-NoordHoe kan een school het schoolplein rookvrij maken? Of hoe stimuleert een gemeente inwoners om zich in te zetten voor een rookvrij terrein? GGD Limburg-Noord

(team gezondheidsbevordering) ad�seert gemeenten en scholen bij dit soort vragen op het gebied van gezondheid en preventie.(team gezondheidsbevordering) ad�seert gemeenten en scholen bij dit soort vragen op het gebied van gezondheid en preventie.

Symposium ‘Rookvrije Generatie, Onze zorg’.Symposium ‘Rookvrije Generatie, Onze zorg’.

Naast het in gesprek gaan over roken, is de GGD Limburg-Noord ook actiever gaan netwerken, verkennen en inspireren. 2 oktober hield GGD Limburg-NoordNaast het in gesprek gaan over roken, is de GGD Limburg-Noord ook actiever gaan netwerken, verkennen en inspireren. 2 oktober hield GGD Limburg-Noord

samen met VieCuri, Cohesie huisartsenzorg, Vincent van Gogh Instituut en de Gemeente Venlo het symposium: ‘Rookvrije Generatie, Onze zorg’.samen met VieCuri, Cohesie huisartsenzorg, Vincent van Gogh Instituut en de Gemeente Venlo het symposium: ‘Rookvrije Generatie, Onze zorg’.

Het symposium was bestemd voor alle zorgprofessionals werkzaam in Noord-Limburg. Samen werd besproken welke rol wie graag zou willen pakken. EenHet symposium was bestemd voor alle zorgprofessionals werkzaam in Noord-Limburg. Samen werd besproken welke rol wie graag zou willen pakken. Een

geslaagde bijeenkomst en een mooi vervolg op het ondertekende convenant in 2018.geslaagde bijeenkomst en een mooi vervolg op het ondertekende convenant in 2018.

StoptoberStoptober

De maand oktober staat in het teken van: Stoptober! Een van de landelijke 'stoppen met roken' campagnes die GGD Limburg-Noord ondersteunt.De maand oktober staat in het teken van: Stoptober! Een van de landelijke 'stoppen met roken' campagnes die GGD Limburg-Noord ondersteunt.

Gezondheidsbevorderaars gingen tijdens de wer�ngsperiode de straat op om rokers uit te dagen mee te doen. Omroep Peel en Maas was er bij, bekijk hier deGezondheidsbevorderaars gingen tijdens de wer�ngsperiode de straat op om rokers uit te dagen mee te doen. Omroep Peel en Maas was er bij, bekijk hier de

compilatie:compilatie:

Taskforce Rookvrije StartTaskforce Rookvrije Start

In 2019 is er ook een start gemaakt met de ‘Taskforce Rookvrije Start’. De ambitie van de TaskForce is dat geen enkele (aanstaande) ouder meer rookt. Ieder kindIn 2019 is er ook een start gemaakt met de ‘Taskforce Rookvrije Start’. De ambitie van de TaskForce is dat geen enkele (aanstaande) ouder meer rookt. Ieder kind

dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omge�ng, zonder verleiding en met goede voorbeelden om zichdat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omge�ng, zonder verleiding en met goede voorbeelden om zich

heen. Verschillende disciplines van onder andere VieCuri en GGD Limburg-Noord bundelen de krachten om hieraan bij te dragen. Als de TaskForce in 2020 wordtheen. Verschillende disciplines van onder andere VieCuri en GGD Limburg-Noord bundelen de krachten om hieraan bij te dragen. Als de TaskForce in 2020 wordt

erkend is dit de 6e TaskForce Rookvrije Start in Nederland.erkend is dit de 6e TaskForce Rookvrije Start in Nederland.

Ook jij kan iets doen!Ook jij kan iets doen!

Rookvrije-Generatie

https://www.youtube.com/watch?v=xdKcNR4V_pI
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Iedereen kan meehelpen om kinderen in de regio rookvrij te laten opgroeien. Maak jouw sportvereniging, buurthuis, speeltuin of schoolterrein rookvrij! Meer danIedereen kan meehelpen om kinderen in de regio rookvrij te laten opgroeien. Maak jouw sportvereniging, buurthuis, speeltuin of schoolterrein rookvrij! Meer dan

75.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet op rookvrij.nl, waarmee ze pleiten voor een rookvrije plek in hun buurt. Doe ook mee! 75.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet op rookvrij.nl, waarmee ze pleiten voor een rookvrije plek in hun buurt. Doe ook mee! www.rookvrij.nlwww.rookvrij.nl..

Wist je dat?Wist je dat?

Regio Venlo kent twee Rookvrije Generatie ambassadeurs: Harry Pouwels, longarts bij VieCuri en Pepijn Boots, jeugdambassadeur. Samen maken ze zich sterkRegio Venlo kent twee Rookvrije Generatie ambassadeurs: Harry Pouwels, longarts bij VieCuri en Pepijn Boots, jeugdambassadeur. Samen maken ze zich sterk

voor een Rookvrij Venlo. Als beloning ont�ng het duo 5 april de landelijke voor een Rookvrij Venlo. Als beloning ont�ng het duo 5 april de landelijke Rookvrije Generatie AwardRookvrije Generatie Award..

Rookvrije-Generatie

https://viewer.foleon.com//www.rookvrij.nl
https://rookvrijegeneratie.nl/awards/
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Veilige én gezonde evenementen in LimburgVeilige én gezonde evenementen in Limburg
Het Limburgse Evenementen Orgaan (LEO) is het nieuwe Limburgs kennis- en expertiseplatform voorHet Limburgse Evenementen Orgaan (LEO) is het nieuwe Limburgs kennis- en expertiseplatform voor

gemeenten en openbare orde en veiligheidsdiensten op het gebied van evenementenveiligheid. In het LEOgemeenten en openbare orde en veiligheidsdiensten op het gebied van evenementenveiligheid. In het LEO

werken de twee Limburgse veiligheidsregio’s, de GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen),werken de twee Limburgse veiligheidsregio’s, de GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen),

brandweer, politie en gemeenten samen om evenementen in heel Limburg veilig te laten verlopen.brandweer, politie en gemeenten samen om evenementen in heel Limburg veilig te laten verlopen.

VeiligheidVeiligheid

Het afgelopen jaar hee� het LEO de handreiking van Zuid-Limburg en het beleid uit Limburg-Noord samengebracht in één Limburgse handreiking evenementenHet afgelopen jaar hee� het LEO de handreiking van Zuid-Limburg en het beleid uit Limburg-Noord samengebracht in één Limburgse handreiking evenementen

veiligheid en gezondheid. Deze handreiking is een hulpmiddel bij de vergunningverlening, de voorbereiding én de organisatie van veilige en gezonde evenementenveiligheid en gezondheid. Deze handreiking is een hulpmiddel bij de vergunningverlening, de voorbereiding én de organisatie van veilige en gezonde evenementen

in Limburg.in Limburg.

Het beschrij� het gehele veiligheidsproces: van de aanvraag van een evenementenvergunning tot de evaluatie achteraf. Zo houden de verschillendeHet beschrij� het gehele veiligheidsproces: van de aanvraag van een evenementenvergunning tot de evaluatie achteraf. Zo houden de verschillende

samenwerkingspartners en hulpdiensten grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij op tijd maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van desamenwerkingspartners en hulpdiensten grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij op tijd maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van de

bezoekers en medewerkers van het evenement te waarborgen of bevorderen.bezoekers en medewerkers van het evenement te waarborgen of bevorderen.

GezondheidGezondheid

De GHOR gee� bij evenementen ook ad�es aan gemeenten over de gezondheid. Met de komst van de nieuwe landelijke veldnorm evenementenzorg zijn er meerDe GHOR gee� bij evenementen ook ad�es aan gemeenten over de gezondheid. Met de komst van de nieuwe landelijke veldnorm evenementenzorg zijn er meer

niveaus van zorgverlening in te zetten tijdens een evenement. Ook gee� de veldnorm meer duidelijkheid over de kwaliteit, verantwoordelijkheden enniveaus van zorgverlening in te zetten tijdens een evenement. Ook gee� de veldnorm meer duidelijkheid over de kwaliteit, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden van zorgverleners op een evenement. De GHOR hee� het afgelopen jaar geïnvesteerd in de implementatie van deze nieuwe veldnorm. Voorbevoegdheden van zorgverleners op een evenement. De GHOR hee� het afgelopen jaar geïnvesteerd in de implementatie van deze nieuwe veldnorm. Voor

evenementen in 2020 wordt conform de nieuwe veldnorm gead�seerd.evenementen in 2020 wordt conform de nieuwe veldnorm gead�seerd.

Deze nieuwe producten dragen bij aan een verschui�ng van regelgericht ad�seren naar meer risicogericht ad�seren. Zo vermindert de regeldruk voor deDeze nieuwe producten dragen bij aan een verschui�ng van regelgericht ad�seren naar meer risicogericht ad�seren. Zo vermindert de regeldruk voor de

organisatie van een evenement, maar staan veiligheid en gezondheid wél voorop.organisatie van een evenement, maar staan veiligheid en gezondheid wél voorop.

Veilige-gezonde-evenementen

Veilige-gezonde-evenementen

https://www.youtube.com/watch?v=_B6-RMyuShM
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Help de slachtoffers, pak de dadersHelp de slachtoffers, pak de daders
In juni vond op het oefenterrein bij vliegveld Weeze, net over de Duitse grens, de jaarlijkse grootschaligeIn juni vond op het oefenterrein bij vliegveld Weeze, net over de Duitse grens, de jaarlijkse grootschalige

veldoefening plaats. Het thema van de oefening was ‘extreem geweld’, één van de risico’s uit hetveldoefening plaats. Het thema van de oefening was ‘extreem geweld’, één van de risico’s uit het

Provinciaal Risicopro�el. Samenwerking tussen de betrokken hulpdiensten stond bij deze oefeningProvinciaal Risicopro�el. Samenwerking tussen de betrokken hulpdiensten stond bij deze oefening

centraal. Ambulance, politie, brandweer, meldkamer, bevolkingszorg en crisiscommunicatie oefenden omcentraal. Ambulance, politie, brandweer, meldkamer, bevolkingszorg en crisiscommunicatie oefenden om

vlot, gezamenlijk en met oog voor eigen veiligheid te reageren op een extreem geweld incident.vlot, gezamenlijk en met oog voor eigen veiligheid te reageren op een extreem geweld incident.

Op deze �er dagen was er in de ochtend én de middag een oefening extreem geweld, totaal acht oefeningen dus, waardoor een grote groep hulpverleners hee�Op deze �er dagen was er in de ochtend én de middag een oefening extreem geweld, totaal acht oefeningen dus, waardoor een grote groep hulpverleners hee�

deelgenomen.deelgenomen.

ScenarioScenario

“Er is een vrachtwagen ingereden op een groep mensen. Willen we levens redden, dan is het handelen van de ‘�rst responders’ – de hulpverleners die als eerste ter“Er is een vrachtwagen ingereden op een groep mensen. Willen we levens redden, dan is het handelen van de ‘�rst responders’ – de hulpverleners die als eerste ter

plaatse zijn - essentieel,” zo vertelt de organisator van de oefening aan de deelnemers. “Op welke manier ga je bij een dreiging samenwerken? Wat hebben deplaatse zijn - essentieel,” zo vertelt de organisator van de oefening aan de deelnemers. “Op welke manier ga je bij een dreiging samenwerken? Wat hebben de

anderen nodig van jou om hun werk goed en veilig te kunnen doen?”anderen nodig van jou om hun werk goed en veilig te kunnen doen?”

Een politievrouw noemt het bepalen van een veilige zone waarin de �rst responders hun werk kunnen doen als een belangrijke voorwaarde. Collega’s van deEen politievrouw noemt het bepalen van een veilige zone waarin de �rst responders hun werk kunnen doen als een belangrijke voorwaarde. Collega’s van de

brandweer vullen aan: “het bepalen van de hotzone (gevaarlijk) en de coldzone (veilig gebied) met daartussen de warmzone waar onder voorwaarden gewerkt kanbrandweer vullen aan: “het bepalen van de hotzone (gevaarlijk) en de coldzone (veilig gebied) met daartussen de warmzone waar onder voorwaarden gewerkt kan

worden”. “Inderdaad”, zegt de oefenleider: “De hele oefening draait er eigenlijk om deze warmzone zo snel mogelijk vast te stellen en te bespreken wat er nodig isworden”. “Inderdaad”, zegt de oefenleider: “De hele oefening draait er eigenlijk om deze warmzone zo snel mogelijk vast te stellen en te bespreken wat er nodig is

om daar te kunnen werken.” Met dit gedeelde beeld kan de oefening echt beginnen.om daar te kunnen werken.” Met dit gedeelde beeld kan de oefening echt beginnen.

Pak de dadersPak de daders

De oefening begint met een bericht van de meldkamer over een explosie met slachto�ers, waarna de politie als eerste in actie komt. In een straat op hetDe oefening begint met een bericht van de meldkamer over een explosie met slachto�ers, waarna de politie als eerste in actie komt. In een straat op het

oefenterrein, met rijtjeshuizen aan beide kanten staat een autowrak in brand. Er liggen meerdere slachto�ers verspreid op de grond. Ook rent er iemand weg vanoefenterrein, met rijtjeshuizen aan beide kanten staat een autowrak in brand. Er liggen meerdere slachto�ers verspreid op de grond. Ook rent er iemand weg van

het wrak met in zijn handen iets dat op een wapen lijkt. De �er aanwezige agenten handelen meteen en houden de verdachte aan.het wrak met in zijn handen iets dat op een wapen lijkt. De �er aanwezige agenten handelen meteen en houden de verdachte aan.

HotzoneHotzone

De slachto�ers, die verspreid rondom het brandende autowrak liggen, proberen weg te kruipen terwijl de politie op zoek gaat naar mogelijke mededaders enDe slachto�ers, die verspreid rondom het brandende autowrak liggen, proberen weg te kruipen terwijl de politie op zoek gaat naar mogelijke mededaders en

verdere dreiging – er is namelijk mogelijk sprake van een tweede explosief. De politie doorzoekt alle woningen en zet met een lint de ‘hotzone’ af.verdere dreiging – er is namelijk mogelijk sprake van een tweede explosief. De politie doorzoekt alle woningen en zet met een lint de ‘hotzone’ af.

Help de slachtoffersHelp de slachtoffers

De brandweer benadert het brandende wrak en blust het vuur. De aandacht van de agenten is intussen verlegd naar het horen van getuigen en het verlenen vanDe brandweer benadert het brandende wrak en blust het vuur. De aandacht van de agenten is intussen verlegd naar het horen van getuigen en het verlenen van

hulp aan de slachto�ers. Dan zijn ook de ambulanceverpleegkundigen gearriveerd in de ‘warme zone’. In goede samenwerking met brandweer en politie krijgenhulp aan de slachto�ers. Dan zijn ook de ambulanceverpleegkundigen gearriveerd in de ‘warme zone’. In goede samenwerking met brandweer en politie krijgen

alle slachto�ers hulp en worden weggedragen of ondersteund naar de veilige zone.alle slachto�ers hulp en worden weggedragen of ondersteund naar de veilige zone.

ColdzoneColdzone

copi
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Ook in de veilige zone wordt hard gewerkt. Hier zijn alle O�cieren van Dienst van de verschillende disciplines in overleg. Bevolkingszorg - onderdeel van deOok in de veilige zone wordt hard gewerkt. Hier zijn alle O�cieren van Dienst van de verschillende disciplines in overleg. Bevolkingszorg - onderdeel van de

gemeentelijke crisisorganisatie - is aanwezig en het proces crisiscommunicatie is opgestart. Ook een journalist neemt deel aan de oefening en stelt kritischegemeentelijke crisisorganisatie - is aanwezig en het proces crisiscommunicatie is opgestart. Ook een journalist neemt deel aan de oefening en stelt kritische

vragen, zoals hij ook in een echte crisis zou doen, die door de persvoorlichter worden beantwoord.vragen, zoals hij ook in een echte crisis zou doen, die door de persvoorlichter worden beantwoord.

EvaluatieEvaluatie

Rikus van Santen, specialist opleiden en oefenen is tevreden over de oefendagen. “Het is cruciaal dat de verschillende hulpdiensten goed samenwerken als deRikus van Santen, specialist opleiden en oefenen is tevreden over de oefendagen. “Het is cruciaal dat de verschillende hulpdiensten goed samenwerken als de

dreiging groot is, zodat ze hun werk goed en veilig kunnen doen. De leerpunten uit deze oefeningen landen in de trainingsprogramma’s van de verschillendedreiging groot is, zodat ze hun werk goed en veilig kunnen doen. De leerpunten uit deze oefeningen landen in de trainingsprogramma’s van de verschillende

diensten. Voor dit thema extreem geweld hebben we in 2019 gezamenlijk een trainingsprogramma ontwikkeld dat in 2020 gaat plaats�nden.Hoewel hetdiensten. Voor dit thema extreem geweld hebben we in 2019 gezamenlijk een trainingsprogramma ontwikkeld dat in 2020 gaat plaats�nden.Hoewel het

dreigingsniveau is verlaagd van niveau 4 (de kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel) naar 3 (een terroristische aanslag in Nederland isdreigingsniveau is verlaagd van niveau 4 (de kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel) naar 3 (een terroristische aanslag in Nederland is

voorstelbaar) blij� voorbereiding op dit thema van wezenlijk belang.”voorstelbaar) blij� voorbereiding op dit thema van wezenlijk belang.”

Grote oefening Roertunnel A73Grote oefening Roertunnel A73
In april was de Roertunnel (A73) het toneel van een grote tunneloefeningIn april was de Roertunnel (A73) het toneel van een grote tunneloefening

georganiseerd door Rijkswaterstaat. Aan deze oefening deden medewerkers vangeorganiseerd door Rijkswaterstaat. Aan deze oefening deden medewerkers van

Rijkswaterstaat, Politie Limburg, Ambulancezorg Limburg-Noord en VeiligheidsregioRijkswaterstaat, Politie Limburg, Ambulancezorg Limburg-Noord en Veiligheidsregio

Limburg-Noord mee.Limburg-Noord mee.

Doel van het gezamenlijk oefenen van alle hulpdiensten is om kennis en ervaring op te doen en de communicatie enDoel van het gezamenlijk oefenen van alle hulpdiensten is om kennis en ervaring op te doen en de communicatie en

samenwerking tussen hulpdiensten te optimaliseren. Ook bood deze oefening de gelegenheid om gedurende de voorbereidingsamenwerking tussen hulpdiensten te optimaliseren. Ook bood deze oefening de gelegenheid om gedurende de voorbereiding

afspraken opnieuw tegen het licht te houden en te toetsen of de planvorming nog actueel is. Het is wettelijk verplicht om éénafspraken opnieuw tegen het licht te houden en te toetsen of de planvorming nog actueel is. Het is wettelijk verplicht om één

keer in de �er jaar een realistische oefening in een wegtunnel te houden. De vorige realistische oefening in de Roertunnel vondkeer in de �er jaar een realistische oefening in een wegtunnel te houden. De vorige realistische oefening in de Roertunnel vond

plaats in 2015.plaats in 2015.

ScenarioScenario

In de tunnel was een scenario voorbereid van een kleine autobrand en twee voertuigen die met elkaar in botsing kwamen in deIn de tunnel was een scenario voorbereid van een kleine autobrand en twee voertuigen die met elkaar in botsing kwamen in de

tunnel. Ook was er �le ontstaan. De hulpverlening moest zorgen voor onder meer een veilige evacuatie, opvang van mensen entunnel. Ook was er �le ontstaan. De hulpverlening moest zorgen voor onder meer een veilige evacuatie, opvang van mensen en

het verzorgen van (beknelde) gewonden.het verzorgen van (beknelde) gewonden.
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