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Wat een jaar! Dit kan ik met recht zeggen. Dacht ik begin 2020 nog alle focus te hebben op de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige brandweerzorg,Wat een jaar! Dit kan ik met recht zeggen. Dacht ik begin 2020 nog alle focus te hebben op de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige brandweerzorg,

werd de wereld in februari 2020 helemaal anders.werd de wereld in februari 2020 helemaal anders.

Maar wat ben ik trots. Trots op wat we in 2020 hebben gepresteerd in de bestrijding van het coronavirus. Ik heb prachtige dingen gezien. Daadkracht, samenwerking,Maar wat ben ik trots. Trots op wat we in 2020 hebben gepresteerd in de bestrijding van het coronavirus. Ik heb prachtige dingen gezien. Daadkracht, samenwerking,

saamhorigheid. Stond de veiligheidsregio voor 2020 minder op de kaart, in 2020 kreeg deze betekenis door de regierol die we pakken in de crisis. Omdat wij ook desaamhorigheid. Stond de veiligheidsregio voor 2020 minder op de kaart, in 2020 kreeg deze betekenis door de regierol die we pakken in de crisis. Omdat wij ook de

regionale GGD onder ons dak hebben, hadden wij in het begin van de crisis een voorsprong op andere regio’s. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen gezondheidregionale GGD onder ons dak hebben, hadden wij in het begin van de crisis een voorsprong op andere regio’s. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen gezondheid

en veiligheid stonden bij ons immers al in de steigers. In 2020 is dit succesvol bekrachtigd. En leverde dit ons een �naleplek op in de verkiezing van ‘Besteen veiligheid stonden bij ons immers al in de steigers. In 2020 is dit succesvol bekrachtigd. En leverde dit ons een �naleplek op in de verkiezing van ‘Beste

Overheidsorganisatie van het jaar 2020’.Overheidsorganisatie van het jaar 2020’.

Wat mooi, dat onze dienstverlening, zoals onze brandweerzorg, geen moment is stil gevallen. In april dit jaar bleek dit enorm belangrijk toen natuurgebied De Meinweg, inWat mooi, dat onze dienstverlening, zoals onze brandweerzorg, geen moment is stil gevallen. In april dit jaar bleek dit enorm belangrijk toen natuurgebied De Meinweg, in

brand stond. We bestreden een crisis in een crisis. We werkten samen met veel brandweerkorpsen, van andere regio’s en van ons buurland Duitsland. En we evacueerdenbrand stond. We bestreden een crisis in een crisis. We werkten samen met veel brandweerkorpsen, van andere regio’s en van ons buurland Duitsland. En we evacueerden

4.000 inwoners van het dorp Herkenbosch naar een veilige en gezonde plek.4.000 inwoners van het dorp Herkenbosch naar een veilige en gezonde plek.

De timing van het project natuurbrandbeheersing, die het afgelopen jaar op het programma stond, had niet beter gekund. Samenwerken metDe timing van het project natuurbrandbeheersing, die het afgelopen jaar op het programma stond, had niet beter gekund. Samenwerken met

natuurbeheersingsorganisaties, onze Duitse buren en onze inwoners en toeristen, is cruciaal om grote branden in de toekomst te voorkomen of snel onder controle tenatuurbeheersingsorganisaties, onze Duitse buren en onze inwoners en toeristen, is cruciaal om grote branden in de toekomst te voorkomen of snel onder controle te

krijgen. krijgen. 

Ondanks dat onze GGD alle zeilen bij moest zetten om de coronacrisis te bestrijden en medewerkers van de ene op de andere dag andere werkzaamheden kregen, is deOndanks dat onze GGD alle zeilen bij moest zetten om de coronacrisis te bestrijden en medewerkers van de ene op de andere dag andere werkzaamheden kregen, is de

dienstverlening ook bij de GGD grotendeels doorgegaan. In juni vaccineerde de GGD coronaproof 5.000 jongeren tegen de infectieziekte meningokokken en in het najaardienstverlening ook bij de GGD grotendeels doorgegaan. In juni vaccineerde de GGD coronaproof 5.000 jongeren tegen de infectieziekte meningokokken en in het najaar

volgden nog andere vaccinatierondes. Ook zijn er mooie, andere projecten van de grond gekomen om de gezondheid van de inwoners in de regio te verbeteren, zoals hetvolgden nog andere vaccinatierondes. Ook zijn er mooie, andere projecten van de grond gekomen om de gezondheid van de inwoners in de regio te verbeteren, zoals het

project  ‘Nu Niet Zwanger’ en diverse verbeteringen op onze  consultatiebureaus.project  ‘Nu Niet Zwanger’ en diverse verbeteringen op onze  consultatiebureaus.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier met de terugblik op 2020. Met de hoop en de verwachting dat we ergens in 2021 de coronacrisis achter ons kunnen laten en we onsIk wens u veel kijk- en leesplezier met de terugblik op 2020. Met de hoop en de verwachting dat we ergens in 2021 de coronacrisis achter ons kunnen laten en we ons

kunnen focussen op andere aspecten van uw gezondheid en veiligheid.kunnen focussen op andere aspecten van uw gezondheid en veiligheid.

Jac RooijmansJac Rooijmans

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-NoordAlgemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord
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Een jaar langEen jaar lang
coronabestrijdingcoronabestrijding
Na de coronavirusuitbraak in China (Wuhan) richtte GGD Limburg-Noord beginNa de coronavirusuitbraak in China (Wuhan) richtte GGD Limburg-Noord begin

2020 een crisisteam in. Even leek het dat regio Limburg-Noord te maken zou2020 een crisisteam in. Even leek het dat regio Limburg-Noord te maken zou

krijgen met de eerste besmetting in Nederland. Dit bleek echter niet het geval. Welkrijgen met de eerste besmetting in Nederland. Dit bleek echter niet het geval. Wel

kwam er, als eerste in Nederland, een regionale, gecoördineerde crisisaanpakkwam er, als eerste in Nederland, een regionale, gecoördineerde crisisaanpak

(zogeheten GRIP 4), waarbij de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord,(zogeheten GRIP 4), waarbij de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord,

Antoin Scholten, de leiding heeft. Een GRIP 4, omdat een virus niet stopt bij deAntoin Scholten, de leiding heeft. Een GRIP 4, omdat een virus niet stopt bij de

gemeentegrens en zelfs niet bij een regio- of landsgrens.gemeentegrens en zelfs niet bij een regio- of landsgrens.

De coronabestrijding werd opgepakt in het Regionaal Beleidsteam (RBT) met daarin alle 15 burgemeesters. Bijna dagelijks kwam ook het Regionaal Operationeel TeamDe coronabestrijding werd opgepakt in het Regionaal Beleidsteam (RBT) met daarin alle 15 burgemeesters. Bijna dagelijks kwam ook het Regionaal Operationeel Team

(ROT) bij elkaar, bestaande uit vertegenwoordigers van alle veiligheids- en gezondheidspartners die een rol hebben in deze crisis.(ROT) bij elkaar, bestaande uit vertegenwoordigers van alle veiligheids- en gezondheidspartners die een rol hebben in deze crisis.

Het ROT werd ondersteund door Het ROT werd ondersteund door informatiemanagersinformatiemanagers, die er voor zorgden dat realtime informatie uit de omgeving en data-analyse in dashboards  landden. Een, die er voor zorgden dat realtime informatie uit de omgeving en data-analyse in dashboards  landden. Een

scenarioteamscenarioteam ging aan de slag met het voorbereiden van de mogelijk aanpak van de bestrijding bij allerlei scenario’s. De GGD was  ging aan de slag met het voorbereiden van de mogelijk aanpak van de bestrijding bij allerlei scenario’s. De GGD was 24/7 bereikbaar24/7 bereikbaar en mensen met klachten en mensen met klachten

moeten zich melden. Bewoners werd gevraagd op hygiëne te letten, de huisarts te bellen bij klachten en rekening te houden met de gemiddelde incubatietijd. Later volgdemoeten zich melden. Bewoners werd gevraagd op hygiëne te letten, de huisarts te bellen bij klachten en rekening te houden met de gemiddelde incubatietijd. Later volgde

alleen testen bij klachten en isolatie na besmetting.alleen testen bij klachten en isolatie na besmetting.

Realtime informatie uitRealtime informatie uit

omgeving en data-analyse inomgeving en data-analyse in

dashboards ondersteunen dedashboards ondersteunen de

bestrijding van de crisis.bestrijding van de crisis.

https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/antoine-dirkscover/
https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/kleine-kans-grote-impact/
https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/simone-lamers/
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Tekort beschermingsmiddelenTekort beschermingsmiddelen

In Limburg was net als in de rest van Nederland een tekort aanIn Limburg was net als in de rest van Nederland een tekort aan

persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, spatbrillen enpersoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, spatbrillen en

schorten. Brandweer Limburg-Noord startte een schorten. Brandweer Limburg-Noord startte een inzamelingsactie inzamelingsactie voorvoor

de eerste nood. de eerste nood. Medewerkers van GGD Limburg-NoordMedewerkers van GGD Limburg-Noord en Zuid-Limburg en Zuid-Limburg

gingen aan de slag met inventarisatie en verdeling van degingen aan de slag met inventarisatie en verdeling van de

beschermingsmiddelen over de Limburgse zorginstellingen. Ook kwambeschermingsmiddelen over de Limburgse zorginstellingen. Ook kwam

inkoop van kwalitatief goede materialen, opslag en distributie bij ditinkoop van kwalitatief goede materialen, opslag en distributie bij dit

kernteam te liggen. Inmiddels gebeurt de coördinatie landelijk.kernteam te liggen. Inmiddels gebeurt de coördinatie landelijk.

CommunicatieCommunicatie

Communicatie is een belangrijk instrument in het terugdringen vanCommunicatie is een belangrijk instrument in het terugdringen van

besmettingen. Er waren persconferenties over maatregelen, richtlijnenbesmettingen. Er waren persconferenties over maatregelen, richtlijnen

en adviezen en dagelijks updates van aantal besmettingen op de en adviezen en dagelijks updates van aantal besmettingen op de GGD-GGD-

websitewebsite (later gebeurde dat via het RIVM). Het regionale crisisteam (later gebeurde dat via het RIVM). Het regionale crisisteam

communicatie beantwoordde meer dan 500 persvragen. Medewerkerscommunicatie beantwoordde meer dan 500 persvragen. Medewerkers

van de GGD werden geïnterviewd door media en schoven aan bijvan de GGD werden geïnterviewd door media en schoven aan bij

regionale radio- en tv-omroepen. Zo nam een GGD-arts infectieziektenregionale radio- en tv-omroepen. Zo nam een GGD-arts infectieziekten

vaker deel aan een tafelgesprek bij regionale omroep L1.vaker deel aan een tafelgesprek bij regionale omroep L1.

NoodverordeningNoodverordening

Half maart kwam er een ‘intelligente’ lockdown en eenHalf maart kwam er een ‘intelligente’ lockdown en een

noodverordening. Deze vertaalt de landelijke regels naar de lokalenoodverordening. Deze vertaalt de landelijke regels naar de lokale

situatie van elk van de 15 gemeenten. Alle scholen ensituatie van elk van de 15 gemeenten. Alle scholen en

kinderdagverblijven moesten de deuren sluiten om verspreiding van hetkinderdagverblijven moesten de deuren sluiten om verspreiding van het

virus te voorkomen. Zorgen over Duitse toeristen die tijdens feestdagenvirus te voorkomen. Zorgen over Duitse toeristen die tijdens feestdagen

massaal Venlo en Roermond willen bezoeken en grensverkeer vanmassaal Venlo en Roermond willen bezoeken en grensverkeer van

arbeidsmigranten leidden tot aanpassing van de noodverordening.arbeidsmigranten leidden tot aanpassing van de noodverordening.

Handhaving kreeg een steeds belangrijkere rol. Opvang van dak- enHandhaving kreeg een steeds belangrijkere rol. Opvang van dak- en

thuislozen werd tijdens corona geregeld. Tijdens de Paasdagen hield dethuislozen werd tijdens corona geregeld. Tijdens de Paasdagen hield de

Marechaussee toezicht op de grenzen en werden vijf gebieden in deMarechaussee toezicht op de grenzen en werden vijf gebieden in de

regio als ‘verboden gebied’ aangewezen.regio als ‘verboden gebied’ aangewezen.

Alle scholen en dagverblijven moesten hun deuren sluiten.Alle scholen en dagverblijven moesten hun deuren sluiten.

Het coronahotel in RoermondHet coronahotel in Roermond

Coronacentrum RoermondCoronacentrum Roermond

Eind maart opende het coronacentrum zijn deuren voorEind maart opende het coronacentrum zijn deuren voor

coronapatiënten die niet ziek genoeg waren om in het ziekenhuis tecoronapatiënten die niet ziek genoeg waren om in het ziekenhuis te

blijven, maar ook niet naar huis konden. Dit was in Theaterhotel Deblijven, maar ook niet naar huis konden. Dit was in Theaterhotel De

Oranjerie in Roermond. Het inrichten ervan gebeurde in slechts 5 dagen.Oranjerie in Roermond. Het inrichten ervan gebeurde in slechts 5 dagen.

Uiteindelijk sloot het coronacentrum begin mei. Er werden 49 mensenUiteindelijk sloot het coronacentrum begin mei. Er werden 49 mensen

hier verzorgd.hier verzorgd.

Eerste teststraatEerste teststraat

De eerste teststraat kwam op de Drie Decembersingel in Blerick, laterDe eerste teststraat kwam op de Drie Decembersingel in Blerick, later

volgden Venlo (daarmee verviel die in Blerick), Roermond, Weert envolgden Venlo (daarmee verviel die in Blerick), Roermond, Weert en

Venray. Bij de eerste teststraat leverde GGD Limburg-Noord zelfVenray. Bij de eerste teststraat leverde GGD Limburg-Noord zelf

personeelpersoneel. Later werd een overeenkomst gesloten met Event Medical. Later werd een overeenkomst gesloten met Event Medical

Service (EMS); deze levert nu personeel voor de vier teststraten. InService (EMS); deze levert nu personeel voor de vier teststraten. In

december kwam er een mobiele testbus bij. In totaal is er eendecember kwam er een mobiele testbus bij. In totaal is er een

testcapaciteit van 2.925 per dag. De GGD deed samen met GGD GHORtestcapaciteit van 2.925 per dag. De GGD deed samen met GGD GHOR

Nederland een aantal keren Nederland een aantal keren onderzoekonderzoek naar gedrag van mensen tijdens naar gedrag van mensen tijdens

corona.corona.

https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/vier-memorabele-momenten-van-tineke-smedts
https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/de-emotionele-achtbaan-van-sandy-leurs
https://www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus
https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/patricia-jansingh-cordineert-monsterafname-in-de-corona-teststraat-we-hebben-genoeg-capaciteit/
https://vrln.databank.nl/news/Resultaten-panelonderzoek-Corona/32
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De eerste teststraat kwam op deDe eerste teststraat kwam op de

Drie Decembersingel in Blerick,Drie Decembersingel in Blerick,

later volgden Venlo, Roermond,later volgden Venlo, Roermond,

Weert en Venray.Weert en Venray.

Bron- en contactonderzoekBron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek is een belangrijk instrument in deBron- en contactonderzoek is een belangrijk instrument in de

beheersing van het coronavirus. De opdracht was vanaf 1 juni iedereenbeheersing van het coronavirus. De opdracht was vanaf 1 juni iedereen

met klachten te testen. Bovendien was het belangrijk te onderzoekenmet klachten te testen. Bovendien was het belangrijk te onderzoeken

met wie een besmet persoon contact had en wat de uiteindelijke bronmet wie een besmet persoon contact had en wat de uiteindelijke bron

van de besmetting was. In eerste instantie deed de GGD dit zelf. Toenvan de besmetting was. In eerste instantie deed de GGD dit zelf. Toen

het aantal besmettingen toenam, werd zakelijk reisbureau Munckhofhet aantal besmettingen toenam, werd zakelijk reisbureau Munckhof

Business Travel gevraagd te helpen. Dat bleek een succes. HetBusiness Travel gevraagd te helpen. Dat bleek een succes. Het

personeel dat het bedrijf inzet is sterk in het voeren vanpersoneel dat het bedrijf inzet is sterk in het voeren van

telefoongesprekken, ook als die moeilijk van aard zijn. Toen de tweedetelefoongesprekken, ook als die moeilijk van aard zijn. Toen de tweede

golf kwam, ging Munckhof het volledige BCO-onderzoek doen. Hetgolf kwam, ging Munckhof het volledige BCO-onderzoek doen. Het

bedrijf zet daar inmiddels 150 mensen voor in.bedrijf zet daar inmiddels 150 mensen voor in.

GGD Limburg-Noord krijgt van het rijk de opdracht de uitgesteldeGGD Limburg-Noord krijgt van het rijk de opdracht de uitgestelde

meningokokken vaccinatie van 5.000 jongeren alsnog coronaproof uit temeningokokken vaccinatie van 5.000 jongeren alsnog coronaproof uit te

voeren.voeren.

VersoepelenVersoepelen

In mei werden diverse regels in de noodverordening aangepast enIn mei werden diverse regels in de noodverordening aangepast en

versoepeld met name op het gebied van winkelen, horeca enversoepeld met name op het gebied van winkelen, horeca en

grensverkeer. Gemeenten hadden veel vragen over de uitwerking vangrensverkeer. Gemeenten hadden veel vragen over de uitwerking van

sommige versoepelingen. Bedrijven en inwoners legden de regels somssommige versoepelingen. Bedrijven en inwoners legden de regels soms

verschillend uit. Er waren vragen over met name recreatie (sanitair) enverschillend uit. Er waren vragen over met name recreatie (sanitair) en

horeca. In mei opende Designer Outlet in Roermond onder scherphoreca. In mei opende Designer Outlet in Roermond onder scherp

toezicht weer zijn deuren. Ook krijgt GGD Limburg-Noord van het rijk detoezicht weer zijn deuren. Ook krijgt GGD Limburg-Noord van het rijk de

opdracht de uitgestelde opdracht de uitgestelde meningokokken vaccinatiemeningokokken vaccinatie van 5.000 jongeren van 5.000 jongeren

alsnog coronaproof uit te voeren.alsnog coronaproof uit te voeren.

In juni en juli volgden meer versoepelingen. Vanaf 1 juli warenIn juni en juli volgden meer versoepelingen. Vanaf 1 juli waren

evenementen weer toegestaan op voorwaarde dat ze voldeden aan deevenementen weer toegestaan op voorwaarde dat ze voldeden aan de

anderhalve meter afstand. Ook konden  onder meer sportscholen,anderhalve meter afstand. Ook konden  onder meer sportscholen,

sauna’s, wellnesscentra en casino’s hun deuren weer openen.  Binnen-sauna’s, wellnesscentra en casino’s hun deuren weer openen.  Binnen-

en buitensporten was weer mogelijk voor alle leeftijden en iedereenen buitensporten was weer mogelijk voor alle leeftijden en iedereen

mocht weer reizen met het OV: wel met mondkapje. Met het oog op eenmocht weer reizen met het OV: wel met mondkapje. Met het oog op een

versoepeling voor evenementen was er een vergadering met de 15versoepeling voor evenementen was er een vergadering met de 15

burgemeesters van de gemeenten in de veiligheidsregio Limburg-burgemeesters van de gemeenten in de veiligheidsregio Limburg-

Noord. Dat vormde de basis voor  een evenementenrichtlijn. Ondanks deNoord. Dat vormde de basis voor  een evenementenrichtlijn. Ondanks de

versoepelingen bleef het advies: werk zoveel mogelijk thuis en houd jeversoepelingen bleef het advies: werk zoveel mogelijk thuis en houd je

aan de regels.aan de regels.

ZomerperiodeZomerperiode

De zomerperiode breekt aan. Talloze vakanties werden geannuleerdDe zomerperiode breekt aan. Talloze vakanties werden geannuleerd

vanwege de codes die landen hebben op basis van de aanwezigevanwege de codes die landen hebben op basis van de aanwezige

besmettingsgraad. Het advies was om niet op vakantie te gaan. Ookbesmettingsgraad. Het advies was om niet op vakantie te gaan. Ook

kregen reizigers te maken met verplichte quarantaines als zijkregen reizigers te maken met verplichte quarantaines als zij

terugkomen uit een risicogebied met code oranje of rood. Ondertussenterugkomen uit een risicogebied met code oranje of rood. Ondertussen

werd in de zorg, bij GGD’en, veiligheidsregio’s en bij talloze anderewerd in de zorg, bij GGD’en, veiligheidsregio’s en bij talloze andere

organisaties keihard doorgewerkt. Vanaf 1 juni is het landelijk nummerorganisaties keihard doorgewerkt. Vanaf 1 juni is het landelijk nummer

in de lucht. Vanaf die dag kan iedereen met klachten zich laten testen.in de lucht. Vanaf die dag kan iedereen met klachten zich laten testen.

Via het Via het dashboard dashboard  op de website van de GGD Limburg-Noord zijn op de website van de GGD Limburg-Noord zijn

actuele cijfers te zien.actuele cijfers te zien.

Besmettingen nemen landelijk toeBesmettingen nemen landelijk toe

In augustus was er een landelijke persconferentie over het toenemendeIn augustus was er een landelijke persconferentie over het toenemende

aantal besmettingen in Nederland. Er kwam een registratieplicht vooraantal besmettingen in Nederland. Er kwam een registratieplicht voor

onder andere horeca en musea. Dat maakt in geval van een besmettingonder andere horeca en musea. Dat maakt in geval van een besmetting

het bron- en contactonderzoek makkelijker. In regio Limburg-Noordhet bron- en contactonderzoek makkelijker. In regio Limburg-Noord

nam het aantal besmettingen nog niet enorm toe. Ook het aantalnam het aantal besmettingen nog niet enorm toe. Ook het aantal

ziekenhuisopnames bleef laag. De nieuwe noodverordening maakt hetziekenhuisopnames bleef laag. De nieuwe noodverordening maakt het

mogelijk een gelegenheid 14 dagen te sluiten als deze zich niet aan demogelijk een gelegenheid 14 dagen te sluiten als deze zich niet aan de

regels houdt. Laboratoria kunnen de grote stroom aan testen niet meerregels houdt. Laboratoria kunnen de grote stroom aan testen niet meer

aan en de gemiddelde wachttijd tot de uitslag neemt toe.aan en de gemiddelde wachttijd tot de uitslag neemt toe.

https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/twee-bloedgroepen-n-missiecover/
https://www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus/coronanieuws-en-cijfers
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Tijdens het webinar konden raads- en statenleden en pers vragen stellen aanTijdens het webinar konden raads- en statenleden en pers vragen stellen aan

voorzitter Antoin Scholten en directeur Jac Rooijmans.voorzitter Antoin Scholten en directeur Jac Rooijmans.

Strengere maatregelenStrengere maatregelen

Eind september kondigde het ministerie van Volksgezondheid, WelzijnEind september kondigde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport tijdens de landelijke persconferentie weer strengereen Sport tijdens de landelijke persconferentie weer strengere

maatregelen aan: onder meer het sluiten van horeca om 22.00 uur,maatregelen aan: onder meer het sluiten van horeca om 22.00 uur,

beperking reisbewegingen en maximaal 3 bezoekers thuis. Een dagbeperking reisbewegingen en maximaal 3 bezoekers thuis. Een dag

later hield Veiligheidsregio Limburg-Noord een webinar over hetlater hield Veiligheidsregio Limburg-Noord een webinar over het

verantwoordingsverslagverantwoordingsverslag. In dit verslag vertelt voorzitter Antoin Scholten. In dit verslag vertelt voorzitter Antoin Scholten

over de gemaakte keuzes voor de bestrijding. Tijdens het webinarover de gemaakte keuzes voor de bestrijding. Tijdens het webinar

konden raads- en statenleden en pers vragen stellen aan de voorzitterkonden raads- en statenleden en pers vragen stellen aan de voorzitter

en directeur Jac Rooijmans.en directeur Jac Rooijmans.

Het gaat de verkeerde kant opHet gaat de verkeerde kant op

In oktober kwamen er opnieuw strengere maatregelen. Het virus isIn oktober kwamen er opnieuw strengere maatregelen. Het virus is

onvoldoende onder controle en het gaat de verkeerde kant op. Limburg-onvoldoende onder controle en het gaat de verkeerde kant op. Limburg-

Noord krijgt de risicostatus ‘ernstig’, later gevolgd door ‘zeer ernstig’.Noord krijgt de risicostatus ‘ernstig’, later gevolgd door ‘zeer ernstig’.

Landelijk volgde een gedeeltelijke lockdown op 14 oktober. HorecaLandelijk volgde een gedeeltelijke lockdown op 14 oktober. Horeca

moet de deuren sluiten en sporten is maar beperkt mogelijk. Ook valtmoet de deuren sluiten en sporten is maar beperkt mogelijk. Ook valt

het besluit om carnaval niet door te laten gaan. Landelijk campagneshet besluit om carnaval niet door te laten gaan. Landelijk campagnes

onder meer voor jongeren en aandacht voor elkaar werden verspreid inonder meer voor jongeren en aandacht voor elkaar werden verspreid in

onze regio.onze regio.

Tijdelijke wet maatregelenTijdelijke wet maatregelen

Deze wet ging 1 december in en vervangt de regionaleDeze wet ging 1 december in en vervangt de regionale

noodverordeningen. Als gevolg daarvan ging de rol van de voorzittersnoodverordeningen. Als gevolg daarvan ging de rol van de voorzitters

van de veiligheidsregio’s van sturend naar meer coördinerend.van de veiligheidsregio’s van sturend naar meer coördinerend.

Burgemeesters hebben weer meer lokale bevoegdheden. De regionaleBurgemeesters hebben weer meer lokale bevoegdheden. De regionale

gecoördineerde crisisaanpak verdween (naar GRIP 0). In de praktijkgecoördineerde crisisaanpak verdween (naar GRIP 0). In de praktijk

gaat de huidige overlegstructuur wel door onder meer om eenheid engaat de huidige overlegstructuur wel door onder meer om eenheid en

solidariteit in de regio te borgen. Per 1 december werd het dragen vansolidariteit in de regio te borgen. Per 1 december werd het dragen van

een mondkapje verplicht en werd testen zonder klachten mogelijk.een mondkapje verplicht en werd testen zonder klachten mogelijk.

Zorg overbelastZorg overbelast

Aan het einde van het jaar 2020 neemt het aantal besmettingen enAan het einde van het jaar 2020 neemt het aantal besmettingen en

ziekenhuisopnames fors toe. De zorg raakt overbelast, ook in de regioziekenhuisopnames fors toe. De zorg raakt overbelast, ook in de regio

Limburg-Noord. Het kabinet besluit op 14 december tot een landelijkeLimburg-Noord. Het kabinet besluit op 14 december tot een landelijke

‘harde’ lockdown tot en met 19 januari 2021. Veel winkels en‘harde’ lockdown tot en met 19 januari 2021. Veel winkels en

bouwmarkten moeten sluiten. Horeca blijft dicht. Ook scholen enbouwmarkten moeten sluiten. Horeca blijft dicht. Ook scholen en

kinderdagverblijven gaan opnieuw dicht. Dringend advies om thuis tekinderdagverblijven gaan opnieuw dicht. Dringend advies om thuis te

werken, weinig bezoek te ontvangen, niet met meer dan 2 personenwerken, weinig bezoek te ontvangen, niet met meer dan 2 personen

naar buiten en niet te reizen.naar buiten en niet te reizen.

Volgende faseVolgende fase

Eind 2020 startte GGD Limburg-Noord met de voorbereiding van deEind 2020 startte GGD Limburg-Noord met de voorbereiding van de

massavaccinatiecampagne, zodat begin januari de eerste vaccinatiesmassavaccinatiecampagne, zodat begin januari de eerste vaccinaties

kunnen plaatsvinden op het Kazerneterrein in Blerick.kunnen plaatsvinden op het Kazerneterrein in Blerick.

Voorbereidingen op het Kazerneterrein in Blerick, waar de eerste vaccinatiesVoorbereidingen op het Kazerneterrein in Blerick, waar de eerste vaccinaties

kunnen plaatsvinden.kunnen plaatsvinden.

https://publicaties.vrln.nl/vrln-verantwoordingsverslag-voorzitter-dec-2020
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VeiligheidsregioVeiligheidsregio
Limburg-NoordLimburg-Noord
in één oogopslagin één oogopslag
Kengetallen 2020Kengetallen 2020

PersoneelPersoneel

Omvang en samenstelling personeel op 31 december 2020Omvang en samenstelling personeel op 31 december 2020

GGD Limburg-NoordGGD Limburg-Noord
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JeugdgezondheidszorJeugdgezondheidszor

gg

87.55887.558 kinderen 0-18 jaar kinderen 0-18 jaar

4.2174.217 geboortes geboortes

66.71466.714 consulten consulten

2020 consultatiebureaus consultatiebureaus

49.33249.332 vaccinaties vaccinaties

RijksvaccinatieprogrammaRijksvaccinatieprogramma

GezondheidsbeschermGezondheidsbescherm

inging

3.0813.081 reisconsulten reisconsulten

3.9403.940 reisvaccinaties reisvaccinaties

2.4382.438 soa cliënten soa cliënten

3131 tuberculose klanten behandeld tuberculose klanten behandeld

en/of begeleiden/of begeleid

00 hygiëne adviezen evenementen hygiëne adviezen evenementen

Toezicht houdenToezicht houden

396396 inspecties instellingen inspecties instellingen

kinderopvangkinderopvang

 - 158 gastouders - 158 gastouders

 - 20 gastouderbureaus - 20 gastouderbureaus

 - 115 kinderdagverblijven - 115 kinderdagverblijven

 - 103 buitenschoolse opvang - 103 buitenschoolse opvang

ForensischeForensische

geneeskundegeneeskunde

542542 lijkschouwingen lijkschouwingen

1.4101.410 behandelingen behandelingen

arrestantenzorgarrestantenzorg

Brandweer Limburg-NoordBrandweer Limburg-Noord

RisicobeheersingRisicobeheersing

1.8821.882 adviezen brandveiligheid adviezen brandveiligheid

671671 (her)controles brandveiligheid/brandveilig (her)controles brandveiligheid/brandveilig

gebruikgebruik

6666 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven

5757 brandonderzoeken brandonderzoeken

Incidentbestrijding enIncidentbestrijding en

preparatiepreparatie

3030 brandweerposten brandweerposten

4.995 4.995 uitrukken repressieve brandweerzorguitrukken repressieve brandweerzorg

 - 3.132 prio 1 - 3.132 prio 1

 - 1.863 prio 2 - 1.863 prio 2

CrisisbeheersingCrisisbeheersing

CrisisbeheersingCrisisbeheersing

1616 Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsGecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings

Procedures (GRIP)Procedures (GRIP)

 - 12 GRIP 1 - 12 GRIP 1

 - 2 GRIP 2  - 2 GRIP 2 

 - 1 GRIP 3 - 1 GRIP 3

 - 1 GRIP 4 - 1 GRIP 4

142142 adviesaanvragen vergunning evenementen adviesaanvragen vergunning evenementen
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Kwartaal 1Kwartaal 1

Welkom ouderen!Welkom ouderen!
Vanaf januari 2020 opende de Risk Factory in VenloVanaf januari 2020 opende de Risk Factory in Venlo

of�cieel haar deuren voor senioren, zodat ook zij op eenof�cieel haar deuren voor senioren, zodat ook zij op een

bijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige situatiesbijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige situaties

konden ervaren en beleven. De scenario’s voor ouderenkonden ervaren en beleven. De scenario’s voor ouderen

zijn, in samenwerking met betrokken partners en KBOzijn, in samenwerking met betrokken partners en KBO

Limburg, inhoudelijk afgestemd op senioren. Daar waarLimburg, inhoudelijk afgestemd op senioren. Daar waar

het rondom internetveiligheid bij jeugd vooral gaat overhet rondom internetveiligheid bij jeugd vooral gaat over

cyberpesten, gaat het bij senioren veel meer om zaken alscyberpesten, gaat het bij senioren veel meer om zaken als

phishing.phishing.

+ Lees meer
water-drinken-
bevorderen

Kwartaal 1Kwartaal 1

Oefening grote brand inOefening grote brand in
zorginstellingzorginstelling
In januari vonden er bij zorginstelling Beukenrode inIn januari vonden er bij zorginstelling Beukenrode in

Venray en zorgcentrum Martinus in WeertVenray en zorgcentrum Martinus in Weert

calamiteitenoefeningen plaats. Twee avonden waaropcalamiteitenoefeningen plaats. Twee avonden waarop

diverse hulpdiensten - samen met het personeel van dediverse hulpdiensten - samen met het personeel van de

zorginstelling - de hulpverlening bij een (nagebootste)zorginstelling - de hulpverlening bij een (nagebootste)

brand oefenden.brand oefenden.

+ Lees meer
oefening-zorginstelling
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Kwartaal 1Kwartaal 1

CarnavalsoptochtenCarnavalsoptochten
afgeblazen door stormafgeblazen door storm
In februari heeft Nederland te maken met drie stormenIn februari heeft Nederland te maken met drie stormen

met de namen Ciara, Dennis en Ellen. Drie weekenden inmet de namen Ciara, Dennis en Ellen. Drie weekenden in

februari gelden weerswaarschuwingen van het KNMI.februari gelden weerswaarschuwingen van het KNMI.

+ Lees meer
oefening-zorginstelling

Kwartaal 1Kwartaal 1

Wacht niet op waterWacht niet op water
Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat datOns klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat

samen met steeds langere perioden van droogte, maar ooksamen met steeds langere perioden van droogte, maar ook

met steeds heviger wordende regenbuien.met steeds heviger wordende regenbuien.

+ Lees meer
water-drinken-
bevorderen
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Kwartaal 1Kwartaal 1

Een eerlijk gesprek over kinderwens,Een eerlijk gesprek over kinderwens,
seksualiteit en anticonceptieseksualiteit en anticonceptie

Programma: ‘Nu NietProgramma: ‘Nu Niet
Zwanger’Zwanger’
Wel of niet zwanger worden? Een kindje krijgen isWel of niet zwanger worden? Een kindje krijgen is

bijzonder, maar brengt ook een grotebijzonder, maar brengt ook een grote

verantwoordelijkheid mee. Met het programma ‘Nu Nietverantwoordelijkheid mee. Met het programma ‘Nu Niet

Zwanger’ helpt GGD Limburg-Noord mensen inZwanger’ helpt GGD Limburg-Noord mensen in

kwetsbare omstandigheden een bewuste keuze tekwetsbare omstandigheden een bewuste keuze te

maken over het moment van hun kinderwens, zodat zijmaken over het moment van hun kinderwens, zodat zij

niet onbedoeld zwanger raken.niet onbedoeld zwanger raken.

Projectleider Ellen Jeuken vertelt: “GGD Limburg-Noord startte begin 2020 met ‘NuProjectleider Ellen Jeuken vertelt: “GGD Limburg-Noord startte begin 2020 met ‘Nu

Niet Zwanger’. Intussen hebben veel hulpverleningsorganisatie zich bij hetNiet Zwanger’. Intussen hebben veel hulpverleningsorganisatie zich bij het

programma aangesloten en zijn we betrokken geweest bij ruim twintigprogramma aangesloten en zijn we betrokken geweest bij ruim twintig

praktijksituaties. Mooie eerste resultaten die bevestigen dat ‘Nu Niet Zwanger’ eenpraktijksituaties. Mooie eerste resultaten die bevestigen dat ‘Nu Niet Zwanger’ een

meerwaarde is in Noord- en Midden-Limburg.”meerwaarde is in Noord- en Midden-Limburg.”

Geen enkele situatie is hetzelfdeGeen enkele situatie is hetzelfde

De doelgroep is heel divers, hierdoor is geen enkele situatie hetzelfde. In hetDe doelgroep is heel divers, hierdoor is geen enkele situatie hetzelfde. In het

programma richten we ons op mannen en vrouwen in kwetsbare omstandigheden,programma richten we ons op mannen en vrouwen in kwetsbare omstandigheden,

waarbij meestal sprake is van een combinatie van problemen en beperkingen.waarbij meestal sprake is van een combinatie van problemen en beperkingen.

Hierbij kun je denken aan een combinatie van ernstige psychiatrische problematiek,Hierbij kun je denken aan een combinatie van ernstige psychiatrische problematiek,

verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden enverstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden en

loverboyproblematiek.loverboyproblematiek.

VoorbeeldVoorbeeld

Een voorbeeld van een (geanonimiseerde) casus is die van Shelly: Een voorbeeld van een (geanonimiseerde) casus is die van Shelly: 

Shelly: een jonge moeder, met meerdere kinderen bij meerdere vaders en bekend bijShelly: een jonge moeder, met meerdere kinderen bij meerdere vaders en bekend bij

hulpverlening. Haar schulden zijn onderdeel van de vele problemen. Methulpverlening. Haar schulden zijn onderdeel van de vele problemen. Met

ondersteuning van ‘Nu Niet Zwanger’ wordt op haar verzoek een spiraal geplaatstondersteuning van ‘Nu Niet Zwanger’ wordt op haar verzoek een spiraal geplaatst

door haar eigen huisarts. De spiraal wordt ge�nancierd vanuit het programma. door haar eigen huisarts. De spiraal wordt ge�nancierd vanuit het programma. 

Ellen Jeuken: “In dit soort situaties voeren we het gesprek, ondersteunen we, enEllen Jeuken: “In dit soort situaties voeren we het gesprek, ondersteunen we, en

bieden praktische hulp waar nodig. Denk hierbij aan uitleg geven over anticonceptie,bieden praktische hulp waar nodig. Denk hierbij aan uitleg geven over anticonceptie,

meegaan naar afspraken en de anticonceptie �nancieren. Hierbij maken we zoveelmeegaan naar afspraken en de anticonceptie �nancieren. Hierbij maken we zoveel

mogelijk gebruik van het reguliere netwerk en zo nodig van het opgebouwdemogelijk gebruik van het reguliere netwerk en zo nodig van het opgebouwde

netwerk van huisartsen, verloskundigen en gynaecologen.”netwerk van huisartsen, verloskundigen en gynaecologen.”

Een bewuste keuzeEen bewuste keuze

Soms eindigen de gesprekken niet in een vorm van anticonceptie, omdat de cliëntSoms eindigen de gesprekken niet in een vorm van anticonceptie, omdat de cliënt

een andere keuze maakt. Bijvoorbeeld de keuze voor een kind. Dan is heteen andere keuze maakt. Bijvoorbeeld de keuze voor een kind. Dan is het

programma nog steeds een succes, het gaat immers over het maken van eenprogramma nog steeds een succes, het gaat immers over het maken van een

bewuste keuze. ‘Nu Niet Zwanger’ werkt vanuit de mensenrechten, waarin vrouwenbewuste keuze. ‘Nu Niet Zwanger’ werkt vanuit de mensenrechten, waarin vrouwen

en mannen het recht hebben om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezenen mannen het recht hebben om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezen

voor het aantal kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen.voor het aantal kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen.

Zonder dat hierbij sprake is van dwang.Zonder dat hierbij sprake is van dwang.

Meer informatie?Meer informatie?

Ga dan naar: Ga dan naar: www.ggdlimburgnoord.nl/nunietzwangerwww.ggdlimburgnoord.nl/nunietzwanger..

https://www.ggdlimburgnoord.nl/nunietzwanger
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Kwartaal 2Kwartaal 2

Natuurbrand in De MeinwegNatuurbrand in De Meinweg
Vanaf maandag 20 april woedde in natuurgebied De Meinweg een groteVanaf maandag 20 april woedde in natuurgebied De Meinweg een grote

natuurbrand. Het vuur brandde meerdere dagen en er waren tallozenatuurbrand. Het vuur brandde meerdere dagen en er waren talloze

brandweermensen uit Nederland en Duitsland bij de bestrijding betrokken. Debrandweermensen uit Nederland en Duitsland bij de bestrijding betrokken. De

brand heeft zo’n 200 hectare van het natuurgebied beschadigd en voor veel overlastbrand heeft zo’n 200 hectare van het natuurgebied beschadigd en voor veel overlast

in de omgeving gezorgd, zoals de evacuatie van 4.000 mensen uit de kern vanin de omgeving gezorgd, zoals de evacuatie van 4.000 mensen uit de kern van

Herkenbosch. Deze evacuatie vormde door de coronamaatregelen een bijzondereHerkenbosch. Deze evacuatie vormde door de coronamaatregelen een bijzondere

uitdaging voor alle hulpdiensten en betrokken overheidsorganisaties.uitdaging voor alle hulpdiensten en betrokken overheidsorganisaties.

Er is dagenlang hard gewerkt om de e�ecten en de impact van deze natuurbrandEr is dagenlang hard gewerkt om de e�ecten en de impact van deze natuurbrand

te beperken. Door brandweer, crisisbeheersing en de crisisorganisatie van dete beperken. Door brandweer, crisisbeheersing en de crisisorganisatie van de

gemeenten binnen de veiligheidsregio. Hierbij waren ook de burgemeester vangemeenten binnen de veiligheidsregio. Hierbij waren ook de burgemeester van

Roerdalen, de gemeente Roerdalen en veel verschillende crisispartners zoalsRoerdalen, de gemeente Roerdalen en veel verschillende crisispartners zoals

Staatsbosbeheer en defensie betrokken. De evacuatie van Herkenbosch hadStaatsbosbeheer en defensie betrokken. De evacuatie van Herkenbosch had

grote impact op de inwoners die midden in de nacht hun huis moesten verlaten.grote impact op de inwoners die midden in de nacht hun huis moesten verlaten.

Daarom is er gekozen voor een onafhankelijke evaluatie door het InstituutDaarom is er gekozen voor een onafhankelijke evaluatie door het Instituut

Fysieke Veiligheid (IFV). De veiligheidsregio en alle betrokken hulpdiensten enFysieke Veiligheid (IFV). De veiligheidsregio en alle betrokken hulpdiensten en

overheden zijn trots op de inzet en het bestrijden van deze natuurbrand, maaroverheden zijn trots op de inzet en het bestrijden van deze natuurbrand, maar

willen er ook zeker van leren.willen er ook zeker van leren.
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Drie thema’s onderzochtDrie thema’s onderzocht

De onderzoekers hebben de evaluatie verdeeld in drie thema’s; de risicobeheersing in De Meinweg, de internationale samenwerking tijdens de brandbestrijding en deDe onderzoekers hebben de evaluatie verdeeld in drie thema’s; de risicobeheersing in De Meinweg, de internationale samenwerking tijdens de brandbestrijding en de

evacuatie van Herkenbosch. Daarnaast is ook het technisch brandonderzoek (zie kader) meegenomen en het belevingsonderzoek van de gemeente Roerdalen en VRLN onderevacuatie van Herkenbosch. Daarnaast is ook het technisch brandonderzoek (zie kader) meegenomen en het belevingsonderzoek van de gemeente Roerdalen en VRLN onder

de inwoners van Herkenbosch.de inwoners van Herkenbosch.

BrandonderzoekBrandonderzoek

De brand, de inzet van Brandweer Limburg-Noord,De brand, de inzet van Brandweer Limburg-Noord,

brandweerkorpsen Viersen en Heinsberg en alle belangrijkebrandweerkorpsen Viersen en Heinsberg en alle belangrijke

partners is onderzocht door het landelijk teampartners is onderzocht door het landelijk team

natuurbrandonderzoek. Dit is een nieuw gevormd team binnennatuurbrandonderzoek. Dit is een nieuw gevormd team binnen

het grootschalig en specialistisch optreden van Brandweerhet grootschalig en specialistisch optreden van Brandweer

Nederland. Sinds 2019 voert dit team van ruim 20Nederland. Sinds 2019 voert dit team van ruim 20

gespecialiseerde (natuurbrand) brandonderzoekers onderzoekgespecialiseerde (natuurbrand) brandonderzoekers onderzoek

uit in opdracht van veiligheidsregio’s. Het team bestaat uituit in opdracht van veiligheidsregio’s. Het team bestaat uit

natuurbrandonderzoekers van zowel brandweer als politie en isnatuurbrandonderzoekers van zowel brandweer als politie en is

inzetbaar voor verschillende onderzoeksdoeleinden, zoals deinzetbaar voor verschillende onderzoeksdoeleinden, zoals de

oorzaak van een brand en het verloop van een brand. Ook meeroorzaak van een brand en het verloop van een brand. Ook meer

speci�eke vragen zoals waarom een brand een stoplijn over isspeci�eke vragen zoals waarom een brand een stoplijn over is

geslagen is onderzocht door dit team.geslagen is onderzocht door dit team.

Belangrijkste bevindingenBelangrijkste bevindingen

In het rapport 'Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch' constateren de onderzoekers dat er duidelijk, daadkrachtig en betekenisvol is opgetreden doorIn het rapport 'Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch' constateren de onderzoekers dat er duidelijk, daadkrachtig en betekenisvol is opgetreden door

(internationale) brandweerlieden, andere hulpverleners, leidinggevenden en bestuur. Overigens zou de aandacht voor de brand in de Meinweg groter zijn geweest als(internationale) brandweerlieden, andere hulpverleners, leidinggevenden en bestuur. Overigens zou de aandacht voor de brand in de Meinweg groter zijn geweest als

Nederland niet was ondergedompeld in de coronacrisis. Daarnaast bleken diverse (hulpverlenende) instanties al erg druk te zijn met de coronacrisis, zodat zij door de brandNederland niet was ondergedompeld in de coronacrisis. Daarnaast bleken diverse (hulpverlenende) instanties al erg druk te zijn met de coronacrisis, zodat zij door de brand

dubbel werden belast.dubbel werden belast.

In De Meinweg wordt al lange tijd nauw samengewerkt met natuurbeheerders en terreineigenaren om mogelijke risico's in kaart te brengen en afspraken te maken overIn De Meinweg wordt al lange tijd nauw samengewerkt met natuurbeheerders en terreineigenaren om mogelijke risico's in kaart te brengen en afspraken te maken over

de bescherming van de natuur. Dankzij (boven-)regionale overlegstructuren kenden Nederlandse en Duitse brandweren en Staatsbosbeheer in april elkaar en elkaarsde bescherming van de natuur. Dankzij (boven-)regionale overlegstructuren kenden Nederlandse en Duitse brandweren en Staatsbosbeheer in april elkaar en elkaars

plannen en maatregelen.plannen en maatregelen.

Mede door het jarenlange contact tussen Veiligheidsregio Limburg-Noord en Kreis Viersen, was er tijdens de brand sprake van een goede samenwerking tussenMede door het jarenlange contact tussen Veiligheidsregio Limburg-Noord en Kreis Viersen, was er tijdens de brand sprake van een goede samenwerking tussen

Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen.Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen.

Het bleek lastig de overwegingen en argumenten rond de evacuatie van Herkenbosch goed in beeld te brengen. Het besluit tot evacuatie van heel Herkenbosch was op zichHet bleek lastig de overwegingen en argumenten rond de evacuatie van Herkenbosch goed in beeld te brengen. Het besluit tot evacuatie van heel Herkenbosch was op zich

niet noodzakelijk, maar gezien de omstandigheden wel begrijpelijk.niet noodzakelijk, maar gezien de omstandigheden wel begrijpelijk.

De aanbevelingen en leerpunten uit de evaluatie zijn deels al gerealiseerd of worden in het komende jaar doorgevoerd. De belangrijkste leerpunten staan  in dezeDe aanbevelingen en leerpunten uit de evaluatie zijn deels al gerealiseerd of worden in het komende jaar doorgevoerd. De belangrijkste leerpunten staan  in deze

infographicinfographic..

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/16877/infograhic_natuurbrand_de_meinweg.d8f42f39c411.pdf
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Lees de volledige rapportages op  de website vrln.nl:Lees de volledige rapportages op  de website vrln.nl:

Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van HerkenboschNatuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch – onderzoek IFV – onderzoek IFV
Rapportage NBO De MeinwegRapportage NBO De Meinweg – onderzoek team natuurbrandonderzoek brandweer Nederland – onderzoek team natuurbrandonderzoek brandweer Nederland  
Samenvatting belevingsonderzoek De MeinwegSamenvatting belevingsonderzoek De Meinweg – onderzoek Flycatcher (volledige onderzoek is op te vragen bij gemeente Roerdalen). – onderzoek Flycatcher (volledige onderzoek is op te vragen bij gemeente Roerdalen).  

https://www.vrln.nl/application/files/6116/0441/5562/IFV_Natuurbrand_in_De_Meinweg_en_de_evacuatie_van_Herkenbosch.pdf
https://www.vrln.nl/application/files/1416/0441/5652/Rapportage_NBO_De_Meinweg_2020.pdf
https://www.vrln.nl/application/files/3316/0441/5715/Samenvatting_belevingsonderzoek_De_Meinweg.pdf
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Nieuwe website VRLN.nlNieuwe website VRLN.nl
De website De website www.vrln.nlwww.vrln.nl is in mei 2020 vernieuwd: een nieuwe, frisse website met veel mogelijkheden om onze inwoners en partners te informeren en is in mei 2020 vernieuwd: een nieuwe, frisse website met veel mogelijkheden om onze inwoners en partners te informeren en

betrekken bij de taken en aandachtsvelden van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zowel de techniek, de vormgeving als de structuur zijn vernieuwd.betrekken bij de taken en aandachtsvelden van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zowel de techniek, de vormgeving als de structuur zijn vernieuwd.

De nieuwe site vervangt de voormalige websites vrln.nl en limburg-veilig.nl. De nieuwe website is een bundeling van drie soorten communicatie:De nieuwe site vervangt de voormalige websites vrln.nl en limburg-veilig.nl. De nieuwe website is een bundeling van drie soorten communicatie:

Corporate communicatie:Corporate communicatie: informatie over de organisatie Veiligheidsregio Limburg-Noord (inclusief bestuur en beleid) met ook de vacatures en stagemogelijkheden. informatie over de organisatie Veiligheidsregio Limburg-Noord (inclusief bestuur en beleid) met ook de vacatures en stagemogelijkheden.
RisicocommunicatieRisicocommunicatie: informatie voor onze inwoners over de risico’s die er zijn in Limburg-Noord en hoe je jezelf daarop kunt voorbereiden.: informatie voor onze inwoners over de risico’s die er zijn in Limburg-Noord en hoe je jezelf daarop kunt voorbereiden.
Crisiscommunicatie:Crisiscommunicatie: bij een groter incident of crisis verandert het crisisteam de website naar een crisis liveblog. Die pagina is alleen zichtbaar tijdens een groter incident of crisis. bij een groter incident of crisis verandert het crisisteam de website naar een crisis liveblog. Die pagina is alleen zichtbaar tijdens een groter incident of crisis.  

De websites van De websites van GGD Limburg-NoordGGD Limburg-Noord en  en Brandweer Limburg-NoordBrandweer Limburg-Noord zijn onveranderd. De website van de GGD wordt wel op korte termijn vervangen, maar gezien de coronacrisis was dit afgelopen zijn onveranderd. De website van de GGD wordt wel op korte termijn vervangen, maar gezien de coronacrisis was dit afgelopen

jaar niet wenselijk.jaar niet wenselijk.

Klik hier om de nieuwe website te bekijken

http://www.vrln.nl/
https://www.ggdlimburgnoord.nl/
https://www.brandweer.nl/limburg-noord/posten/limburg-noord
http://vrln.nl/
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Handen ineen tegen meningokokkenHanden ineen tegen meningokokken
5.000 vaccinaties coronaproof5.000 vaccinaties coronaproof

Sinds 2018 worden 14-jarigen in Nederland gevaccineerd tegen meningokokken, vanwege een toenameSinds 2018 worden 14-jarigen in Nederland gevaccineerd tegen meningokokken, vanwege een toename

van de ziekte. Dit gebeurt tijdens grootschalige vaccinatierondes. In verband met het coronavirus werdenvan de ziekte. Dit gebeurt tijdens grootschalige vaccinatierondes. In verband met het coronavirus werden

de meeste grootschalige vaccinatierondes door de overheid uitgesteld tot het najaar. Maar metde meeste grootschalige vaccinatierondes door de overheid uitgesteld tot het najaar. Maar met

meningokokken was dat risico te groot; de ziekte komt nog te veel voor in Nederland. GGD Limburg-Noordmeningokokken was dat risico te groot; de ziekte komt nog te veel voor in Nederland. GGD Limburg-Noord

kreeg de opdracht om vóór 1 juli 5.000 jongeren in de regio Limburg-Noord alsnog te vaccineren. Een grotekreeg de opdracht om vóór 1 juli 5.000 jongeren in de regio Limburg-Noord alsnog te vaccineren. Een grote

operatie, waarbij jeugdgezondheidszorg van  GGD Limburg-Noord en Brandweer Limburg-Noord de handenoperatie, waarbij jeugdgezondheidszorg van  GGD Limburg-Noord en Brandweer Limburg-Noord de handen

ineensloegen.ineensloegen.

Het draaiboek voor massavaccinaties met soms wel 1.000 jongeren inHet draaiboek voor massavaccinaties met soms wel 1.000 jongeren in

een sporthal bleef in de kast. Er kwam een nieuw, geolied proces vaneen sporthal bleef in de kast. Er kwam een nieuw, geolied proces van

één-op-één volgens een strikte planning en RIVM-richtlijnen.één-op-één volgens een strikte planning en RIVM-richtlijnen.

UitdagingUitdaging

Loes Kempen, adviseur Publieke Gezondheid, is al jaren lid van deLoes Kempen, adviseur Publieke Gezondheid, is al jaren lid van de

werkgroep vaccineren bij de GGD. “We stonden voor een grotewerkgroep vaccineren bij de GGD. “We stonden voor een grote

uitdaging. Hoe konden we dit nieuwe proces inrichten, zodat dit veiliguitdaging. Hoe konden we dit nieuwe proces inrichten, zodat dit veilig

was voor kinderen, begeleiders en medewerkers én het paste binnen dewas voor kinderen, begeleiders en medewerkers én het paste binnen de

RIVM-richtlijnen? Dit vroeg om extra maatregelen bij de diverseRIVM-richtlijnen? Dit vroeg om extra maatregelen bij de diverse

locaties, zoals meer spreiding, meer controles, aparte ruimtes, 1,5locaties, zoals meer spreiding, meer controles, aparte ruimtes, 1,5

meter belijning, extra hygiënemaatregelen en andere instructies voormeter belijning, extra hygiënemaatregelen en andere instructies voor

medewerkers. Een uitdaging waar we extra handjes bij nodig hadden.”medewerkers. Een uitdaging waar we extra handjes bij nodig hadden.”

https://www.youtube.com/watch?v=TxZiY7LmQik
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Samenwerking GGD en brandweerSamenwerking GGD en brandweer

De extra hulp kwam van de brandweer. Loes vertelt over de succesvolle samenwerking: “Bij elke vaccinatielocatie stonden twee brandweermensen die de afstand enDe extra hulp kwam van de brandweer. Loes vertelt over de succesvolle samenwerking: “Bij elke vaccinatielocatie stonden twee brandweermensen die de afstand en

doorstroom van de kinderen in de gaten hielden. Ook ondersteunde de brandweer bij de logistieke werkzaamheden, zoals de dagelijkse distributie van de vaccins. Dit wasdoorstroom van de kinderen in de gaten hielden. Ook ondersteunde de brandweer bij de logistieke werkzaamheden, zoals de dagelijkse distributie van de vaccins. Dit was

een logistieke operatie op zich, want vaccins moeten op een speciale manier worden gekoeld.”een logistieke operatie op zich, want vaccins moeten op een speciale manier worden gekoeld.”

Samen zorgden de GGD en brandweer er voor dat alle kinderen, die in aanmerking kwamen voor de prik, coronaproof zijn ingeënt tegen de meningokokkenziekte. Een mooieSamen zorgden de GGD en brandweer er voor dat alle kinderen, die in aanmerking kwamen voor de prik, coronaproof zijn ingeënt tegen de meningokokkenziekte. Een mooie

samenwerking van beide afdelingen van Veiligheidsregio Limburg-Noord.samenwerking van beide afdelingen van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Wat is de meningokokkenziekte?Wat is de meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door eenMeningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een

bacterie die zich meestal ophoudt in de neus- en keelholte. Je kunt eenbacterie die zich meestal ophoudt in de neus- en keelholte. Je kunt een

ander besmetten zonder zelf ziek te zijn. De bacterie wordt via de lucht,ander besmetten zonder zelf ziek te zijn. De bacterie wordt via de lucht,

door hoesten en niezen, of door zoenen van mens op mensdoor hoesten en niezen, of door zoenen van mens op mens

overgedragen.overgedragen.

In de meeste gevallen word je niet ziek van de meningokok, maar af enIn de meeste gevallen word je niet ziek van de meningokok, maar af en

toe dringt de bacterie verder het lichaam binnen en veroorzaakttoe dringt de bacterie verder het lichaam binnen en veroorzaakt

hersenvliesontsteking (nekkramp) of bloedvergiftiging.hersenvliesontsteking (nekkramp) of bloedvergiftiging.

Uitgestelde vaccinaties hervatUitgestelde vaccinaties hervat

De vaccinatieweken tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelenDe vaccinatieweken tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen

en rodehond (BMR) en de HPV-prik gingen dit voorjaar niet door. Na deen rodehond (BMR) en de HPV-prik gingen dit voorjaar niet door. Na de

zomervakantie zijn deze hervat. Dit gebeurde kleinschalig en opzomervakantie zijn deze hervat. Dit gebeurde kleinschalig en op

individuele basis conform de richtlijnen van het RIVM. individuele basis conform de richtlijnen van het RIVM. 

De vaccinaties voor kinderen t/m 14 maanden op het consultatiebureauDe vaccinaties voor kinderen t/m 14 maanden op het consultatiebureau

gingen gewoon door. Ook kregen de meeste 4-jarigen intussen hungingen gewoon door. Ook kregen de meeste 4-jarigen intussen hun

(herhalings)vaccinatie.(herhalings)vaccinatie.
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Samen zorgen voor eenSamen zorgen voor een
veilige woonomgevingveilige woonomgeving
In 2020 ontwikkelde Veiligheidsregio Limburg-Noord, samen met de gemeenten inIn 2020 ontwikkelde Veiligheidsregio Limburg-Noord, samen met de gemeenten in

de regio, de Bouwsteen Veiligheid. Deze bouwsteen is een hulpmiddel voorde regio, de Bouwsteen Veiligheid. Deze bouwsteen is een hulpmiddel voor

gemeenten om er voor te zorgen dat bij het inrichten van de omgeving,gemeenten om er voor te zorgen dat bij het inrichten van de omgeving,

bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe wijken, het aanleggen van een weg of bijbijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe wijken, het aanleggen van een weg of bij

energieopslag, veiligheid wordt meegenomen en afgewogen. De bouwsteen legt uitenergieopslag, veiligheid wordt meegenomen en afgewogen. De bouwsteen legt uit

hoe op veiligheid gestuurd kan worden met de Omgevingswet en wat de taken vanhoe op veiligheid gestuurd kan worden met de Omgevingswet en wat de taken van

de gemeente en de veiligheidsregio zijn. In de Bouwsteen Veiligheid worden geende gemeente en de veiligheidsregio zijn. In de Bouwsteen Veiligheid worden geen

(beleids)keuzes gemaakt over het niveau van veiligheid. Die keuzes maken de(beleids)keuzes gemaakt over het niveau van veiligheid. Die keuzes maken de

gemeenten samen met de inwoners in bijvoorbeeld de omgevingsvisie.gemeenten samen met de inwoners in bijvoorbeeld de omgevingsvisie.

De nieuwe OmgevingswetDe nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft als doel om te zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor alle inwoners. DeOp 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft als doel om te zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor alle inwoners. De

Omgevingswet vervangt de huidige 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) en 75 ministeriële regelingen op het gebied van bouwen, milieu enOmgevingswet vervangt de huidige 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) en 75 ministeriële regelingen op het gebied van bouwen, milieu en

ruimtelijke ordening. Als de wet er is, komen er ook nieuwe juridische instrumenten, zoals de omgevingsvisie, een strategische langetermijnvisie voor de fysiekeruimtelijke ordening. Als de wet er is, komen er ook nieuwe juridische instrumenten, zoals de omgevingsvisie, een strategische langetermijnvisie voor de fysieke

leefomgeving en het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels, die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet helptleefomgeving en het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels, die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet helpt

gemeenten hun omgeving zo goed mogelijk te benutten, maar ook te beschermen. De wet moet zorgen voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voorgemeenten hun omgeving zo goed mogelijk te benutten, maar ook te beschermen. De wet moet zorgen voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor

initiatieven en snellere besluitvorming.initiatieven en snellere besluitvorming.

Meer bouwstenenMeer bouwstenen

De Bouwsteen Veiligheid is nog in ontwikkeling. De eerste versie richtDe Bouwsteen Veiligheid is nog in ontwikkeling. De eerste versie richt

zich op de omgevingsvisie. De ontwikkeling van de Bouwsteenzich op de omgevingsvisie. De ontwikkeling van de Bouwsteen

Veiligheid is onderdeel van een breder bouwstenen-traject. Er zijn ookVeiligheid is onderdeel van een breder bouwstenen-traject. Er zijn ook

andere bouwstenen in de maak: Bouwsteen Gezondheid (GGD) en eenandere bouwstenen in de maak: Bouwsteen Gezondheid (GGD) en een

Bouwsteen Water (waterschap).Bouwsteen Water (waterschap).

Samenwerking gemeentenSamenwerking gemeenten

Iedere bouwsteen is in samenwerking met een aantal gemeenten opgesteld. Voor de Bouwsteen Veiligheid zijn dit de gemeente Venray en de gemeente Beesel. Vanuit dezeIedere bouwsteen is in samenwerking met een aantal gemeenten opgesteld. Voor de Bouwsteen Veiligheid zijn dit de gemeente Venray en de gemeente Beesel. Vanuit deze

gemeenten hebben projectleiders Omgevingswet, specialisten vergunningverlening en ambtenaren Openbare orde en Veiligheid meegewerkt aan de bouwsteen.gemeenten hebben projectleiders Omgevingswet, specialisten vergunningverlening en ambtenaren Openbare orde en Veiligheid meegewerkt aan de bouwsteen.

Bekijk de Bekijk de interactieve bouwsteeninteractieve bouwsteen..

https://publicaties.vrln.nl/bouwsteen-veiligheid-voor-de-omgevingsvisie/cover/
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De gezondheid van onze regio in cijfersDe gezondheid van onze regio in cijfers
Afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan om de gezondheid van de inwoners in de regio Limburg-Noord in beeld te brengen. GGD Limburg-NoordAfgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan om de gezondheid van de inwoners in de regio Limburg-Noord in beeld te brengen. GGD Limburg-Noord

en ook gemeenten, scholen en ketenpartners krijgen zo inzicht in wat er speelt. De uitkomsten worden gepubliceerd op en ook gemeenten, scholen en ketenpartners krijgen zo inzicht in wat er speelt. De uitkomsten worden gepubliceerd op www.ggdlimburgnoord.nl/kennispleinwww.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein en en

gebruikt voor gericht beleid en preventieactiviteiten.gebruikt voor gericht beleid en preventieactiviteiten.

Seksuele gezondheid jongerenSeksuele gezondheid jongeren

GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg presenteerden in juli 2020 de resultaten van de Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren 2019. Deze thermometer geeft een beeld van deGGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg presenteerden in juli 2020 de resultaten van de Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren 2019. Deze thermometer geeft een beeld van de

seksuele gezondheid van de 4.574 jongeren (onder de 25 jaar) die in 2019 het Centrum voor Seksuele Gezondheid Limburg (CSG Limburg) bezochten. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat hetseksuele gezondheid van de 4.574 jongeren (onder de 25 jaar) die in 2019 het Centrum voor Seksuele Gezondheid Limburg (CSG Limburg) bezochten. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat het

coronavirus uitbrak. Welke resultaten vallen op?coronavirus uitbrak. Welke resultaten vallen op?

Praktisch en middelbaar opgeleide jongeren weten de GGD’en minder vaak te vinden voor hulp en advies op het gebied van seksuele gezondheid dan theoretisch en hoog opgeleidePraktisch en middelbaar opgeleide jongeren weten de GGD’en minder vaak te vinden voor hulp en advies op het gebied van seksuele gezondheid dan theoretisch en hoog opgeleide

jongeren.jongeren.

Het aantal jonge MSM’ers (mannen die seks hebben met mannen) dat ons bezocht, nam toe. Dat komt waarschijnlijk, doordat er veel interesse is in de hiv-preventiepil (PrEP) die sindsHet aantal jonge MSM’ers (mannen die seks hebben met mannen) dat ons bezocht, nam toe. Dat komt waarschijnlijk, doordat er veel interesse is in de hiv-preventiepil (PrEP) die sinds

september 2019 wordt verstrekt.september 2019 wordt verstrekt.

Voorlichting over anticonceptie en zwangerschap blijven essentiële thema’s voor jonge vrouwen.Voorlichting over anticonceptie en zwangerschap blijven essentiële thema’s voor jonge vrouwen.

Nieuwsgiering naar alle resultaten? Ga naar onze website voor meer informatie over de Nieuwsgiering naar alle resultaten? Ga naar onze website voor meer informatie over de Thermometer Seksuele GezondheidThermometer Seksuele Gezondheid..

Gezondheid en leefstijl jongerenGezondheid en leefstijl jongeren
In juni 2020 publiceerde GGD Limburg-Noord in samenwerking met alle GGD’en en het RIVM de resultaten van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd. De monitor is uitgevoerd onder jongerenIn juni 2020 publiceerde GGD Limburg-Noord in samenwerking met alle GGD’en en het RIVM de resultaten van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd. De monitor is uitgevoerd onder jongeren

in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Limburg-Noord. Jongeren tussen de 13-16 jaar vulden eind 2019 een vragenlijst in over hun gezondheid en leefstijl. Dit onderzoek is uitgevoerdin leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Limburg-Noord. Jongeren tussen de 13-16 jaar vulden eind 2019 een vragenlijst in over hun gezondheid en leefstijl. Dit onderzoek is uitgevoerd

voordat het coronavirus uitbrak. Hierbij een greep uit de resultaten:voordat het coronavirus uitbrak. Hierbij een greep uit de resultaten:

De meerderheid van de jongeren voelt zich gezond (86%) en gelukkig (85%).De meerderheid van de jongeren voelt zich gezond (86%) en gelukkig (85%).

Bijna de helft van de jongeren (47%) eet elke dag groente. Minder dan 1 op de 3 jongeren (30%) geeft aan elke dag fruit te eten.Bijna de helft van de jongeren (47%) eet elke dag groente. Minder dan 1 op de 3 jongeren (30%) geeft aan elke dag fruit te eten.

Jongeren drinken minder alcohol dan afgelopen jaren. Ook het aantal rokers is gedaald.Jongeren drinken minder alcohol dan afgelopen jaren. Ook het aantal rokers is gedaald.

Circa 4 op de 10 jongeren (41%) voelt zich (zeer) vaak gestrest.Circa 4 op de 10 jongeren (41%) voelt zich (zeer) vaak gestrest.

Bekijk alle cijfers en resultaten op onze website. Meer resultaten en informatie over de Bekijk alle cijfers en resultaten op onze website. Meer resultaten en informatie over de Gezondheidsmonitor JeugdGezondheidsmonitor Jeugd..

Gezondheid en leefstijl volwassenen en ouderenGezondheid en leefstijl volwassenen en ouderen

In september kregen ruim 140.000 Limburgers een uitnodiging van GGD Limburg-Noord voor deelname aan de Gezondheidsmeter. Dit vierjaarlijks onderzoek wordt door alle GGD’en tegelijkIn september kregen ruim 140.000 Limburgers een uitnodiging van GGD Limburg-Noord voor deelname aan de Gezondheidsmeter. Dit vierjaarlijks onderzoek wordt door alle GGD’en tegelijk

uitgevoerd in opdracht van de gemeenten. De input levert gemeenten veel informatie op over gezondheid en welzijn van hun inwoners. Bijzonder is dat het onderzoek plaatsvond tijdens deuitgevoerd in opdracht van de gemeenten. De input levert gemeenten veel informatie op over gezondheid en welzijn van hun inwoners. Bijzonder is dat het onderzoek plaatsvond tijdens de

tweede golf in de coronacrisis. Hierover zijn ook extra vragen gesteld. GGD Limburg-Noord is benieuwd naar de resultaten en de e�ecten op gezondheid en leefstijl. Komend voorjaartweede golf in de coronacrisis. Hierover zijn ook extra vragen gesteld. GGD Limburg-Noord is benieuwd naar de resultaten en de e�ecten op gezondheid en leefstijl. Komend voorjaar

publiceren we de eerste resultaten.publiceren we de eerste resultaten.

Meer informatie over de Meer informatie over de Gezondheidsmeter Volwassenen en ouderenGezondheidsmeter Volwassenen en ouderen..

http://www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein
https://www.ggdlimburgnoord.nl/nieuws/2020/07/Thermometer-Seksuele-Gezondheid-Limburg-2019
https://vrln.databank.nl/news/Nieuwe-cijfers-Gezondheids-monitor-Jeugd-beschikbaar/34
https://www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidsmeter
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Lancering Kennisplein: In één oogopslag jouw omgeving in beeld!Lancering Kennisplein: In één oogopslag jouw omgeving in beeld!

Dit jaar lanceerde GGD Limburg-Noord ‘Kennisplein’, hét dashboard met gezondheidsinformatie over de inwoners van regio Limburg-Noord. Je vindt hier bijvoorbeeld de resultaten van deDit jaar lanceerde GGD Limburg-Noord ‘Kennisplein’, hét dashboard met gezondheidsinformatie over de inwoners van regio Limburg-Noord. Je vindt hier bijvoorbeeld de resultaten van de

gezondheidsonderzoeken onder jeugd, volwassen en ouderen. Daarnaast zijn er gegevens beschikbaar over de omgeving.  In één oogopslag kun je zien hoe het er in een bepaalde wijk/kern,gezondheidsonderzoeken onder jeugd, volwassen en ouderen. Daarnaast zijn er gegevens beschikbaar over de omgeving.  In één oogopslag kun je zien hoe het er in een bepaalde wijk/kern,

gemeente en/of regio van GGD Limburg-Noord voor staat. Bezoek het Kennisplein via: gemeente en/of regio van GGD Limburg-Noord voor staat. Bezoek het Kennisplein via: www.ggdlimburgnoord.nl/kennispleinwww.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein..

Panelonderzoek coronamaatregelenPanelonderzoek coronamaatregelen
We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. De overheid roept op om ons te blijven houden aan de maatregelen om deWe zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. De overheid roept op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de

verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat GGD Limburg-Noord, samen met de andere GGD’en en het RIVM periodiekverspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat GGD Limburg-Noord, samen met de andere GGD’en en het RIVM periodiek

uitvoert. Dit onderzoek heeft als doel om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan is. Landelijke zijn eruitvoert. Dit onderzoek heeft als doel om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan is. Landelijke zijn er

in 2020 in totaal 8 metingen gehouden. De regionale resultaten van dit onderzoek vindt u in deze in 2020 in totaal 8 metingen gehouden. De regionale resultaten van dit onderzoek vindt u in deze factsheetsfactsheets..

https://www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein
https://vrln.databank.nl/news/Resultaten-panelonderzoek-Corona/32
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Data analyse voor snellerData analyse voor sneller
ingrijpen bij risico’s eningrijpen bij risico’s en
rampenrampen
In 2020 is het programma Veiligheid-Informatie Centrum (VIC) Limburg van deIn 2020 is het programma Veiligheid-Informatie Centrum (VIC) Limburg van de

beide veiligheidsregio’s in Limburg verder ontwikkeld. Hiermee onderzoeken debeide veiligheidsregio’s in Limburg verder ontwikkeld. Hiermee onderzoeken de

veiligheidsregio's hoe de veiligheidsregio en de hulpdiensten meer inzicht kunnenveiligheidsregio's hoe de veiligheidsregio en de hulpdiensten meer inzicht kunnen

krijgen in veiligheidsdata en hoe daarmee de veiligheid in Limburg kan verbeteren.krijgen in veiligheidsdata en hoe daarmee de veiligheid in Limburg kan verbeteren.

Dit wordt ook wel informatiegestuurd werken genoemd. Dit wordt ook wel informatiegestuurd werken genoemd. 

“In een wereld die zo snel verandert willen we niet meer wachten met“In een wereld die zo snel verandert willen we niet meer wachten met

verzamelen van informatie totdat iemand om hulp roept. Dat willen we waarverzamelen van informatie totdat iemand om hulp roept. Dat willen we waar

mogelijk van te voren doen. Als we dat goed doen, kunnen we eerder en snellermogelijk van te voren doen. Als we dat goed doen, kunnen we eerder en sneller

ingrijpen als we ergens risico’s zien ontstaan, of misschien zelfs incidenten ofingrijpen als we ergens risico’s zien ontstaan, of misschien zelfs incidenten of

crises voorspellen,” legt regisseur crisisbeheersing Gregory Zautsen uit, “datcrises voorspellen,” legt regisseur crisisbeheersing Gregory Zautsen uit, “dat

vraagt op de eerste plaats een goed netwerk van partners, om zo veel mogelijkvraagt op de eerste plaats een goed netwerk van partners, om zo veel mogelijk

informatie te krijgen. Zo werken we samen met Rijkwaterstaat voor weg- eninformatie te krijgen. Zo werken we samen met Rijkwaterstaat voor weg- en

waterdata, met nutsbedrijven voor storingsdata en met gemeenten voorwaterdata, met nutsbedrijven voor storingsdata en met gemeenten voor

informatie over kwetsbare objecten of inwoners. Daarnaast gebruiken weinformatie over kwetsbare objecten of inwoners. Daarnaast gebruiken we

slimme mediatools om nieuwsberichten en social media te volgen om te wetenslimme mediatools om nieuwsberichten en social media te volgen om te weten

wat er speelt in onze samenleving.”wat er speelt in onze samenleving.”
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Veiligheidsbeeld LimburgVeiligheidsbeeld Limburg

De  verzamelde veiligheidsdata kan op veel verschillende manieren worden gebruikt:De  verzamelde veiligheidsdata kan op veel verschillende manieren worden gebruikt:

In een kaart met bijvoorbeeld locaties van stallen met asbestdaken, of een overzicht waar kwetsbare mensen wonen die bij een incident snel hulp nodig hebben, of vanIn een kaart met bijvoorbeeld locaties van stallen met asbestdaken, of een overzicht waar kwetsbare mensen wonen die bij een incident snel hulp nodig hebben, of van

hoe groot een stroomstoring is.hoe groot een stroomstoring is.

In een kalender met daarin evenementen, wegwerkzaamheden, grote oefeningen of demonstraties die gepland staan.In een kalender met daarin evenementen, wegwerkzaamheden, grote oefeningen of demonstraties die gepland staan.

In een dashboard, zoals het Limburgse coronadashboard, waarop de ontwikkelingen en trends van COVID-19 in onze regio te zien zijn.In een dashboard, zoals het Limburgse coronadashboard, waarop de ontwikkelingen en trends van COVID-19 in onze regio te zien zijn.

In een document-bibliotheek: één plek waar alle relevante documenten voor rampen en crisis worden beheerd en beschikbaar zijn voor hulpdiensten en partners.In een document-bibliotheek: één plek waar alle relevante documenten voor rampen en crisis worden beheerd en beschikbaar zijn voor hulpdiensten en partners.

In een algoritme, een intelligent analysesysteem dat bijvoorbeeld waarschuwt voor wateroverlast op basis van zware regen die wordt verwacht. In een algoritme, een intelligent analysesysteem dat bijvoorbeeld waarschuwt voor wateroverlast op basis van zware regen die wordt verwacht. 

Digitaal portaalDigitaal portaal

Op dit moment wordt nog gewerkt aan een digitaal portaalOp dit moment wordt nog gewerkt aan een digitaal portaal

voor veiligheidsinformatie. Uitgangspunt is dat in het portaalvoor veiligheidsinformatie. Uitgangspunt is dat in het portaal

alles overzichtelijk bij elkaar staat en dat iedereen naaralles overzichtelijk bij elkaar staat en dat iedereen naar

dezelfde informatie kijkt.  dezelfde informatie kijkt.  

De vraag is vervolgens hoe je die informatie in de organisatieDe vraag is vervolgens hoe je die informatie in de organisatie

gaat inzetten. Afdeling Crisisbeheersing start iedere maandaggaat inzetten. Afdeling Crisisbeheersing start iedere maandag

met het operationeel veiligheidsbeeld vanuit het Regionaalmet het operationeel veiligheidsbeeld vanuit het Regionaal

Coördinatie Centrum. Hier wordt met piketfunctionarissen, deCoördinatie Centrum. Hier wordt met piketfunctionarissen, de

Limburgse meldkamer en samenwerkingspartners besprokenLimburgse meldkamer en samenwerkingspartners besproken

welke risico's er spelen in onze regio, of er actuele incidentenwelke risico's er spelen in onze regio, of er actuele incidenten

zijn en natuurlijk de laatste ontwikkelingen van COVID-19. Inzijn en natuurlijk de laatste ontwikkelingen van COVID-19. In

de afgelopen periode zijn er diverse concepten opgezet, diede afgelopen periode zijn er diverse concepten opgezet, die

ondersteunen bij dergelijke brie�ngs.  ondersteunen bij dergelijke brie�ngs.  

Samenwerking en subsidieSamenwerking en subsidie

Het VIC Limburg, met alle verschillende manieren om informatie te ontsluiten en analyseren, wordt het komende jaar verder ontwikkeld. Partners zijn de LimburgseHet VIC Limburg, met alle verschillende manieren om informatie te ontsluiten en analyseren, wordt het komende jaar verder ontwikkeld. Partners zijn de Limburgse

hulpdiensten, meldkamer Limburg en andere Limburgse veiligheidspartners, ondersteunt met subsidie van Provincie Limburg. De veiligheidsregio’s in Limburg werkenhulpdiensten, meldkamer Limburg en andere Limburgse veiligheidspartners, ondersteunt met subsidie van Provincie Limburg. De veiligheidsregio’s in Limburg werken

daarnaast samen met Zeeland en Brabant in de samenwerking Zuid6 op dit thema, ondersteunt met subsidie vanuit het ministerie van Justitie &Veiligheid. daarnaast samen met Zeeland en Brabant in de samenwerking Zuid6 op dit thema, ondersteunt met subsidie vanuit het ministerie van Justitie &Veiligheid. 
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Regie opRegie op
natuurbrandbeheersingnatuurbrandbeheersing
De voorjaarsbranden in Limburgse natuurgebieden inDe voorjaarsbranden in Limburgse natuurgebieden in

2020 tonen aan dat natuur- en bosbrandbeheersing2020 tonen aan dat natuur- en bosbrandbeheersing

blijvende aandacht verdienen. Zeker nu er doorblijvende aandacht verdienen. Zeker nu er door

klimaatverandering meer en meer extremeklimaatverandering meer en meer extreme

weersomstandigheden zijn.weersomstandigheden zijn.

Beide veiligheidsregio’s in Limburg hebben met een subsidie van Provincie LimburgBeide veiligheidsregio’s in Limburg hebben met een subsidie van Provincie Limburg

een Provinciaal Regisseur Natuurbrandbeheersing aangesteld en gaan, samen meteen Provinciaal Regisseur Natuurbrandbeheersing aangesteld en gaan, samen met

projectpartner Grenspark Maas-Swalm-Nette, de tot nu toe bereikte resultatenprojectpartner Grenspark Maas-Swalm-Nette, de tot nu toe bereikte resultaten

verder uitwerken en een nieuw Europees INTERREG subsidieproject voorbereiden. verder uitwerken en een nieuw Europees INTERREG subsidieproject voorbereiden. 

Provinciale aanpakProvinciale aanpak

In 2013 besloot Provincie Limburg als gebiedsregisseur, in samenwerking met deIn 2013 besloot Provincie Limburg als gebiedsregisseur, in samenwerking met de

Limburgse veiligheidsregio’s, een provinciaal plan van aanpak op te stellen. Dit planLimburgse veiligheidsregio’s, een provinciaal plan van aanpak op te stellen. Dit plan

moet het risico op een onbeheersbare natuurbrand in de provincie Limburgmoet het risico op een onbeheersbare natuurbrand in de provincie Limburg

verminderen. In 2016 is, mede op initiatief van burgemeester Monique de Boer-verminderen. In 2016 is, mede op initiatief van burgemeester Monique de Boer-

Beerta van de gemeente Roerdalen, een grensoverschrijdende samenwerkingBeerta van de gemeente Roerdalen, een grensoverschrijdende samenwerking

gestart voor natuurgebieden De Meinweg, Brachterwald, Maasduinen en degestart voor natuurgebieden De Meinweg, Brachterwald, Maasduinen en de

Mookerheide. Ook was er aandacht voor de  Weerter- en Budelerbergen en deMookerheide. Ook was er aandacht voor de  Weerter- en Budelerbergen en de

Mariapeel – Groote Peel.Mariapeel – Groote Peel.

Genomen maatregelenGenomen maatregelen

Tijdens dit project is de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse brandweer,Tijdens dit project is de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse brandweer,

gemeenten en terreinbeheerders van natuurgebieden versterkt. Ook zijn ergemeenten en terreinbeheerders van natuurgebieden versterkt. Ook zijn er

risicobeheersplannen geschreven met aanbevelingen voor natuurbrandbestrijding.risicobeheersplannen geschreven met aanbevelingen voor natuurbrandbestrijding.

Daarnaast zijn waterinnamepunten geschikt gemaakt voor het verkrijgen vanDaarnaast zijn waterinnamepunten geschikt gemaakt voor het verkrijgen van

bluswater. Door te blussen met water uit het eigen natuurgebied wordt de natuurbluswater. Door te blussen met water uit het eigen natuurgebied wordt de natuur

namelijk beschermd en niet verder aangetast. Ook zijn er namelijk beschermd en niet verder aangetast. Ook zijn er animatievideo’sanimatievideo’s

ontwikkeld om inwoners en recreanten te informeren over de risico’s en hoe teontwikkeld om inwoners en recreanten te informeren over de risico’s en hoe te

handelen bij natuur- en bosbranden, zijn er koppelstukken aangeschaft zodat Duitsehandelen bij natuur- en bosbranden, zijn er koppelstukken aangeschaft zodat Duitse

en Nederlandse brandweerslangen op elkaar aangesloten kunnen worden en zijnen Nederlandse brandweerslangen op elkaar aangesloten kunnen worden en zijn

compartimentsgrenzen gecreëerd. Deze dienen als natuurlijke stoplijn bij een brandcompartimentsgrenzen gecreëerd. Deze dienen als natuurlijke stoplijn bij een brand

en maken het gebied toegankelijk voor brandweervoertuigen.en maken het gebied toegankelijk voor brandweervoertuigen.

Eerste resultatenEerste resultaten

Tijdens de Meinwegbrand in april 2020 hebben de  inspanningen uit hetTijdens de Meinwegbrand in april 2020 hebben de  inspanningen uit het

(lands)grensoverschrijdende  project hun vruchten afgeworpen. Bij het blussen(lands)grensoverschrijdende  project hun vruchten afgeworpen. Bij het blussen

verliep de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen en deverliep de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen en de

operationele leidingen goed, omdat men elkaar al kende. Ook bleek het enkeleoperationele leidingen goed, omdat men elkaar al kende. Ook bleek het enkele

weken ervoor gerealiseerde bluswaterinnamepunt bij de E�elder Waldsee in deweken ervoor gerealiseerde bluswaterinnamepunt bij de E�elder Waldsee in de

gemeente Roerdalen van grote waarde voor het verkrijgen van voldoende bluswater.gemeente Roerdalen van grote waarde voor het verkrijgen van voldoende bluswater.

ToekomstToekomst

Tussen 2021 en 2025 worden meer maatregelen gerealiseerd. Denk aan het creërenTussen 2021 en 2025 worden meer maatregelen gerealiseerd. Denk aan het creëren

van meer waterinnamepunten en het vervangen van brandgevaarlijke bomen bijvan meer waterinnamepunten en het vervangen van brandgevaarlijke bomen bij

natuurlijke stoplijnen. Daarnaast gaan de veiligheidsregio’s de e�ecten van droogtenatuurlijke stoplijnen. Daarnaast gaan de veiligheidsregio’s de e�ecten van droogte

door klimaatverandering verder onderzoeken en worden de mogelijkheden voor 5G-door klimaatverandering verder onderzoeken en worden de mogelijkheden voor 5G-

verbinding in natuurgebieden bekeken. Ook de internationale samenwerking metverbinding in natuurgebieden bekeken. Ook de internationale samenwerking met

Duitsland wordt, in samenwerking met Euregio rijn-maas-noord, verder uitgebreid.Duitsland wordt, in samenwerking met Euregio rijn-maas-noord, verder uitgebreid.

Gezamenlijke oefeningen, blustactieken en het digitaliseren van operationeleGezamenlijke oefeningen, blustactieken en het digitaliseren van operationele

kaarten zijn hiervan onderdeel.kaarten zijn hiervan onderdeel.

https://www.brandweer.nl/limburg-noord/brand-voorkomen/vuur-in-de-natuur
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Top 3 besteTop 3 beste
overheidsorganisaties vanoverheidsorganisaties van
NederlandNederland
Veiligheidsregio Limburg-Noord werd in 2020 één van de drie besteVeiligheidsregio Limburg-Noord werd in 2020 één van de drie beste

overheidsorganisaties van Nederland. In mei nomineerde de jury van deoverheidsorganisaties van Nederland. In mei nomineerde de jury van de

Overheidsawards de veiligheidsregio. De nominatie was het begin van een trajectOverheidsawards de veiligheidsregio. De nominatie was het begin van een traject

dat bestond uit verschillende mijlpalen.  In november vond de �nale plaats. Helaasdat bestond uit verschillende mijlpalen.  In november vond de �nale plaats. Helaas

werd de �naleplek niet beloond met goud. Maar de deelname alleen al, was dewerd de �naleplek niet beloond met goud. Maar de deelname alleen al, was de

moeite waard.moeite waard.

OpeningOpening

In mei ontving directeur Rooijmans een e-mail: “Veiligheidsregio Limburg-In mei ontving directeur Rooijmans een e-mail: “Veiligheidsregio Limburg-

Noord is door Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Noord is door Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond en Landelijk commandant USAR, genomineerd voor de VerkiezingRijnmond en Landelijk commandant USAR, genomineerd voor de Verkiezing

Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020. Van harte gefeliciteerd! Dit jaarBeste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020. Van harte gefeliciteerd! Dit jaar

zetten we met het oog op de coronacrisis graag een of een aantalzetten we met het oog op de coronacrisis graag een of een aantal

veiligheidsregio's in de schijnwerpers. En als regio met veel besmettingen énveiligheidsregio's in de schijnwerpers. En als regio met veel besmettingen én

een grote natuurbrand, is dat voor deze regio extra verdiend.” Het bericht moesteen grote natuurbrand, is dat voor deze regio extra verdiend.” Het bericht moest

even landen, weet Rooijmans nog: “Ik vond het vooral bijzonder dat onzeeven landen, weet Rooijmans nog: “Ik vond het vooral bijzonder dat onze

prestaties in de coronacrisis en de Meinwegbrand in den lande nietprestaties in de coronacrisis en de Meinwegbrand in den lande niet

onopgemerkt waren gebleven. Een mooier compliment kun je volgens mij nietonopgemerkt waren gebleven. Een mooier compliment kun je volgens mij niet

krijgen.”krijgen.”

"Ik vond het vooral bijzonder dat onze prestaties in de coronacrisis en de Meinwegbrand in den lande niet onopgemerkt waren gebleven.""Ik vond het vooral bijzonder dat onze prestaties in de coronacrisis en de Meinwegbrand in den lande niet onopgemerkt waren gebleven."
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MijlpalenMijlpalen

De nominatie was het begin van een traject met meerdereDe nominatie was het begin van een traject met meerdere

mijlpalen. Projectleider Leon Triepels: “In elke fase hebben wemijlpalen. Projectleider Leon Triepels: “In elke fase hebben we

met een projectteam heel kritisch naar onze organisatiemet een projectteam heel kritisch naar onze organisatie

gekeken. Bescheidenheid zit in het DNA van onze organisatie.gekeken. Bescheidenheid zit in het DNA van onze organisatie.

Zeggen waar we goed in zijn, doen we niet snel. Dat siert ons,Zeggen waar we goed in zijn, doen we niet snel. Dat siert ons,

maar soms mogen we wat meer stilstaan bij successen.” maar soms mogen we wat meer stilstaan bij successen.” 

Een duidelijk pro�el, een krachtige organisatie en een duidelijkEen duidelijk pro�el, een krachtige organisatie en een duidelijk

maatschappelijk resultaat. Op basis van deze drie pijlersmaatschappelijk resultaat. Op basis van deze drie pijlers

presenteerde de veiligheidsregio zich in een bidbook. Hetpresenteerde de veiligheidsregio zich in een bidbook. Het

bezorgde de veiligheidsregio een plek in de top 10. Tijdens debezorgde de veiligheidsregio een plek in de top 10. Tijdens de

Dragons' Den pitchten vier medewerkers de veiligheidsregioDragons' Den pitchten vier medewerkers de veiligheidsregio

naar de top 3. Deze Dragons’ Den was live te volgen via eennaar de top 3. Deze Dragons’ Den was live te volgen via een

livestream. livestream. 

Digitaal bedrijfsbezoekDigitaal bedrijfsbezoek

In oktober bracht de jury een digitaal werkbezoek aan de drie organisaties in de top 3. Veiligheidsregio Limburg-Noord trakteerde de jury op een semi live crisisteamoverlegIn oktober bracht de jury een digitaal werkbezoek aan de drie organisaties in de top 3. Veiligheidsregio Limburg-Noord trakteerde de jury op een semi live crisisteamoverleg

dat zich over het dilemma boog van wel of niet evacueren in coronatijd bij de brand op de Meinweg. Daarna vertelden diverse gasten aan de tafel bij de live talkshowdat zich over het dilemma boog van wel of niet evacueren in coronatijd bij de brand op de Meinweg. Daarna vertelden diverse gasten aan de tafel bij de live talkshow

‘Veiligheidsregio Limburg-Noord werkt door..’ hun verhaal over hun werkzaamheden of betrokkenheid bij de veiligheidsregio. Thema’s als paraatheid van de brandweer, de‘Veiligheidsregio Limburg-Noord werkt door..’ hun verhaal over hun werkzaamheden of betrokkenheid bij de veiligheidsregio. Thema’s als paraatheid van de brandweer, de

Risk Factory en vaccineren in coronatijd passeerden de revue. Daarna ging de jury nog digitaal in gesprek met meerdere medewerkers.Risk Factory en vaccineren in coronatijd passeerden de revue. Daarna ging de jury nog digitaal in gesprek met meerdere medewerkers.

"Door deelname aan deze verkiezing zijn diverse pareltjes van Veiligheidsregio Limburg-Noord meer blootgelegd.""Door deelname aan deze verkiezing zijn diverse pareltjes van Veiligheidsregio Limburg-Noord meer blootgelegd."

Geen goud in �naleGeen goud in �nale

Tijdens de zinderende �nale werd Veiligheidsregio Limburg-Noord opnieuw met een mooie video gepresenteerd. Helaas werd de �naleplek niet bekroond met de eersteTijdens de zinderende �nale werd Veiligheidsregio Limburg-Noord opnieuw met een mooie video gepresenteerd. Helaas werd de �naleplek niet bekroond met de eerste

plaats. Op de website van Overheidsawards staat meer informatie over de bevindingen van de jury. Projectleider Triepels: “Door deelname aan deze verkiezing zijn diverseplaats. Op de website van Overheidsawards staat meer informatie over de bevindingen van de jury. Projectleider Triepels: “Door deelname aan deze verkiezing zijn diverse

pareltjes van Veiligheidsregio Limburg-Noord meer blootgelegd. En zijn de medewerkers, partners, opdrachtgevers en inwoners zich hiervan nu meer bewust. Dat geeft eenpareltjes van Veiligheidsregio Limburg-Noord meer blootgelegd. En zijn de medewerkers, partners, opdrachtgevers en inwoners zich hiervan nu meer bewust. Dat geeft een

gevoel van trots en saamhorigheid en bevordert de motivatie en samenwerking. Dat alleen al is winst.” Ook directeur Rooijmans kijkt terug op een bijzonder traject. “Dat wegevoel van trots en saamhorigheid en bevordert de motivatie en samenwerking. Dat alleen al is winst.” Ook directeur Rooijmans kijkt terug op een bijzonder traject. “Dat we

zo ver zijn gekomen, is een verdienste van alle medewerkers en veel van onze partners. Samen geven we kleur aan deze organisatie. Ook in deze roerige tijd. Daar ben ikzo ver zijn gekomen, is een verdienste van alle medewerkers en veel van onze partners. Samen geven we kleur aan deze organisatie. Ook in deze roerige tijd. Daar ben ik

dankbaar voor.”dankbaar voor.”
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Over de verkiezingOver de verkiezing

De De Verkiezing Beste OverheidsorganisatieVerkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots van het Jaar heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots

te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen.te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen.

https://youtu.be/n_bDaR_ROYs
https://www.overheidsawards.nl/
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Nieuwe initiatieven consultatiebureausNieuwe initiatieven consultatiebureaus
jeugdgezondheidszorgjeugdgezondheidszorg
GGD Limburg-Noord startte afgelopen jaar verschillende mooie samenwerkingen op de consultatiebureaus bij deGGD Limburg-Noord startte afgelopen jaar verschillende mooie samenwerkingen op de consultatiebureaus bij de

jeugdgezondheidszorg. Enkele voorbeelden op een rij.jeugdgezondheidszorg. Enkele voorbeelden op een rij.

Beweging stimulerenBeweging stimuleren
Op de GGD-locatie in Gennep startte 15 september eenOp de GGD-locatie in Gennep startte 15 september een

pilot om het bewegen van jonge kinderen te stimuleren.pilot om het bewegen van jonge kinderen te stimuleren.

+ Lees meer
water-drinken-
bevorderen

Water drinkenWater drinken
bevorderenbevorderen
Ouders in Blerick en Venray krijgen vanaf 2 novemberOuders in Blerick en Venray krijgen vanaf 2 november

tijdens het 7-maandenconsult bij detijdens het 7-maandenconsult bij de

Jeugdgezondheidszorg een speciaal drinkbekertje enJeugdgezondheidszorg een speciaal drinkbekertje en

extra informatie over water drinken.extra informatie over water drinken.

+ Lees meer
water-drinken-
bevorderen
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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

iiwww.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, DHC Luchtmacht – Maartje RoosVeiligheidsregio Limburg-Noord, DHC Luchtmacht – Maartje Roos

Vormgeving & productie:Vormgeving & productie: Aviso Communicatie Aviso Communicatie

mailto:info@vrln.nl
https://viewer.foleon.com//www.vrln.nl
https://twitter.com/vr_ln
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Wacht niet op waterWacht niet op water
Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat samen met steeds langere perioden vanOns klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat samen met steeds langere perioden van

droogte, maar ook met steeds heviger wordende regenbuien. Denk maar eens aan de wateroverlastdroogte, maar ook met steeds heviger wordende regenbuien. Denk maar eens aan de wateroverlast

in Meerssen, Schinnen en Venlo in 2018. Met de campagne ‘Wacht niet op Water’ ondersteunenin Meerssen, Schinnen en Venlo in 2018. Met de campagne ‘Wacht niet op Water’ ondersteunen

Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-NoordWaterschap Limburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord

gemeenten bij het verstrekken van tips voor maatregelen die Limburgers kunnen nemen bijgemeenten bij het verstrekken van tips voor maatregelen die Limburgers kunnen nemen bij

plotselinge wateroverlast. Voor situaties waarin wachten geen optie meer is.plotselinge wateroverlast. Voor situaties waarin wachten geen optie meer is.

Help anderenHelp anderen

Het KNMI geeft regelmatig code geel of oranje af voor extreem weer. Niet iedereen in onze samenleving is online actief of heeft toegang tot apps metHet KNMI geeft regelmatig code geel of oranje af voor extreem weer. Niet iedereen in onze samenleving is online actief of heeft toegang tot apps met

meer informatie over het weer. De campagne benadrukt dan ook dat verder kijken dan de eigen voordeur van groot belang kan zijn voor een ander.meer informatie over het weer. De campagne benadrukt dan ook dat verder kijken dan de eigen voordeur van groot belang kan zijn voor een ander.

Tips bij plotselinge wateroverlastTips bij plotselinge wateroverlast

Wil je weten welke maatregelen je in en om je huis kunt nemen om je zo goed mogelijk te beschermen tegen hevige regenval? Bekijk danWil je weten welke maatregelen je in en om je huis kunt nemen om je zo goed mogelijk te beschermen tegen hevige regenval? Bekijk dan

www.wachtnietopwater.nlwww.wachtnietopwater.nl voor maatregelen die je kunt nemen in geval van plotselinge wateroverlast en  voor maatregelen die je kunt nemen in geval van plotselinge wateroverlast en www.waterklaar.nlwww.waterklaar.nl voor maatregelen die je voor maatregelen die je

kunt nemen om jouw eigen omgeving blijvend klimaatbestendig te maken.kunt nemen om jouw eigen omgeving blijvend klimaatbestendig te maken.

wacht-niet-water

wacht-niet-water

wacht-niet-water

http://www.wachtnietopwater.nl/
http://www.waterklaar.nl/
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Carnavalsoptochten afgeblazen doorCarnavalsoptochten afgeblazen door
stormstorm
In februari had Nederland te maken met drie stormen met de namen Ciara, Dennis en Ellen. DrieIn februari had Nederland te maken met drie stormen met de namen Ciara, Dennis en Ellen. Drie

weekenden in februari gelden weerswaarschuwingen van het KNMI. De derde storm treft deweekenden in februari gelden weerswaarschuwingen van het KNMI. De derde storm treft de

Zuidelijke provincies in het carnavalsweekend. In de dagen voorafgaand aan carnaval stelt hetZuidelijke provincies in het carnavalsweekend. In de dagen voorafgaand aan carnaval stelt het

Limburgs Evenementen Orgaan (LEO) een advies op. Hierin staan tips voor het monitoren van deLimburgs Evenementen Orgaan (LEO) een advies op. Hierin staan tips voor het monitoren van de

lokale situatie en verschillende voorzorgsmaatregelen voor de gemeente en organisatie van delokale situatie en verschillende voorzorgsmaatregelen voor de gemeente en organisatie van de

carnavalsoptochten.carnavalsoptochten.

Storm Ellen ontwikkelt zich tot een �inke storm met zware windstoten, hagel en regen en zorgt voor veel overlast op zondag. Bijna alle optochten dieStorm Ellen ontwikkelt zich tot een �inke storm met zware windstoten, hagel en regen en zorgt voor veel overlast op zondag. Bijna alle optochten die

op deze dag gepland staan worden afgelast of verplaatst naar een andere carnavalsdag of naar halfvasten. Later in het jaar zijn ook de optochtenop deze dag gepland staan worden afgelast of verplaatst naar een andere carnavalsdag of naar halfvasten. Later in het jaar zijn ook de optochten

tijdens halfvasten niet door gaan i.v.m. corona.tijdens halfvasten niet door gaan i.v.m. corona.

Lees meer over extreem weer

Voorjaarsstorm

Voorjaarsstorm

Voorjaarsstorm

https://vrln.nl/risico/extreemweer
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Welkom ouderen!Welkom ouderen!
Vanaf januari 2020 opende de Risk Factory in Venlo of�cieel haar deuren voor senioren, zodat ookVanaf januari 2020 opende de Risk Factory in Venlo of�cieel haar deuren voor senioren, zodat ook

zij op een bijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige situaties konden ervaren en beleven. Dezij op een bijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige situaties konden ervaren en beleven. De

scenario’s voor ouderen zijn, in samenwerking met betrokken partners en KBO Limburg,scenario’s voor ouderen zijn, in samenwerking met betrokken partners en KBO Limburg,

inhoudelijk afgestemd op senioren. Daar waar het rondom internetveiligheid bij jeugd vooral gaatinhoudelijk afgestemd op senioren. Daar waar het rondom internetveiligheid bij jeugd vooral gaat

over cyberpesten, gaat het bij senioren veel meer om zaken als phishing.over cyberpesten, gaat het bij senioren veel meer om zaken als phishing.

Eerste of�ciële bezoekEerste of�ciële bezoek

Op vrijdag 7 februari beet KBO Lomm het spits af en beleefde de scenario’s gezond omgaan met internet, verkeersveiligheid, 112 melden enOp vrijdag 7 februari beet KBO Lomm het spits af en beleefde de scenario’s gezond omgaan met internet, verkeersveiligheid, 112 melden en

brandveiligheid. KBO Limburg en Risk Factory Limburg-Noord hebben afgesproken dat alle 35.000 leden de komende vijf jaar verschillende keren debrandveiligheid. KBO Limburg en Risk Factory Limburg-Noord hebben afgesproken dat alle 35.000 leden de komende vijf jaar verschillende keren de

Risk Factory mogen bezoeken. Hans Hollanders, directeur KBO Limburg is daar blij mee: “Als KBO Limburg vinden we de gezondheid en veiligheid vanRisk Factory mogen bezoeken. Hans Hollanders, directeur KBO Limburg is daar blij mee: “Als KBO Limburg vinden we de gezondheid en veiligheid van

onze leden heel belangrijk. De Risk Factory is een prachtig innovatief concept waarmee we de senioren risico’s op het gebied van gezondheid enonze leden heel belangrijk. De Risk Factory is een prachtig innovatief concept waarmee we de senioren risico’s op het gebied van gezondheid en

veiligheid kunnen laten beleven.”veiligheid kunnen laten beleven.”

Risk Factory geslotenRisk Factory gesloten

2019 was hét jaar van Risk Factory Limburg-Noord. 2020 was voor Risk Factory Limburg-Noord en vele anderen organisaties en instellingen een stuk2019 was hét jaar van Risk Factory Limburg-Noord. 2020 was voor Risk Factory Limburg-Noord en vele anderen organisaties en instellingen een stuk

minder. Het grootste gedeelte van 2020 is het belevingscentrum, door de coronamaatregelen, gesloten geweest. Heel jammer, maar de gezondheidminder. Het grootste gedeelte van 2020 is het belevingscentrum, door de coronamaatregelen, gesloten geweest. Heel jammer, maar de gezondheid

en veiligheid van de bezoekers en begeleiders staat voorop.en veiligheid van de bezoekers en begeleiders staat voorop.

Nieuwe bezoekenNieuwe bezoeken

Nieuwe bezoeken inplannen voor scholen en KBO afdelingen is pas mogelijk, zodra Risk Factory Limburg-Noord weet wanneer de deuren weer openNieuwe bezoeken inplannen voor scholen en KBO afdelingen is pas mogelijk, zodra Risk Factory Limburg-Noord weet wanneer de deuren weer open

mogen.mogen.

welkom-ouderen

welkom-ouderen

welkom-ouderen
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Oefening grote brand in zorginstellingOefening grote brand in zorginstelling
In januari vonden er bij zorginstelling Beukenrode in Venray en zorgcentrum Martinus in WeertIn januari vonden er bij zorginstelling Beukenrode in Venray en zorgcentrum Martinus in Weert

calamiteitenoefeningen plaats. Twee avonden waarop diverse hulpdiensten - samen met hetcalamiteitenoefeningen plaats. Twee avonden waarop diverse hulpdiensten - samen met het

personeel van de zorginstelling - de hulpverlening bij een (nagebootste) brand oefenden.personeel van de zorginstelling - de hulpverlening bij een (nagebootste) brand oefenden.

Deze praktijkoefeningen zijn een voorbeeld van oefeningen die de veiligheidsregio organiseert om de samenwerking tussen hulpverleningsdiensten,Deze praktijkoefeningen zijn een voorbeeld van oefeningen die de veiligheidsregio organiseert om de samenwerking tussen hulpverleningsdiensten,

bedrijven en instellingen in de regio te optimaliseren.bedrijven en instellingen in de regio te optimaliseren.

Samenwerking cruciaalSamenwerking cruciaal

Het doel van de oefeningen was om de samenwerking tussen personeel van de zorginstellingen en de hulpverleningsdiensten bij een grote brand metHet doel van de oefeningen was om de samenwerking tussen personeel van de zorginstellingen en de hulpverleningsdiensten bij een grote brand met

een evacuatie te oefenen en te verbeteren. Oefenleider Rikus van Santen (specialist crisisbeheersing): “Als je van elkaar weet wat ieders rol eneen evacuatie te oefenen en te verbeteren. Oefenleider Rikus van Santen (specialist crisisbeheersing): “Als je van elkaar weet wat ieders rol en

werkwijze is bij een calamiteit en elkaar kunt versterken, wordt de kans op slachto�ers kleiner. We hebben daarom in de middag kennisgemaakt metwerkwijze is bij een calamiteit en elkaar kunt versterken, wordt de kans op slachto�ers kleiner. We hebben daarom in de middag kennisgemaakt met

elkaars processen en werkwijze. In de avond hebben we deze kennis meteen toegepast tijdens een realistisch scenario om zo de samenwerkingelkaars processen en werkwijze. In de avond hebben we deze kennis meteen toegepast tijdens een realistisch scenario om zo de samenwerking

tussen hulpverleners en personeel te oefenen.”tussen hulpverleners en personeel te oefenen.”

Scenario grote brandScenario grote brand

In de avond startte de oefening met een melding van een grote brand in de zorginstelling waar mensen wonen die verminderd tot niet zelfredzaamIn de avond startte de oefening met een melding van een grote brand in de zorginstelling waar mensen wonen die verminderd tot niet zelfredzaam

zijn. Het scenario was zo realistisch mogelijk, met nagebootst vuur en rookontwikkeling en een groot aantal tegenspelers waaronder acteurs enzijn. Het scenario was zo realistisch mogelijk, met nagebootst vuur en rookontwikkeling en een groot aantal tegenspelers waaronder acteurs en

medewerkers van de zorginstelling zelf. Na a�oop van de inzet werd er door de deelnemers samen geëvalueerd.medewerkers van de zorginstelling zelf. Na a�oop van de inzet werd er door de deelnemers samen geëvalueerd.

Provinciaal risicopro�elProvinciaal risicopro�el

Het beoefende scenario ‘brand in een instelling met verminderd zelfredzame mensen’ is een van de risico’s uit ons Het beoefende scenario ‘brand in een instelling met verminderd zelfredzame mensen’ is een van de risico’s uit ons provinciaal risicopro�elprovinciaal risicopro�el..

oefening-zorginstelling

oefening-zorginstelling

oefening-zorginstelling

https://vrln.nl/application/files/2115/8998/3276/Provinciaal_Risicoprofiel_Limburg_publ_05062019.pdf
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Beweging stimulerenBeweging stimuleren
Op de GGD-locatie in Gennep startte 15 september een pilot om het bewegen van jonge kinderen teOp de GGD-locatie in Gennep startte 15 september een pilot om het bewegen van jonge kinderen te

stimuleren. In de wachtruimte op het consultatiebureau zijn elementen en objecten geplaatst diestimuleren. In de wachtruimte op het consultatiebureau zijn elementen en objecten geplaatst die

het bewegen van kinderen bevorderen.het bewegen van kinderen bevorderen.

Denk hierbij aan een klim-/klauter-object, vloerstickers met patronen die kinderen springend kunnen volgen, of een spiegel waarvoor kinderenDenk hierbij aan een klim-/klauter-object, vloerstickers met patronen die kinderen springend kunnen volgen, of een spiegel waarvoor kinderen

kunnen bewegen. Het uiteindelijke doel van de pilot is om te kijken hoe de GGD het stimuleren van bewegen bij zowel jeugdgezondheidsorganisatieskunnen bewegen. Het uiteindelijke doel van de pilot is om te kijken hoe de GGD het stimuleren van bewegen bij zowel jeugdgezondheidsorganisaties

als ouders in beeld kan krijgen.als ouders in beeld kan krijgen.

Deze Deze pilot met beweegstimulerende inrichtingpilot met beweegstimulerende inrichting in de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de Kleine Beweegagenda die wordt uitgevoerd in in de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de Kleine Beweegagenda die wordt uitgevoerd in

opdracht van het Ministerie van VWS. De locatie in Gennep is een van de vier Jeugdgezondheidslocaties waar de pilot wordt uitgevoerd.opdracht van het Ministerie van VWS. De locatie in Gennep is een van de vier Jeugdgezondheidslocaties waar de pilot wordt uitgevoerd.

Beweging-stimuleren

Beweging-stimuleren

Beweging-stimuleren

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nieuws/beweegstimulerende-inrichting-bij-de-jeugdgezondheidszorg-de-tussenstand/
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Water drinken bevorderenWater drinken bevorderen
Ouders in Blerick en Venray krijgen sinds begin november tijdens het 7-maandenconsult bij deOuders in Blerick en Venray krijgen sinds begin november tijdens het 7-maandenconsult bij de

jeugdgezondheidszorg een speciaal drinkbekertje en extra informatie over water drinken.jeugdgezondheidszorg een speciaal drinkbekertje en extra informatie over water drinken.

Een kind begint vanaf 6 maanden water te drinken. Door het aanbieden van deze informatie steunt de GGD ouders bij deze nieuwe stap. DeEen kind begint vanaf 6 maanden water te drinken. Door het aanbieden van deze informatie steunt de GGD ouders bij deze nieuwe stap. De

jeugdgezondheidszorg ziet nu dat kinderen vaak te weinig drinken of ze krijgen hun vocht binnen via suikerhoudende dranken. Veel ouders realiserenjeugdgezondheidszorg ziet nu dat kinderen vaak te weinig drinken of ze krijgen hun vocht binnen via suikerhoudende dranken. Veel ouders realiseren

zich niet hoeveel suiker er in deze drankjes zit en dat water gezonder is.zich niet hoeveel suiker er in deze drankjes zit en dat water gezonder is.

Deze actie ondersteunt ouders vroegtijdig bij de gezonde ontwikkeling van hun kind.et bevorderen van water drinken is een samenwerking van JOGGDeze actie ondersteunt ouders vroegtijdig bij de gezonde ontwikkeling van hun kind.et bevorderen van water drinken is een samenwerking van JOGG

Venlo, JOGG Venray en GGD Limburg-Noord. Meer informatie over de Venlo, JOGG Venray en GGD Limburg-Noord. Meer informatie over de water-drink-actiewater-drink-actie..

water-drinken-bevorderen

water-drinken-bevorderen

water-drinken-bevorderen

https://www.ggdlimburgnoord.nl/nieuws/2020/11/Kinderen-in-Blerick-en-Venray-starten-met-meer-water-drinken
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