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Geachte heer Links,

Op 18 januari jl. ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex. Art. 39 vragen nav
onvolledige beantwoording vragen over blusvoorzieningen, In deze brief
beantwoorden wij uw vragen.
a

Is er een openbare overzichtskaart van alle brandputten in de gemeente
Waalre? Zo ja, dan zouden wij die graag ontvangen . Zo nee, waarom niet ?

Antwoord:

Er is een overzichtskaart maar die is niet openbaar. Die is beschikbaar voor

de

brandweer.

b.

Is er aanrijtijden schema van hulpdiensten uit omliggende gemeenten wanneer
deze ter assistentie opgeroepen worden.

Antwoord:
De brandweer werkt met een kazernevolgorde tabel. Op basis van theoretische
berekeningen en ervaringscijfers is daarin vastgelegd welke kazerne in de nabijheid
van het brandadres het snelst een eerste tankautospuit kan leveren. Nakomende
voertuigen worden steeds gealarmeerd vanuit steeds ditzelfde principe, met dien
verstande dat op enig moment ook de spreiding van restdekking in de regio een
bepalende factor wordt. De gevraagde aanrijtijden zijn niet zonder meer in een
schema te vangen maar zijn per straatdeel bepaald.
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Voor zowel politie als ambulances geldt dat deze worden ingezet op basis van
dynamische alarmering. Immers is bij deze hulpdiensten nauwelijks sprake van vaste
locaties van waaruit wordt uitgerukt. Ook hierbij wordt het principe aangehouden dat
wordt gekozen voor de snelst mogelijke opkomst. De brandweer werkt sinds kort ook
vanuit dit principe, maar zal toch merendeels vanuit kazernes blijven uitrukken.

c.

In hoeverre wordt er na (bouw)werkzaamheden in een gebied, gecontroleerd
of er voldoende brandkranen zijn die volledig in orde zijn voor gebruik en
gemakkelijk terug te vinden voor de brandweer (dus met aanwijspaaltje en
opgenomen in de MOI).?

Antwoord:
Dit is opgenomen in de evaluatie met de brandweer, bij nieuwbouwwijken of (bouw)
werkzaamheden wordt deze met prioriteit gecontroleerd.
Er zijn ook afspraken gemaakt over het aanwijspaaltje, de nieuwe werkwijze is dat
er een gele pijl geplaatst wordt bij de plek van de brandkraan. In het systeem van
de brandweer staat vermeld waar de brandkraan zich bevindt.

d.

Welke calamiteitenroutes zijn beschikbaar voor wijken die normaliter maar
toegangsweg hebben voor autoverkeer.
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Antwoord:
Vanuit het oogpunt van veiligheid en bereikbaarheid moeten woonwijken van 2zijden
bereikbaar zijn voor hulpverleners.
De fietspaden zijn voor normaal autoverkeer afgesloten door een paaltje, maar
paaltjes op deze calamiteitenroutes zijn allemaal overrijdbaar. Het zijn holle paaltjes
die door een brandweerauto of ambulance platgereden worden en achter de auto
weer opveren en hun vorm weer aannemen.

e. Zijn er woonhuizen in Waalre waarvoor de regel geldt dat er voor de
opkomsttijd van de brandweer een gemotiveerde maximale opkomsttijd geldt
van 18 (zoals vastgelegd in artikel 3.2.1 van het Besluit Veiligheidsregio ?
Antwoord:
In de gemeente Waalre is een dergelijke overschrijding van de maximale opkomsttijd
van 1B minuten niet aan de orde.
f

.

In hoeverre is de brandweer voorbereid op een brand in de bossen van Waalre
en zijn er evacuatieplannen voor huizen in of nabij de bossen?

Antwoord:
De brandweer is in algemene zin voorbereid op het voorkomen en bestrijden van
natuurbranden en de effecten die dit met zich mee kan brengen. De brandweer
hanteert hierbij reguliere procedures en bestrijdingsmogelijkheden. Tijdige
opschaling maakt hier onderdeel van uit. Natuurbranden zijn in deze regio risico
benoemd als een prioritair risico in het regionaal risicoprofiel.

2

T: O4O

-

2282

Koningin Julianalaan 19,, Postbus 1O.OOO, 5580 GA Waalre
www.waalre.nl, t: @Waalregemeente

5OO, E: gemeente@waalre.nl, W:

Evacuaties of ontruiming tijdens (natuur)branden worden door de gezamenlijke
hulpdiensten uitgevoerd en gecoórdineerd. Communicatie maakt hier een belangrijk

onderdeel van uit. Vanwege de vele variabelen aan de hand waarvan een
natuurbrand zich ontwikkelt zijn vaste evacuatieplannen niet werkbaar en wordt
gewerkt volgens generieke werkwijzen. Op de website natuurbrandrisico.nl is
informatie beschikbaar over het voorkomen van natuurbranden en worden
handelingsperspectieven geboden voor het geval er toch een brand ontstaat

9.

Is het geborgd dat alle zaken die voorheen door de gemeentelijke brandweer
uitgevoerd werden, nu nog steeds uitgevoerd worden. Hetzij door de
veiligheidsregio, hetzij nog steeds lokaal door de jeugdbrandweer?

Antwoord:

la

h. Volgens Ingekomen

brief L26840 van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
zijn de vrijwilligers van de brandweer geen formele gesprekspartner in het
Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA). Is dit
door de vrijwilligers van de brandweer Waalre bij het College kenbaar gemaakt
en wat is met deze informatie gedaan?

Antwoord:
VRBZO heeft op 22 december per mail de college geïnformeerd over het standpunt
van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) ten
aanzien van de brief van de VBV, Deze reactie luidde: "De VBV benadert nu
gemeenten rechtstreeks met het verhaal dat zij niet worden toegelaten tot de
landelijke overlegtafel, Dat is onjuist. De VBV is wel toegelaten, edoch via een
centrale (zoals de regels zijn). De VBV is altijd aan tafel geweest via de CMHF, maar
heeft er zelf voor gekozen haar relatie met de CMHF te verbreken. Daarmee heeft de
VBV er zelf voor gekozen de landelijke tafel te verlaten. De berichtgeving van de VBV
is derhalve onjuist, zo niet misleidend. Het moge duidelijk zijn dat de belangen van
de vrijwilligers door de werkgevers wel degelijk worden meegenomen. Maar het is
aan de VBV haar eigen alliantie met de centrales te organiseren".
Het college heeft kennisgenomen van de brief VBV en de reactie hierop van de RCDV
en wacht de verdere besprekingen in het LOBA af.

Met vriendelijke groet,
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