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“Investeren in veiligheid is 

nodig. In elk aspect van on-

ze veiligheidsketen. We 

konden dit jaar weer enkele 

stappen  vooruit kunnen 

zetten richting de hulpver-

leningszone die we graag 

willen zijn, maar we zijn er 

nog niet. De huidige maat-

schappij biedt nieuwe uit-

dagingen op alle vlakken. 

Daar moeten we goed op 

voorbereid zijn.” 

 

 

 

VOORWOORD 

We startten 2017 met het aanwerven van 27 beroepsbrand-

weermannen, ambulanciers en burgerpersoneel en eindig-

den met het openschrijven van 66 vacatures voor vrijwil-

ligers en de aanstelling van een directeur voor onze onder-

steunende diensten. Een mooi beeld van waar we met de 

organisatie naartoe willen. Een gemengde operationele or-

ganisatie met vrijwilligers en beroeps, die ondersteund wor-

den door medewerkers met expertise in hun vakgebied. 

Die 497 medewerkers brachten dit jaar samen 5 652 brand-

weerinterventies en 10 027 ambulanceritten tot een goed 

einde. Alweer een sterke prestatie van deze mannen en 

vrouwen, die er zijn voor jullie veiligheid! Die mannen en 

vrouwen zijn niet enkel de mensen die de interventies ver-

zorgen. Het zijn ook de mensen die onze omgeving brand-

veiliger maken om interventies te voorkomen. Degenen die 

ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment 

op de juiste plaats zijn. De collega’s die ervoor zorgen dat 

onze mensen goed opgeleid worden, aangeworven worden, 

hun loon krijgen, over het juiste materiaal kunnen beschik-

ken en nog veel meer. 

Zij zorgden ervoor dat we in september 2017 een nieuwe 

brandweerkazerne konden openen in de Kouterstraat in 

Kieldrecht. Amper twee straten verder dan de vorige loca-

tie, maar wel een wereld van verschil. Samen met de nieu-

we werkregeling voor de ambulanciers en de nieuwe werk-

regeling in Sint-Niklaas (die uitgewerkt wordt in 2018, 

n.v.d.r.)  zijn dit enkele grote stappen richting optimale dek-

king van het grondgebied, en een veiligere omgeving.  

In de volgende pagina’s lees je op welke manier Hulpverle-

ningszone Waasland zich aanpast aan de veranderende 

maatschappij. En hoe onze mensen zich dag in dag uit blij-

ven inzetten voor die 219 000 inwoners van het Waasland.  

We wensen jullie veel leesplezier toe. 

 

Voorzitter Marc Van de Vijver 
Zonecommandant Marc Vande Velde 

 



 6 

CV VAN DE ZONE 
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HET MANAGEMENT AAN HET WOORD 

Maj. Thierry Inghels, directeur Facilitair beheer 

De diensten van de directie Facilitair hebben er een druk jaar op 
zitten. Met een verhuis, en de voorbereiding van de bouw van nieu-
we kazernes in het verschiet lag er wel wat werk op de plank.  Ook 
de aankoopdossiers voor voertuigen, kledij en ander materiaal 
moesten begeleid worden. We zorgen voor een nieuwe outfit voor 
onze ambulanciers en jeugdbrandweerm/v en heel wat nieuwe wa-
gens werden ingezet (of zijn op komst) binnen onze zone. Elke post 
kon zijn dagelijkse werking verder blijven zetten, met de nodige 
aandacht voor de bescherming van de eigen medewerkers. Er werd 
in 2017 veel werk verzet om er in 2018 de vruchten van te plukken. 

Kol. Thierry Van Goethem, directeur Operaties 

De focus bij de directie Operaties lag in 2017 op twee vlakken. De burger 
zo efficiënt en waarheidsgetrouw  mogelijk hulp bieden, en de bescher-
ming van de eigen medewerkers garanderen.  

Dat hebben we in 2017 gedaan door de opkomsttijden (de tijd waarin de 
hulpverlener klaar is voor vertrek, n.v.d.r.) van elke post aan te passen aan 
de reële situatie, de begeleiding van verschillende aanwervingsdossiers, 
een nieuwe werkregeling voor onze ambulanciers, en opleiding en vorming 
verder uit te werken zodat het in 2018 uitgerold kon worden. Samen met 
de andere directies werkten we ook aan een canvas rond de opbouw van 
interventievoertuigen, waardoor elk type interventiewagen nu een stan-
daard opbouw zal hebben. Een gelijkwaardige bescherming voor elke bur-
ger. Daar streven we naar. 

Maj. Gert Van Passel, directeur Risicobeheer 

Bij Risicobeheer werkten we ook in 2017 aan het preventieve luik van de 
hulpverlening. Wij schatten risico’s in op ons grondgebied, en probeerden 

die in de mate van het mogelijke te voorkomen. Die info gaven we door 
aan de andere directies zodat zij zich erop kunnen voorbereiden. Zowel op 

vlak van materiaal als operaties. Bedrijven en mensen adviseren op vlak 
van brandveiligheid is daar ook een deel van. Dit jaar kreeg onze doel-

groeppreventie een dubbele bekroning voor het scholenproject VUUR, ge-
richt op de sensibilisering van leerlingen van het vierde leerjaar.  

MANAGEMENT 
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INTERVENTIES 

INTERVENTIES uitgelicht 
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INTERVENTIESTATISTIEK 2017 
In 2017 had Hulpverleningszone Waasland 5 656 brandweerinterventies. Het eerste overzicht geeft de inter-
ventiestatistiek per gemeente weer. Het is met andere woorden een weergave van waar de tussenkomsten 
effectief hebben plaatsgevonden. Interventies buiten het beschermingsgebied worden in de tabel onder  
“andere” ondergebracht. 
 

Tabel 1: interventiestatistiek per gemeente 

Omschrijving  
per gemeente 

Beveren 
Krui-
beke 

Sint-
Gillis-
Waas 

Sint-
Niklaas 

Stekene Temse 
Waas-

munster 
Andere Totaal 

Brand 148 35 42 169 51 68 37 11 561 

Gevaarlijke stoffen  
en milieu 

64 12 11 43 9 15 2 4 160 

Technische interventie  
en redding 

926 325 427 1 227 352 484 272 31 4 044 

Speciale interventies 1 0 0 1 0 1 0 0 3 

Logistiek 138 56 49 232 44 80 36 20 655 

Preventieve aanwezigheid  
bij manifestaties 

4 38 5 18 3 7 3 2 80 

Oproep zonder interven-
tie 

48 17 1 49 8 22 4 4 153 

Totaal 1 329 483 535 1 739 467 677 354 72 5 656 



 10 

De cijfers in de tabel 2 geven aan welke snelst adequate (SAH-) post eerst is gealarmeerd en uitgerukt. Andere 
posten die versterking hebben gegeven komen niet in de statistiek voor. De posten Beveren, Kieldrecht en 
Melsele zijn gegroepeerd onder de sector Beveren (BE). 
 

Tabel 2: verdeling SAH over de posten 

 

Tabel 3: ambulancezorg 

 
* Er staan twee ambulances gestationeerd in Sint-Niklaas. 
 

In 2017 handelde Hulpverleningszone Waasland 10 027 ziekenwagenritten af. In 2016 waren dat er 9 462. In   
2015 ging het over 8 770 ziekenwagenritten.  

Omschrijving per post BE KRU SGW SN ST TEM WA Totaal 

Brand 148 36 36 181 61 60 39 561 

Gevaarlijke stoffen en milieu 60 16 10 46 9 14 5 160 

Technische interventie  
en redding 

946 335 422 1 243 349 469 280 4 044 

Speciale interventies 1 0 0 1 0 1 0 3 

Logistiek 105 78 57 276 53 70 16 655 

Preventieve aanwezigheid  
bij manifestaties 

4 38 5 18 3 9 3 80 

Oproep zonder interventie 44 20 1 60 10 17 1 153 

Totaal 1 308 523 531 1 825 485 640 344 5 656 

Post Aantal ziekenwagenritten 

Beveren 874  

Kruibeke 920  

Melsele 1 351  

Sint-Gillis-Waas 1 317  

Sint-Niklaas* 4 146 

Temse 1 419 

Totaal 10 027 
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ENKELE OPVALLENDE 
INTERVENTIES 
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HET TEAM WORDT GROTER 

497 medewerkers. Daarmee eindigden we 2017. We namen dit jaar afscheid van heel wat gewaardeerde colle-
ga’s, maar mochten onmiddellijk ook een hele resem nieuw geweld verwelkomen binnen onze organisatie. 
Maar liefst veertig toffe mannen en vrouwen kwamen ons team versterken dit jaar.  Ook binnen onze organisa-
tie kregen heel wat mensen de kans om te groeien. Op naar 2018, waarin we onze brandweerfamilie nog ver-
der willen laten groeien. 

ONZE MEDEWERKERS 
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ONZE MAMA’S EN – PAPA’S 
KUNNEN HET NIET ALLEEN 

Het is alsmaar moeilijker om vrijwilligers te 
vinden. De hulpverleners deden daarom een 
oproep, want ze kunnen het zeker niet alleen. 
Of ze nu naar een brand gaan of met de am-
bulance uitrukken, een hulpverlener rekent 
altijd op zijn of haar collega. Net zoals jij erop 
rekent dat je – wanneer je het nummer 112 
belt – er iemand komt om je te helpen. 

De posten van Hulpverleningszone Waasland heb-
ben steeds kunnen rekenen op een fantastische 
samenwerking tussen vrijwilligers en beroepsbrand-
weermannen en –vrouwen en ambulanciers. Van de 
460 operationele medewerkers zijn er 347 vrijwil-
ligers en 113 beroepskrachten. Door het dalend 
aantal vrijwilligers komt die werking in het gedrang. 

Telkens opnieuw kiezen voor brandweer en ambu-
lance 

Binnen de zone zijn er heel veel ‘generaties’ ambu-
lanciers en brandweermannen en –vrouwen aanwe-
zig. Mannen en vrouwen die het van kleins af aan 
gezien hebben, en daarna zelf dezelfde keuze ge-
maakt hebben. De familie Lyssens vertelt je waar-
om. 

Grootvader Alfons: “De voldoening die je eruit haalt 
is enorm. Je doet iets wat ertoe doet. Je krijgt ook 
veel kansen als je er maar voor wil werken. Ik ben 
bijvoorbeeld van brandweerman opgeklommen naar 
postverantwoordelijke.” 

 

Papa Danny: “Klopt. Het doet goed om iets te doen 
voor je buren, vrienden en familie. En die microbe 
hé. Die is moeilijk uit te leggen aan mensen die niet 
bij de brandweer zitten. Maar eens je die te pakken 
hebt, laat ze je niet meer los.” 

Zoon Jahro: “Plus, een vrijwilliger krijgt een mooi 
uurloon. Al is dat zeker niet de reden waarom je vrij-
williger moet worden. Je blijft omdat je constant 
uitgedaagd wordt om je grenzen te verleggen. Zon-
der de held uit te hangen natuurlijk. En om de band 
met je collega’s. Het is echt een tweede familie, je 
wordt een deel van iets groter. Elkaar beschermen is 
een natuurlijke reflex, zoals je dat hebt bij je fami-
lie.” 

Zoon Siebe is lid van de jeugdbrandweer en is volle-
dig overtuigd om later ook brandweerman te wor-
den. Opvolging verzekerd met andere woorden, 
maar daarmee alleen redden ze het niet. Ze hebben 
meer vrijwilligers nodig om de hulpverlening te blij-
ven verzekeren, zowel in ambulance- als brand-
weerzorg. 

De wervingscampagne werd in de zomer van 2017 
gelanceerd, en was nadien over het hele Waasland 
te zien. Dat overtuigde 107 mensen om hun gege-
vens achter te laten, 70 personen om naar onze in-
formatiesessies te komen, en meer dan 57 mensen 
om naar onze ‘Start to FGA’-oefensessies te komen. 
Begin 2018 worden de nieuwe vrijwilligers in de zo-
ne aangesteld! 
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HOE WORD IK BRANDWEERM/V OF AMBULANCIER? 

Procedures zijn veranderd en vormen soms een drempel voor de mensen die het overwegen. Nochtans dat de 
testen om het federale geschiktheidsattest (FGA) te halen goed haalbaar zijn, mits een beetje training.   

• De competentietesten zijn kennisvragen op het niveau van een zesde secundair beroeps die je onder 
tijdsdruk moet invullen. 

• De handvaardigheidstest is een technische vaardigheidsproef. 

• De fysieke testen zijn elf proeven, waarvan je voor negen moet slagen.  

Nadat je die testen (gratis) hebt afgelegd in een brandweerschool kan je solliciteren bij een hulpverleningszone. 

Start to FGA 

Die verschillende testen kon je bij ons al eens uitproberen tijdens de ‘Start to FGA’-oefendagen die we binnen 
onze zone organiseerden. Daarin lieten we je kennis maken met de verschillende aspecten van het federaal 
geschiktheidsattest. We bereidden je voor op de effectieve proef. We testten je handvaardigheid en zeggen 
waarop je moet letten. Daarnaast lieten we hen al een paar fysieke proeven uittesten die je thuis moeilijk kan 
oefenen, zoals de luchtladder. 

Liever ambulancier worden? 

Als ambulancier kan je gewoon solliciteren als er een vacature is binnen de zone. Net zoals bij brandweerm/v 
kan je nadat je aangeworven bent starten met je (betaalde) opleiding aan de brandweerschool. 

Wil jij niet aan de zijlijn toekijken, maar iets doen wanneer er een incident is? Wil jij mee waken over je buren, 
familie en vrienden? Behaal je federaal geschiktheidsattest (FGA) vandaag door je in te schrijven op ikword-
brandweer.be. Daar vind je ook alle informatie over het federaal geschiktheidsattest. 

Fysieke proeven 
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PRINCIPIEEL AKKOORD 
OVER 24/7-WERKREGELING  
SINT-NIKLAAS 

Aan het einde van het jaar zijn de burgemeesters van 
het zonecollege van Hulpverleningszone Waasland tot 
een principieel akkoord gekomen over de werkrege-
ling van brandweerpost Sint-Niklaas. Er komt een 
24/7-bezetting in de post. De regeling zet sterk in op 
het samenwerken tussen vrijwilligers en beroeps. 

De kazerne in Sint-Niklaas zal binnenkort 24u op 24 
en 7 op 7 bemand worden. Nodig, want in de huidige 
samenleving en met de bijhorende verkeershinder en 
risico’s wordt het alsmaar moeilijker om op tijd te 
vertrekken in de kazerne als je van thuis opgeroepen 
wordt. De burgemeesters hebben daarom geoordeeld 
dat die nieuwe werkregeling er moest komen. Dit in 
het belang van de veiligheid van de burger. 

Geen continue beroepsbezetting  
maar integratie van vrijwilligers 

Hulpverleningszone Waasland wil in dit dossier sterk 
inzetten op de harmonieuze samenwerking tussen 
vrijwilligers en beroeps. Het voorstel besteedt daar-
om veel aandacht aan de vrijwilligers. Het is absoluut 
de bedoeling van de gemeenten en de zone om de 
vrijwilligers vanuit de hele organisatie te integreren 
binnen de nieuwe werkregeling. Dit zonder de wer-
king van de andere posten in het gedrang te brengen. 

Burgemeester Marc Van de Vijver,  
voorzitter van Hulpverleningszone Waasland:  

“De impact op interventies in de andere gemeenten 

zal beperkt blijven. Er wordt in het goedgekeurde 

voorstel gefocust op optimale bescherming van de 

burger in het stadscentrum en de zones daarrond. 

Dit wil zeggen dat we ervoor zorgen dat de ploeg op 

dienst sneller ter plaatse is binnen het centrum van 

Sint-Niklaas, maar dat hun gebied volgens de snelst 

adequate hulp minimaal uitbreidt. Dat gebeurt door 

de post Sint-Niklaas een activeringstijd van 4 minu-

ten toe te kennen tijdens nachten, weekends en 

feestdagen. Zo verhogen we de veiligheid naar de 

burger, zonder te raken aan de interventies op 

grondgebied van andere kazerne en de motivatie 

van onze vrijwilligers.” 

Die extra focus en bescherming van het stadscentrum 
en omringende zones is ook de reden waarom Sint-
Niklaas een financieel engagement van € 250 000 wil 
aangaan voor 2018 en 2019. Dit specifiek om de 24/7-
bezetting in post Sint-Niklaas te bekostigen. Ook na 
2019 is er een verbintenis van de stad Sint-Niklaas om 
dit financiële engagement verder te zetten. 

Eén van de belangrijkste stappen is hiermee geno-
men. Het voorstel moet uiteraard eerst nog voorge-
legd worden aan de syndicale vakorganisaties. Pas 
daarna kan het officieel bekrachtigd worden door de 
zoneraad. Hulpverleningszone Waasland verwacht de 
vernieuwde werking in 2018 in te voeren. 

TEAM HYDRANTEN 

Ons team hydranten startte in 2017 full time om de ca. 
7 500 hydranten en bijhorende signalisatie in onze zone te 
controleren en onderhouden. Dit is exclusief de circa 2 700 
hydranten in Sint-Niklaas, gezien het stadsbestuur kiest om 
deze opdracht  uit te laten voeren via de sociale economie. 

Onze twee collega’s kennen het belang van een correct 
werkende hydrant en signalisatie op het moment dat we ze 
nodig hebben! Zij gaan dagelijks op pad om de controle van 
de hydranten en hun signalisatie uit te voeren met het ge-
paste materieel en voertuig. Ze werken systematisch per 
gemeente.  

De hydrantenploeg zal met deze opdracht reeds de handen 
vol hebben om op één jaar tijd volledig rond te geraken. Je 
komt ze sowieso wel eens tegen als ze op pad zijn! 
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Klassen van het vierde leerjaar in de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse  

en Waasmunster kunnen zich nog steeds inschrijven voor het scholenproject VUUR.   

Dit via het webloket op onze website www.hvz-waasland.be.  

Andere zones die geïnteresseerd zijn om het project gratis over te nemen kunnen ons contacteren  

via bpa@bw-zonewaasland.be. 

PROJECT VUUR 

In september mocht de coördinator van het scholenproject 
VUUR, Charlotte Van Cleemput, in naam van haar team de vei-
ligheidsprijs Oost-Vlaanderen in ontvangst nemen! Op 23 no-
vember 2017 kwam daar nog eens de Fireforum Award in de 
categorie ‘brandweer’ bovenop! Twee zeer mooie bekroningen 
waar we ongelooflijk trots op zijn. We mogen luidop pochen, 
want twee strenge jury’s hebben geoordeeld dat het een sterk 
en toegankelijk project is dat zijn effect niet mist. En wij heb-
ben de cijfers om dat te bewijzen! 

Afgelopen schooljaar hebben maar liefst 1 450 leerlingen deelgenomen aan het project, dat zijn er 450 meer 
dan het jaar voordien. Niet alleen de leerlingen zijn dolenthousiast maar ook van de leerkrachten en ouders 
komen positieve reacties. Ondertussen kent het project ook enige bekendheid in het Vlaamse landschap. Er 
werden eerste stappen genomen om het project uit te rollen in de hulpverleningszones Vlaams-Brabant-Oost 
en Vlaams-Brabant-West. 

De veiligheidsprijs Oost-Vlaanderen staat symbool voor het bevorderen van het concept integrale veiligheid en 
de multidisciplinaire samenwerking in Oost-Vlaanderen. Fireforum Awards wil mensen of organisaties bekro-
nen die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. 

Charlotte Van Cleemput, coördinator van het scholenproject VUUR:  

“We zijn enorm trots op deze awards. Het is een bevestiging dat we met dit project bijdragen aan de veilig-
heid binnen onze regio. Met het scholenproject VUUR wil onze zone een kwetsbare groep weerbaarder 
maken tegen de gevaren van vuur. We geloven zelf heel sterk in het project. Doordat we gratis een kant en 
klaar project aanbieden met lesvoorbereidingen, didactisch materiaal en werkboekjes gekoppeld aan een 
kazernebezoek, is het als klas makkelijk om in te stappen in het project.” 

De twee awards krijgen ongetwijfeld een ereplaatsje! Het prijzengeld van de Oost-Vlaamse veiligheidsprijs, de 

2 500 euro, zal opnieuw geïnvesteerd worden in een project rond veiligheid. 

PREVENTIE 
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OOK ONDERWEG NAAR INTERVENTIE PROBEERT  
BRANDWEER LEVENS TE REDDEN 

In 2016 kwamen 78 personen om in woningbranden 
in België, en ook in 2017 vielen 53 slachtoffers in ons 
land. Deze mensen sterven meestal niet door de 
vlammen, maar omdat ze stikken in de rook. Om die 
reden zet Hulpverleningszone Waasland, naar het 
voorbeeld van de collega’s in Vlaams-Brabant nu ook 
levensreddende boodschappen op haar autopompen. 
Op deze manier kan je de boodschap alleszins niet 
negeren. 

Rookmelders en een vluchtplan redden levens 

Jurgen en Linda uit Stekene danken hun leven en dat 
van hun kinderen aan hun rookmelders. 

“Ik werd rond half vier wakker van een piepend ge-
luid. Ik dacht eerst dat het een wekker was maar het 
duurde maar even voor we beseften wat er effectief 
aan het piepen was. Onze rookmelder. Jurgen liep 
naar beneden. Bij het openen van de deur zagen we 
dat de rook al tot aan zijn middel kwam en verspreid 
was over de hele woonruimte.” verklaart Linda. 

Voor hen liep het goed af. Jurgen kon de brand blus-
sen en de brandweer verwittigen. Maar ze beseffen 
ook dat het anders had kunnen aflopen. Als de rook-
melder het gezin niet gewekt had, was het goed mo-
gelijk dat ze nooit meer wakker werden. Als je slaapt 
kan je namelijk niet ruiken. Je wordt dus niet wakker 
van de geur van rook. Het alarm van rookmelders is 
daarentegen zo luid dat je wel wakker wordt.  

Maar goed ook, want rook is erg giftig waardoor je 
erin stikt voor je door hebt wat er aan de hand is. 

Ook de impact van een goed vluchtplan is niet te on-
derschatten. Door op voorhand na te denken over 
mogelijke vluchtwegen en ervoor te zorgen dat al jul-
lie vluchtwegen vlot open kunnen bespaar je veel tijd. 
Tijd die je op het moment van brand niet hebt. Spreek 
ook af met de kinderen wat ze moeten doen. Als ze 
nog klein zijn spreek je duidelijk af wie welk kind in 
veiligheid brengt. 

Levensreddende boodschappen bij de burger 
brengen 

Net omdat beide boodschappen zo belangrijk zijn 
heeft de brandweer ze op hun zeven autopompen 
geplaatst. Wagens die goed opvallen in het verkeer. 
Vanuit elke post zal een autopomp met deze levens-
reddende boodschappen vertrekken. De wagens met 
“Laat je leven niet in rook opgaan! Plaats rookmel-
ders” en “Heb jij een vluchtplan? Wees sneller dan de 
rook!” zorgen ervoor dat deze boodschappen bij elke 
doelgroep terecht komen. Voldoende rookmelder in 
elke woning en een afgesproken vluchtplan geven 
iemand meer kans om bij een brand de woning onge-
deerd te verlaten. 
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HULPCENTRUM 112 LANCEERDE NIEUWE APP 

Hulpcentrum 112 lanceerde een nieuwe applicatie om de hulpdiensten te bereiken. Het belangrijkste voordeel 
van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in pa-
niek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie. Afhankelijk van welke hulp je 
nodig hebt. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en gsm. 

Met een goede internetverbinding duurt het maar even om de app op je smartphone te downloaden, te instal-
leren en je te registreren. Hiervoor ga je naar de app store of play store op je smartphone. Je geeft “app 112 BE” 
in als zoekopdracht en je downloadt de app.  

We hopen natuurlijk dat je de app nooit nodig zal hebben. Maar registreer je toch maar opdat ook jij de nood-
centrales via app kan contacteren als jij, je familie of je vrienden dringend hulp nodig hebben. 

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België. 

REGLEMENTERING ROOKMELDERS IN HUURWONINGEN 

Huur je een woning en heb je nog geen rookmelders? Klop dan 
eens aan bij je huisbaas. Die staat in voor het plaatsen van een 
rookmelder op elke bouwlaag van de woning. Als huurder sta je in 
voor het vervangen van de batterij in huurwoningen. 

Enkel de woningen (op de private markt) die gebouwd werden 
voor 1945 en waarvan al een huurcontract lopende is, hebben nog 
tijd tot 1 januari 2019 om de woning te voorzien van rookmelders. 

Je vindt op onze website enkele tips bij de aankoop, plaatsing en 
het onderhoud van een rookmelder. 

https://itunes.apple.com/us/app/112-be/id1249304307?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.Nextel.EmergencyApp112
http://www.hvzwaasland.be/brandpreventie/brandveilig-samenleven/rookmelders/
http://www.hvzwaasland.be/brandpreventie/brandveilig-samenleven/rookmelders/
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Hulpverleningszone Waasland is vier nieuwe voertui-
gen rijker. Het gaat over drie commandowagens en 
een bestelwagen. De drie commandovoertuigen staan 
ter beschikking van de interventieleiding. Ze zijn voor-
zien voor bevelvoering en coördinatie in alle omstan-
digheden, en kunnen bij zwaardere incidenten zorgen 
voor een efficiënter overleg ter plaatse. 

Mobiele commandopost 
Bij grotere of langdurige incidenten zet onze zone een 
operationele commandopost in, een CP-OPS. Dit is 
een hoogtechnologische containertrailer die ingericht 
kan worden als crisiscentrum met alle hoogtechnolo-
gische snufjes die je op dat moment nodig hebt.  

Bij zware, maar minder langdurige interventies waar-
bij overleg tussen politie en hulpdiensten nodig is, 
wordt overlegd in de commandowagen van de officier 
ter plaatse. De zone heeft daarom geïnvesteerd in drie 
volledig uitgeruste commandowagens voor de posten 
Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas. Bedoeling is 
dat elke post in het Waasland van een commandowa-
gen voorzien is. 

De wagens hebben vier zitplaatsen. Achteraan kan de 
wagen gebruikt worden als plaats voor motorkapover-
leg. Er is een tafel met twee zitplaatsen zodat er mak-
kelijk overlegd kan worden. Daarnaast zijn de wagens 

voorzien van een wifi-antenne, kasten en rekjes voor 
het opbergen van meetapparatuur zoals explosieme-
ters, beschermingsmiddelen, nuttige documenten, 
verkeerskegels, schuimblussers, een fototoestel, enz… 
Op die manier hebben de hulpverleners steeds be-
langrijke informatie voor interventies bij de hand. Het 
voertuig is dus volledig op maat van de brandweer en 
brandweerinterventies gemaakt. 

Daarnaast werd een polyvalent inzetbare bestelwagen 
besteld voor de post Sint-Gillis-Waas. De wagen wordt 
gebruikt bij interventies maar kan ook ingezet worden 
als logistiek voertuig en voor verplaatsingen zoals op-
leidingen.  

Investeren in veiligheid 

De zeven burgemeesters beslisten om 230 120 euro in 
het budget vrij te maken voor de drie commandowa-
gens en de bestelwagen van post Sint-Gillis-Waas. Een 
investering in veiligheid, want communicatie op het 
terrein is essentieel bij een incident van grotere om-
vang. Op deze manier vergemakkelijkt het overleg 
tussen politie en hulpdiensten met het crisiscentrum. 

VIER WAGENS ALS VERSTERKING 

AMBULANCIERS IN EEN NIEUW JASJE 

De federale overheid legt duidelijke, uniforme uiterlijke kenmerken 

vast voor ambulancepersoneel. Die maken het mogelijk voor de vei-

ligheidsdiensten om snel vast te stellen of de personen en/of zieken-

huiswagens op het terrein bevoegd zijn om op te treden in het kader 

van dringende geneeskundige hulpverlening. Dat is belangrijk om de 

veiligheid van het zorgpersoneel, de slachtoffers en andere aanwezi-

ge burgers te garanderen, bijvoorbeeld in een noodsituatie. 

Onze zone investeerde dit jaar in 120 sets voor ambulanciers, met de 

vernieuwde striping en herkenbaarheid. Eén set is goed voor 380 

euro. De eerste ziekenwagens met vernieuwde striping worden in 

2018 in gebruik genomen. 

LOGISTIEK 
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OPENING VAN 
EEN NIEUWE  
KAZERNE IN  
KIELDRECHT 
De brandweermannen van post Kiel-
drecht krijgen een nieuw onderko-
men. Zij verhuisden op 15 septem-
ber van de Beukenlaan naar de Kou-
terstraat. Na jaren werk kunnen de 
vrijwilligers van Kieldrecht en Nieuw
-Namen zich nu settelen in een rui-
mere en comfortabelere brandweer-
post. Op 17 september om 14u kon 
iedereen de nieuwe kazerne komen 
bezichtigen! 

Wij spraken kolonel Thierry Van 
Goethem, sectorverantwoordelijke 
van Beveren en kapitein Bart Van 
Mieghem. 

De brandweermannen van Kiel-
drecht en Nieuw-Namen verbleven 
jarenlang in het voormalig magazijn 
van de gemeentediensten. Waarom 
verhuizen jullie naar de Texamlood-
sen, op anderhalve kilometer van 
de huidige locatie? 
Thierry: Ondanks investeringen van 
de gemeente bleef de uitrit van de 

kazerne alles behalve optimaal. De 
grotere voertuigen konden met 
moeite op en af de oprit draaien. 
Daarnaast zorgde de fusie met de 
Nederlandse post Nieuw-Namen 
ervoor dat de kazerne te krap werd. 
Er was geen ruimte voor het grotere 
aantal personeelsleden, en parking 
was al helemaal niet voorzien. In de 
vorige kazerne moesten andere 
voertuigen verplaatst worden om 
met een bepaalde wagen naar een 
interventie te gaan. Nu kan elk voer-
tuig onmiddellijk buiten rijden. Die 
tijdswinst is klein, maar essentieel. 
Daarom besliste de gemeente in 
2011 de vroegere Texamloodsen te 
kopen, om die deels om te bouwen 
tot een volwaardige brandweerka-
zerne. De andere ruimte wordt ge-
bruikt door de gemeentelijke dien-
sten. 

Verhuizen de collega’s van Nieuw-
Namen mee naar de nieuwe kazer-
ne? 
Thierry: Uiteraard. Zonder hen geen 
post Kieldrecht. Sinds 2014 zijn ze 
ook officieel medewerker van Hulp-
verleningszone Waasland. Onze vrij-
willigers van post Kieldrecht zijn es-
sentieel voor de goede werking van 
deze brandweerpost, en voor de 
bescherming van ons grondgebied. 

Wat is de grootste verandering voor 
de collega’s die zullen verhuizen? 
Bart: Het zal vooral comfortabeler 
zijn doordat iedereen nu ruimte zal 
hebben, maar grote veranderingen 
komen er niet. Uiteraard moeten ze 
bij een interventie naar een nieuwe 
kazerne komen voor ze kunnen uit-
rukken, maar verder blijft de brand-
weerzorg dezelfde. Oefenen doen ze 
al op de nieuwe locatie want daar is 
een mooie oefenkoer voorzien, waar 
ze op een veilige manier kunnen trai-
nen. De brandweermannen van Kiel-
drecht zullen alleen maar gemoti-
veerder zijn, en zullen op een even 
efficiënte manier blijven instaan voor 
de veiligheid van de inwoners van 
Kieldrecht en daarbuiten. 

En voor de burgers van het  
Waasland? 
Bart: De inwoners van Beveren zul-
len zeer weinig veranderingen on-
dervinden. We zijn amper twee kilo-
meter verhuisd. De buren zullen wel 
meer blauwe lichten zien en merken 
dat we vaker aanwezig zijn. Zij zijn 
dan ook meer dan welkom om tij-
dens die trainingen eens langs te 
komen om een kijkje te nemen. 

ACTIVITEITEN 
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TEAMBUILDING JEUGDBRANDWEER 

De Wase jeugdbrandweer mocht in de zomer genieten van een 
teamdag op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Daar testten zij 
hun opgedane vaardigheden getest op het water, op het land en in 
de lucht. 

Ze doen dit als afsluiter van de zomer, en als afsluiter van alweer 
een mooi jaar jeugdbrandweer! Aan het begin van het schooljaar 
start ook steed het nieuwe jeugdbrandweerjaar. Voor de 18-jarigen 
betekent dit afzwaaien, en in veel gevallen het federaal geschikt-
heidsattest behalen om aan het echte werk te beginnen! Voor de 10 
tot 17-jarigen is het nieuwe jaar synoniem voor een plezant maar 
ook educatief jaar waarbij toffe activiteiten worden afgewisseld met 
lessen, sport en spelen in een brandweerjasje.  

De jeugdbrandweer mocht het nieuwe jaar in een nieuw uniform 
starten. 65 sets, die elk 243 euro kosten. Hulpverleningszone Waas-
land investeert met veel plezier in de jeugd. Het is geweten dat een 
groot deel van de jeugdbrandweerleden uiteindelijk ook vrijwilliger 
wordt. Eens ze de microbe te pakken hebben, laten ze het niet meer 
los. Los daarvan is de jeugdbrandweer niet enkel spel en plezier. 
Deze kinderen leren niet enkel wat teamspirit is, maar leren ook 
brandveilig samenleven, eerste hulp toebrengen en nog veel meer. 
Die kennis is onbetaalbaar. 

De zone zoekt elk jaar nieuwe 10 tot 15-jarigen om de jeugdbrand-
weer te versterken in Kruibeke, Sint-Niklaas en in Stekene. Jongeren 
met minstens één ouder binnen het Waasland die er altijd van ge-
droomd hebben om bij de brandweer te gaan houden best onze so-
ciale media in de gaten.  

OPENDEURDAGEN 

Naast de opendeurdag in Kieldrecht, konden jullie 
op 18 juni ook in Kruibeke ondergedompeld worden 
in de wereld van de brandweer- en ambulancezorg. 
Onze brandweermannen en –vrouwen mochten 
jullie massaal verwelkomen op  hun opendeurdag. 
Het mooie weer, samen met het uitgebreide pro-
gramma zorgden ervoor dat heel wat bezoekers uit 
Kruibeke en omstreken de kazerne van Kruibeke 
kwamen bezoeken! 

De opendeurdag werd een gezellige middag voor de 
hele familie. Meer dan geslaagd! 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
Gewone dienst 

Het resultaat eigen dienstjaar bedraagt € -2 481 274,14. Het negatief resultaat is het gevolg van de over-
boeking van € 3 400 000 naar een buitengewoon reservefonds. Samen met het resultaat van het voor-
gaande dienstjaar (€ 5 137 203,81) bekomen we een algemeen resultaat van € 2 655 929,67. 

Uitgaven 

- Personeel: € 13 709 095,18  
Diverse administratieve & operationele functies zijn later of zelf nog niet in dienst getreden. De 
voorziene provisie van € 250 000 voor eventuele grootschalige interventies werd niet aangewend. 

- Werkingskosten: € 3 590 379,14 
De geplande projecten zijn in uitvoering, wat ook blijkt uit de realisatiegraad van 92,6% van de ge-
budgetteerde kredieten. 

- Overdrachten: € 322 668,81  
Een lager bedrag aan uit te betalen premies en toelagen. 

- Schuld: € 730 046,47 
Aflossing & intresten voor de aangegane leningen. 

Ontvangsten 

- Prestaties: € 1 564 972,05  
Brandweerprestaties en prestaties in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening. 

- Overdrachten: € 17 880 017,30  
Gemeentelijke (€ 14 667 713,88) en federale (€ 3 212 303,42) werkingstoelagen. 

- Ontvangsten/uitgaven vorige dienstjaren: € - 57 597,68  
Dit heeft te maken met ontvangsten die nog werden gerealiseerd m.b.t. 2016 en uitgaven die wer-
den vastgelegd in 2016 maar niet of goedkoper werden uitgevoerd. 

Buitengewone dienst 

Het algemeen resultaat van de buitengewone dienst bedraagt € 220 903,60. Er werd voor € 1 826 311,99 
aan uitrusting en voertuigen geïnvesteerd. Deze uitgaven werden grotendeels  gefinancierd met leningen 
voor een  bedrag van € 1 750 000. 

FINANCIEËN 



 24 

CONTACT 

Voor dringende interventies bel je naar 112. Slechthorenden, doven of mensen met een spraakgebrek kunnen 
ook een sms sturen.  Je kan ook de app 112 BE downloaden op je smartphone. Meer informatie kan je vinden 
op de website van het hulpcentrum 112, www.112.be. 

Voor minder dringende interventies kan je contact opnemen via de webformulieren op www.hvz-waasland.be.  

POST BEVEREN 
Gravendreef 5 
9120 Beveren  
T. 03 502 09 90 

POST KIELDRECHT 
Kouterstraat 221a 
9130 Kieldrecht  
T. 03 502 09 95 

POST KRUIBEKE 
Onze-Lieve-Vrouwplein 18 
9150 Kruibeke  
T. 03 774 15 50 

POST MELSELE 
Keetberglaan 7, havennr. 1098  
9120 Melsele  
T. 03 730 24 00 

POST SINT-GILLIS-WAAS 
Blokstraat 107 
9170 Sint-Gillis-Waas  
T. 03 502 09 60 

POST SINT-NIKLAAS 
Nijverheidsstraat 33 
9100 Sint-Niklaas  
T. 03 502  09 20 

POST STEKENE 
Zavelstraat 37 
9190 Stekene  
T. 03 779 94 00  

POST TEMSE 
Kasteelstraat 16 
9140 Temse  
T. 03 502 09 50 

POST WAASMUNSTER 
Nijverheidslaan 50 
9250 Waasmunster  
T. 05 246 17 26 

 

http://www.112.be
http://www.hvz-waasland.be/

