
 

| 1 

2019
 ACTIVITEITENVERSLAG 



 

 



 

| 3 

Voorwoord 5 

CV van de zone 6 

Het management aan het woord 8 

Interventies uitgelicht 12 

Interventies brandweer en ambulance 13 

Interventiestatistiek 2019 14 

Dringende geneeskundige hulp 16 

Interventies in beeld 18 

500 oproepen voor stormschade 20 

Tablets interventievoertuigen 21 

Nieuwe samenstelling zonecollege 22 

Het team 23 

Word parttime brandweer 24 

Opvolging lichting 2018 25 

Conditiebeleid en nulmeting 27 

Statistiek technische brandpreventie 28 

Preventie 29 

Evenementen 32 

Eén jaar later 24/7 permanentie Sint-Niklaas 33 

Officierenregeling 34 

Voertuigen 35 

Niet-rollend materieel 36 

Nieuw retributiereglement 38 

Financieel overzicht 39 

Contact 40 

Inhoudsopgave 



 

 

Werken in onze organisatie stelt hoge 

eisen aan het personeel op vlak van 

motivatie, kennis en paraatheid. Ze 

zijn zich hiervan bewust en zijn terecht 

trots op wat ze doen!  

“ 

” 
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2019, het vijfde werkjaar sinds de start 

van Hulpverleningszone Waasland. Vijf 

jaar gelijk(w)aardige brandweer– en 

ambulancezorg in zeven gemeenten. 

Waargemaakt door negen brandweer- 

en zes ambulanceposten. Hiervoor staan 

dag en nacht goed opgeleide en gemoti-

veerde medewerkers paraat. 

Dit doen we onder de deskundige  

leiding van en in samenwerking met de 

zeven gemeenten die onze bescherming 

genieten. Vanaf dit jaar is dat met de 

nieuwe bestuursploegen van onze ge-

meenten.  

Het was ook het laatste werkjaar van de 

eerste bestuursperiode 2015-2019 van 

Hulpverleningszone Waasland. In het 

najaar was de tijd dus rijp voor een 

nieuw bestuursakkoord 2020-2025. Ook 

om de financiële inbreng van elke part-

nergemeente in de zone vast te leggen. 

De gemeenten zijn immers onze belang-

rijkste partners.  

Zij, samen met de andere hulpverle-

ningszones, binnen het samenwerkings-

verband ‘Netwerk Brandweer’ dat de 

werking van Vlaamse hulpverleningszo-

nes ondersteund. 

Om de bescherming van onze inwoners 

te verbeteren is vanaf 1 januari 2019 

24/7 brandweerpersoneel aanwezig in 

post Sint-Niklaas. Zo beschikt de zone 

vandaag over twee brandweerposten 

die binnen de twee minuten kunnen 

uitrukken naar een interventie.  

Ook in 2019 zetten we in op het verster-

ken van een organisatie waarbij  

beroepspersoneel en vrijwilligers samen 

instaan voor de niet-politionele veilig-

heid . Met de ondersteuning van het 

niet-operationeel personeel. Maar liefst 

47 nieuwe mannen en vrouwen kwa-

men ons team versterken. Waardoor de 

som op 550 medewerkers komt. 

Dat is ook nodig want jaar na jaar zien 

we het aantal interventies stijgen. In 

2019 steeg het aantal ambulanceritten 

met ruim 10%. Daarom is ook die inzet 

op sensibilisering zo belangrijk. Zo voor-

komen we incidenten i.p.v. ze te bestrij-

den. 

Werken in onze hulpverleningszone 

stelt hoge eisen aan het personeel op 

vlak van motivatie, kennis, kunde én 

paraatheid. Onze medewerkers zijn zich 

hiervan bewust en zijn terecht trots op 

wat ze doen. We waarderen hun inzet. 

  

Veel leesplezier.     

Marc Van de Vijver 

Voorzitter zoneraad & -college  

Marc Vande Velde 

Zonecommandant  

Voorwoord 



 

 

CV van de zone 
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Dit jaar werkten we hard aan ruimte voor ‘de mens’ in onze directie. 

Een haalbare work-life balance, samenwerking en groepsgevoel waren 

de basis voor de projecten en een start om te werken naar een her-

kenbare organisatiecultuur. Bovenop de belangrijkste waarde die we 

meenemen uiteraard: veiligheid. Van onze mensen en onze burger. 

We blijven namelijk een heel belangrijk doel nastreven: betrouwbaar-

heid. 

Onze dienst vorming, training en opleiding stond ook opnieuw voor 

een uitdaging. Zij creëerden meer duidelijkheid over opleidingsmoge-

lijkheden voor onze collega’s per vier jaar en per kader. Dit om ieder-

een gelijkwaardige kansen te geven. 

Quasi elke medewerker binnen de zone deed een nulmeting van zijn/

haar conditie. Het startpunt om te werken naar een gericht en haal-

baar conditie- en welzijnsbeleid. Iedereen moet zowel fysiek als men-

taal zo fit en gezond mogelijk zijn om zijn of haar job uit te oefenen. 

Onze operationele werking plukte de vruchten van de uniforme wer-

king waar we de afgelopen jaren naar werkten. Zo werkten we voor 

brandweer 6 603 en voor ambulancezorg 11 290 interventies af op de 

deskundige manier die we gewend zijn van onze collega’s. 

Het management aan het woord 

Kol. Thierry Van Goethem, 

directeur Operaties 

Eén van de belangrijkste wijzigingen is de vernieuwde  
officierenwerking. Die zorgt voor een gelijkmatige werk-
last, optimale veiligheid, maar ook kennis van het zonaal 
terrein en samenwerking over posten en collega ’s heen.  
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Efficiënter zonaal en klantvriendelijker werken stond hoog op de 

agenda dit jaar. We lanceerden ons online serviceportaal. Voor onze 

collega’s één centraal punt voor alle aanvragen. Voor facilitair be-

heer één platform om alles op te volgen. 

We streven ook naar een goede werkomgeving voor de collega’s. 

Post Waasmunster kreeg een nieuwe kazerne en ook voor de kazer-

ne in Kruibeke liggen de bouwplannen klaar. Daarnaast werden ook 

de posten Sint-Niklaas en Melsele geoptimaliseerd in werkcomfort. 

Dat deden we met de multifunctionele autopompen en ook met de 

ladderwagen. Daarnaast zorgen we er steeds voor dat iedereen met 

functioneel (rollend) materiaal en kledij aan de slag kan. 

Het blijft ook belangrijk dat de aansturing van het terrein verzekerd 

wordt. Daarom kreeg de dispatch dit jaar versterking. 

Maj. Thierry Inghels,  

directeur Facilitair beheer 

Iedereen moet kunnen uitrukken en werken met 
wagens vanuit eender welke post. Daarom zetten 
we in op standaardisatie van het materiaal in de 
wagens en de wagens zelf.  



 

 

Data en digitalisering stonden centraal in de directie risicobeheer. 

Onze medewerkers blijven zich bijscholen in hun gebied zoals data-

analyse en brandpreventie maar daarnaast ook nieuwe technologie-

ën. Op die manier werken we constant naar het verbeteren van onze 

diensten en het overbrengen naar onze collega’s en burgers. 

In kader van het meerjarenbeleidsplan werd de risicoanalyse van 

onze hulpverleningszone verder uitgediept op basis van data. Een 

essentieel startpunt om knelpunten in kaart te brengen en te kijken 

waarop we ons als organisatie moeten focussen de komende jaren. 

De wettelijke brandpreventie verloopt bijna volledig digitaal via het 

omgevingsloket. Ook de overstap naar de digitale interventieplannen 

werd gemaakt. Zo krijgen onze medewerkers belangrijke interventie 

gerelateerde informatie op tablets in de voertuigen. 

De rode draad voor BPA waren toch wel de rookmelders.  

Samen met Artesis Plantijn organiseerden we een rookmelderbevra-

ging van onze burgers en zetten we enkele acties op poten. Daarbij 

kenden we een ongeziene piek van aanvragen voor rookmelders.  

Maj. Gert Van Passel, 

directeur Risicobeheer 

Met de verplichting van rookmelders in elk huis, op 
elke verdieping lag de focus dit jaar op één van de 
meest levensreddende middelen op vlak van brand-
preventie.   
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Organisatieontwikkeling is een voortdurende uitdaging voor elke orga-

nisatie. Hulpverleningszone Waasland is nog een jonge organisatie. Dat 

maakt die uitdaging des te groter.  

Vorig jaar hebben we organisatiebreed veel tijd geïnvesteerd in coa-

chen en trainen van medewerkers om deze ontwikkeling vakkundig te 

faciliteren. 

Elke maand opnieuw leggen de verschillende diensten binnen de direc-

tie bedrijfsvoering nota’s ter besluitvorming voor aan deze beleids-

organen. Dit loopt echt als een rode draad door het jaar heen. We 

werkten verder bijna een gans jaar aan het definiëren van de financi-

ële contouren waarbinnen de organisatie de komende jaren mee aan 

de slag kan. 

In het oog springende dossiers van 2019 zijn de aanbestedingsdossiers 

van de kazernes van Waasmunster en Kruibeke wat investeringen be-

treft. Voor HRM springen de goedkeuring van het arbeidsreglement en 

de start van de evaluatiecyclus eruit. We werkten ook verder aan het 

begrijpen en beantwoorden van de informatienoden binnen en buiten 

onze organisatie, om daar de komende jaren verder mee aan de slag 

te gaan. 

Veel structuren, processen en het DNA van  
de organisatie, namelijk haar cultuur,  
zijn nog in volle ontwikkeling.  

Kristof Vansteenkiste, 

directeur Bedrijfsvoering 



 

 

Interventies uitgelicht 
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Interventies brandweer en ambulance 



 

 

Interventiestatistiek 2019 

In 2019 had Hulpverleningszone Waasland 6 603 brandweerinterventies. Het eerste 

overzicht geeft de interventiestatistiek 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 

 Andere BEV KRU SGW SN STE TEM WA Totaal 

Brand 13 156 44 44 185 40 80 40 602 

Gevaarlijke 

stoffen en milieu 
1 57 7 7 48 9 20 4 153 

Logistiek 22 156 57 54 278 39 98 26 730 

Loos / Vals 6 24 11 2 36 1 19 3 102 

Preventietoezicht   28 18 3 19 6 9 3 86 

Speciale  

interventies 
              1 1 

Technische inter-

ventie en redding 
22 530 252 282 954 228 366 241 2875 

Wespen 4 548 185 299 528 194 170 126 2054 

Totaal 68 1 499 574 691 2 048 517 762 444 6 603 

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. 
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 BEV KIE KRU ME SGW SN STE TEM WA Totaal 

Brand 77 40 127 153 120 311 98 115 80 1 121 

Gevaarlijke 

stoffen en milieu 
16 10 26 52 21 64 22 20 7 238 

Logistiek 94 6 103 61 90 354 40 105 32 885 

Loos / Vals 12 2 27 19 9 45 5 26 4 149 

Preventietoezicht 19 7 19 3 3 19 6 10 3 89 

Speciale  

interventies 
              1 1 2 

Technische inter-

ventie en redding 
253 73 474 423 432 1258 282 414 278 3887 

Wespen 421 121 181 19 299 529 193 171 126 2060 

Totaal 892 259 957 730 974 2 180 646 862 531 8 031 

Tabel 2: interventiestatistiek per post 

  2017  2018  2019  

Beveren 1 351 1 529 1 432 

Kruibeke 874 1 024 965 

Melsele 920 1 018 1 413 

Sint-Gillis-Waas 1 317 1 336 1 311 

Sint-Niklaas 4 146 4 529 4 647 

Temse 1 419 1 494 1 522 

TOTAAL 10 027 10 930 11 290 

Tabel 3: DGH 

* Er staan twee ambulances gestationeerd in Sint-Niklaas. 



 

 

Dringende Geneeskundige Hulp 

DGH in het Waasland 

Je ooit afgevraagd vanwaar een ambulance komt als je die belt?  
Of de ambulanciers vanuit de kazerne komen of thuis opgeroepen worden?  
We nemen je even mee in het ambulancelandschap binnen het Waasland. 
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Er zijn zeven ambulances verspreid over zes kazernes: 
in Beveren, Melsele, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-
Niklaas en Temse. Zij rijden naar overal in het Waasland 
(en af en toe er net buiten). 

Tijdens de week dagen overdag (van 6 tot 18u) vertrek-
ken de ambulanciers in de kazerne. Dit zijn onze  
beroepsambulanciers.  
 

‘s Nachts en in het weekend roepen we onze vrijwillige 
ambulanciers op van thuis bij een incident. Enkel in 
Melsele en Sint-Niklaas vertrekken ook ‘s nachts en in 
het weekend ambulanciers vanuit de kazerne. 

Samen reden ze 11 290 keer buiten in 2019. Dat zijn 
ongeveer 4,5 ritten per dag per ambulance. 



 

 

Interventies in beeld 
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500 oproepen voor stormschade 

De aangekondigde storm van zondag 10 maart liet een spoor van vernieling 

achter zich. Onze brandweerploegen rukten maar liefst 500 keer uit voor 

stormschade. 

Het KMI kondigde de hele dag code geel af met intense buien en hevige 

windstoten tot 90 km/uur. Tijdens de storm en de daaropvolgende dagen 

zette onze hulpverleningszone alles op alles om hulp te bieden aan de slacht-

offers van de harde wind. In het totaal rondden we bijna 500 interventies af. 

Het webloket op onze website registreerde alle meldingen. 

Beroeps en vrijwillige brandweermannen gingen aan de slag om puin te rui-

men, bomen te snoeien en daken of muren te beveiligen of van instortings-

gevaar te vrijwaren. De paraatheid en de veelzijdigheid van onze hulpverle-

ners en hun onderlinge samenwerking is fenomenaal. 

 

Stormschade melden? www.hvz-waasland.be 
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Tablets in de interventievoertuigen 

In de eerstelijnsvoertuigen van de pos-

ten Melsele en Sint-Niklaas wer-

den interventietablets geïnstalleerd. 

Deze geven toegang tot een ongeziene 

bron van digitale informatie op het 

terrein. Zo kan de interventieleider ter 

plaatse informatie oproepen over o.m. 

de aanwezige hydranten, de leidingen 

met gevaarlijke stoffen of de locatie 

van de km-palen. Ook gedetailleerde 

info over een voertuig kan men terug-

vinden in een specifieke app voor de 

hulpdiensten. Het doel? Veiliger wer-

ken. Naast algemene info en voertui-

gen, is er ook een database met gevaar-

lijke stoffen raadpleegbaar en kan er 

visueel gecommuniceerd worden tij-

dens een interventie. In 2020 wordt het 

proefproject verder uitgerold in de 

andere posten van de zone.   



 

 

Nieuwe samenstelling zonecollege 

2019 was een turbulent jaar voor ons  

zonecollege. De lokale verkiezingen zorg-

den voor twee nieuwe burgemeesters in 

ons midden: Maaike De Rudder en Dimitri 

Van Laere. Niet alleen waren er enkele 

wissels na de verkiezingen. Het overlijden 

van één van onze geliefde burgemeesters 

Michel Du Tré raakte ons allemaal. Jurgen 

Bauwens volgde hem op. 

Nieuwe burgemeesters uit 

Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en 

Waasmunster 

Vanuit Sint-Gillis-Waas kregen we de ver-

tegenwoordiging van de jongste burge-

meester van het land: Maaike De Rudder. 

Burgemeester Dimitri Van Laere neemt de 

plaats van Kruibeke voor zijn rekening. 

Sinds mei hebben we ook Jurgen Bauwens 

van Waasmunster aan de tafel van onze 

zoneraad en zonecollege. 

Afscheid van een burgervader 

In de loop van de maand april namen we 

afscheid van Michel Du Tré, burgemeester 

van Waasmunster. Na een dappere strijd 

van 2 jaar overleed hij aan de gevolgen 

van kanker. Hij maakte samen met de 6 

andere burgemeesters van onze hulpverle-

ningszone deel uit van de zoneraad en –

college. In zijn voetsporen verwelkomen 

we Jurgen Bauwens. 

We zijn enthousiast om de komende zes 

jaar samen met hen te werken aan een 

veilig Waasland. 

Ons bestuur: zoneraad en –college 

Voorzitter |    Burgemeester Marc Van de Vijver  

Ondervoorzitter |    Burgemeester Lieven Dehandschutter 

Leden |    Burgemeester Dimitri Van Laere, Burgemeester Luc De Ryck,  

   Burgemeester Jurgen Bauwens, Burgemeester Stany De Rechter,  

   Burgemeester Maaike De Rudder,  Secretaris Kim Van Mieghem 

Zonecommandant | Kolonel Marc Vande Velde 
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Het zonale team 



 

 

Vrijwilligers vinden blijft een uitdaging. 

Met onze vorige wervingscampagne (Onze 

mama’s en papa’s kunnen het niet alleen) 

vonden we heel wat nieuwe vrijwilligers. 

Ons aantal vrijwilligers steeg van 344 (in 

2014) naar 382 in 2019. Het is belangrijk 

om te blijven inzetten op het vinden van 

die mensen die zich parttime willen enga-

geren. En dat deden we deze keer met 

heel Oost-Vlaanderen samen. 

 

Parttime of vrijwillig? 

Het is de tofste job ter wereld en je kiest 

wanneer je die uitvoert. Maar het is geen 

vrijblijvend engagement. Het is eerder 

een tweede job die veel energie vereist. 

Als vrijwilliger bij de brandweer kies je 

voor een (betaalde) duojob. 

Daarom kozen we voor de term 'parttime 

brandweer' en niet vrijwilliger. Maar ver-

gis je niet. Officieel ben je een vrijwillige 

brandweerm/v. 

 

Evenementen  

We staan elk jaar op heel wat sportieve 

en lokale evenementen om dat vuurtje in 

mensen aan te wakkeren. Als je ons de 

komende jaren ziet staan op een evene-

ment waar jij bent: niet twijfelen. Kom 

eens langs. Wie weet word jij ook partti-

me brandweer. 

Start-to-FGA 

Je hebt een federaal geschiktheidsattest 

nodig om te kunnen solliciteren als brand-

weerm/v. Om mensen voor te bereiden 

op hun FGA organiseren wij ‘Start-to-

FGA'-sessies in het Waasland. Wij geven 

enkele tips over de kennistest, geven je 

handvaten voor de handvaardigheidstest 

en geven je een voorsmaakje van de fysie-

ke proeven. 

En met succes... 

We vonden opnieuw heel wat straffe col-

lega’s. Er starten maar liefst 20 vrijwillige 

brandweerm/v en 10 vrijwillige ambulan-

ciers aan hun opleiding. 

Word parttime brandweer 
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In 2018 startten er 60 nieuwe vrijwillige 

brandweermannen en ambulanciers in onze 

zone. Benieuwd hoever ze nu staan? Welk 

parcours ze aflegden? We laten een collega 

aan het woord. 

 

 

 

 

Hicham (36 jaar) heeft 3 kinderen (3 jaar, 9 

jaar en 10 jaar), een 9 to 5 job in de che-

mie en is vrijwilliger in post Kruibeke. 

Hoe combineer jij gezin, je dagjob en  

vrijwillige brandweer? 

Door regelmaat en structuur in mijn weken 

te brengen kan ik deze jobs combineren. 

Na mijn dagjob doe ik vlug boodschappen. 

Daarna wordt de pager opgezet tot een uur 

of 3 ‘s nachts. Zo heb ik bij nachtelijke in-

terventies nog voldoende slaap om rond 7u 

op te staan en te gaan werken. De week 

dat ik de kinderen bij me heb, ben ik niet 

actief bij de brandweer. 

Als dertiger ziet jouw leven er een pak an-

ders uit dan een 18-jarige die met deze 

opleiding start. Is dat haalbaar? 

Dat klopt. Ik ga niet liegen. De opleiding 

vraagt veel. Elk weekend klaar staan voor 

de hulpverlening is niet evident om te com-

bineren met een gezin. Maar ik werd ge-

steund door mijn kinderen. Het werkt moti-

verend om door te zetten tot het einde. 

Hoe ben je terecht gekomen bij de  

brandweer? 

Ik had al lang zin om bij de brandweer te 

starten. Toen ik op Facebook jullie oproep 

voor examens zag, begon het opnieuw te 

kriebelen. De interesse groeide. Ik was 

vastberaden om mijn kans te pakken en 

ervoor te gaan. Het interview in post 

Melsele verliep goed. En zo ben ik van start 

gegaan. Ik ben heel blij dat ik deze stap 

gezet heb. Nog geen seconde spijt gehad. 

Je moest eerst je FGA halen. Hoe heb je je 

daar op voorbereid? 

Ik ben van nature een sportief type. Op 

zo’n moment wil je wel het onderste uit de 

kan halen. De loopproef is niet te onder-

schatten. Daarvoor heb ik onder andere 

getraind op een piste waar ik de proef kon 

testen zoals die afgenomen wordt. In open-

bare speeltuinen oefende ik het evenwicht 

op de balken. Ik volgde geen ‘Start-to-FGA'-

sessie. Andere collega’s deden dit wel en 

vonden het een goede voorbereiding. De 

theorie heb ik niet geoefend.  

Opvolging lichting 2018 



 

 

Met logisch nadenken en een beetje han-

digheid lukte dit. De examinatoren gaven 

me vertrouwen door hun ondersteuning.   

Er zijn heel wat opleidingen. Je spendeerde 

vele uren in de brandweerschool. Hoe heb 

je dat ervaren? 

Het vraagt inderdaad veel van je persoon-

lijke vrije tijd. Je agenda zit snel vol. Het 

vraagt wat organisatie maar voor mij was 

het niet zo moeilijk. Je hebt een heel jaar 

om dit te volbrengen. Het weekendaanbod 

en de avondopleidingen waren voor mij 

best haalbaar. De weekopleidingen zijn 

eerder voor de shiftwerkers weggelegd. 

Het is een goed opleidingstraject. In de 264 

opleidingsuren hebben we het meest voor-

komende gezien. Uiteraard is het zwaar en 

intens. Maar het zit goed ineen. Er een 

goede afwisseling tussen theorie ‘s mor-

gens en praktijk in de namiddag. Bij een 

volledige theoretische dag mis je de actie 

natuurlijk wel een beetje. 

Je kwam terecht in Post Kruibeke. Hoe is 

het daar? Hoe werd je opgevangen?  

Punten voor sfeer en gezelligheid. 

Ik ben door alle collega’s in Kruibeke zeer 

goed opgevangen. In die kazerne heerst 

een bangelijk goede sfeer! De kapitein, de 

peter die je krijgt toegewezen en elke an-

dere collega staan allemaal voor je klaar. 

Ze ondersteunen waar nodig en nodigen je 

uit voor een babbel. Ook als het over privé-

zaken gaat. Ik sta echt versteld van deze 

warme groep. Iedereen is zo gemotiveerd. 

Is er een interne opleiding? Dan staat ie-

dereen paraat. Zijn er vervelende klusjes? 

Die voeren we zonder pardon uit. Het 

werkt erg motiverend. 

Je zat in een groep van meer dan 60 stagi-

airs die aan de opleiding begonnen. Heb je 

nog contact met de andere rekruten? 

We startten met 4 aspiranten in Kruibeke. 

We vormen een klein groepje om elkaar in 

nood te helpen zodat we het niet steeds 

aan de hele groep collega’s moeten vragen. 

De sfeer onder elkaar zit heel goed.  

Via sociale media houden we contact met 

de 60 andere gestarte aspiranten. Je hebt 

een soort band. Er wordt al eens een foto-

ke gedeeld of verjaardagswensen verzon-

den. Toevallige ontmoetingen tussendoor 

zijn erg fijn.  En soms komen we elkaar 

tegen tijdens een interventie.  

Hoe is het nu? Wat vind je van de job? 

In het algemeen heb ik een erg tevreden 

gevoel. Het ‘erbij horen’ geeft voldoening. 

Ik heb nog geen seconde spijt gehad van de 

gewaagde sprong. 

Onze zone blijft uitbreiden. Ondertussen 

zijn er in 2019 opnieuw 20 vrijwillige ambu-

lanciers en brandweer gestart.  
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Veiligheid start bij een gezonde en fitte medewerker. 

Een fysieke en mentale fitheid is voor onze medewerkers erg belangrijk.  Een ge-
zonde levensstijl maakt deel uit van de functie als operationeel medewerker. Om 
de interventies tot een goed einde te brengen heb je een standaard conditie en 
een goede gezondheid nodig. Niet enkel voor de eigen veiligheid maar ook voor 
die van de collega en de burger in nood. 

Om te kijken hoe fit onze organisatie is deden we een nulmeting. Een foto van hoe 

de fysieke paraatheid vandaag is. Daarmee gaan we aan de slag om een gericht en 

haalbaar conditie- en welzijnsbeleid te ontwikkelen. Als hulpverleningszone zetten 

we in op conditie, het welzijn en blessurepreventie. We ondersteunen, begeleiden 

en stimuleren onze medewerkers omdat we een gezonde geest in een gezond li-

chaam belangrijk vinden. 

Dat doen onze collega’s niet alleen. Samen met een aantal ambassadeurs binnen 

onze organisatie streven we naar een fysiek en mentaal fitte organisatie. 

Conditiebeleid en nulmeting 



 

 

Statistiek technische brandpreventie 
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Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning, op elke verdieping.  

Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens. Maar meer nog dan het vuur, 

maakt vooral de rook slachtoffers. Rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. En 

dan bieden rookmelders bescherming: ze waarschuwen je bij brand. Ze zijn helemaal 

niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in veilig-

heid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van een rookmelder plots als muziek in de 

oren.  

We voerden samen met Netwerk Brandweer campagne om alle burgers te sensibiliseren 

en de aankoop van rookmelders te stimuleren. Stichting Brandwonden verkocht 2 793 

rookmelders via HVZ Waasland. Op naar een jaar met minder doden door woningbrand! 

Meer informatie over rookmelder vind je op hangrookmelders.be. 

Preventie 

Rookmelder verplicht 

www.wonenvlaanderen.be  

https://www.hangrookmelders.be/


 

 

Rookmelderenquête 

Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders in je 

woning verplicht voor iedereen. Aan het 

begin van 2019 was het dus hoog tijd om 

eens te kijken hoe het gesteld is met het 

gebruik van rookmelders in het Waasland. 

Voor dat rookmelderonderzoek namen we 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 

onder de arm. 

Samenwerking met Artesis Plantijn Hoge-
school 

Zes studenten communicatiemanagement 

en hun begeleider nemen die taak op zich. 

Zij onderzochten of jullie rookmelders 

hebben, waar jullie die plaatsen en hoe 

vaak jullie die testen. Daarnaast vroegen 

ze jullie op welke manier we jullie het best 

informeren over brandveilig samenleven. 

Een serieuze kluif dus, en daarvoor inter-

viewden ze maar liefst 1 200 inwoners van 

het Waasland. 

Meer dan 36% heeft geen enkele rook-
melder maar ook veel anderen zijn niet in 
orde 

We hopen uiteraard dat dit intussen niet 

meer zo is, maar begin 2019 had meer dan 

36% geen rookmelder. Dat terwijl dit je 

beste kans is om te overleven als het 

brandt in je woning. Daarnaast is er ook 

een groot percentage dat één rookmelder 

heeft, maar niet op elke verdieping in de 

woning. 

 

 

Een kwart van mensen die rookmelders 
hebben plaatst ze op een foute plaats 

Het is niet genoeg om rookmelders te 

hebben. Je moet ze ook installeren. Op de 

juiste plaats. Dat wil zeggen: op je pla-

fond, op meer dan 30 cm van een hoek in 

de ruimte. Een kwart van degenen mét 

rookmelders plaatsen die niet op die 

plaats. De meest voorkomende fout is om 

ze tegen een muur te hangen.  

Weetje: 3% gaf toe dat ze wel rookmelders 

hebben, maar ze niet geïnstalleerd heb-

ben. 

De Waaslander vindt het belangrijk dat 
we praten over brandveiligheid 

Bijna 90% vindt het belangrijk dat wij als 

hulpverleningszone het hebben over 

brandveilig leven. En dat willen ze het 

liefst via de gemeentelijke infobladen of 

brochures. Website, Facebook en televisie 

volgen met een achterstand van 20%. 

Wat gaan we hier nu mee doen? 

Heel simpel. We gaan luisteren naar onze 

burgers. We kijken waar de informatie-

nood is en pakken die aan. In onze com-

municatie zetten we in op de uitdagingen 

die naar voor komen in het onderzoek. Via 

de kanalen die de Waaslander zelf kiest. 

Ons doel: elke Wase burger laten naden-

ken over brandveilig leven en zelf actie 

laten ondernemen. 
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Preventie is kinderspel 

Tijdens opendeurdagen dompe-

len we kinderen en jongeren on-

der in de wereld van de hulpver-

lening. De brandweerm/v en am-

bulanciers organiseren parcours 

op maat voor de allerkleinsten. 

Het kinderspel met Rein en Lein 

daagt hen onder meer uit om zelf 

eens blussen, te leren hoe je een 

hartmassage geeft en wat je moet 

doen wanneer er een dikke rook 

hangt door brand. Zo worden de 

allerkleinsten getest op hun na-

tuurlijk talent om ambulancier of 

brandweerman of –vrouw te wor-

den. Ze leren al spelend meer 

over brandveiligheid en eerste 

hulp. 

Opendeurdagen posten Kruibeke en Melsele  

Opendeurdagen van veiligheidsdiensten zijn net iets spectaculairder dan andere open-

deurdagen. Het is een belevenis voor jong en oud met o.a. rondleidingen in de kazer-

nes, een tentoonstelling van het wagenpark en het beschikbare materiaal bij interven-

ties met chemische en gevaarlijke stoffen. Daarnaast kon je de brandweer in actie zien 

tijdens de demonstraties van een bestrijding van een gasbrand en een redding door het 

klimteam. De opendeurdagen van Kruibeke en Melsele konden weer op heel wat toe-

schouwers rekenen, die allemaal enthousiast naar huis gingen. 



 

 

Levensloop  

In de herfst namen we voor de vierde keer deel aan Levensloop met team 

'Hulpverleningszone Waasland'. Dit ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Sa-

men met een 90-tal sportieve deelnemers wandelen of lopen we gedurende 24 uur 

het vooropgestelde parcours.  

Tijdens dit evenement in het thema van het Wilde Westen staan een heel straf team 

en extra helpende handen klaar om alles in goede banen te leiden en tussendoor 

hamburgers te verkopen. Hun inzet loonde en bracht een mooie som geld op. Samen 

met de opbrengst van een barbecue schonken ze 9.103 euro aan dit goede doel.   

 

Ronde van Zone Waasland  

Enkele wielerfanaten van post Sint-Niklaas organiseerden voor de vijfde keer op rij de 

Ronde van zone Waasland! Deze mooie en sportieve uitdaging steunt vzw Pinocchio. 

Deze vzw zet zich in voor kinderen met ernstige brandwonden. 

De Ronde was ook dit jaar een mooi uitgestippelde route van 25km, 60km of 105km 

voor gezinnen, mountainbikers of coureurs. De opbrengst van het inschrijvingsgeld 

gaat samen met de winst van hun barbecue (brandweer en barbecue, het is een ding) 

integraal naar de vzw. Met trots, fierheid en een ongelooflijke dankbaarheid voor alle 

helpende handen schonken ze 14.362,58 euro aan de vzw Pinocchio. 

Evenementen 
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In de kazerne in Sint-Niklaas zijn sinds  

1 januari 2019 24u op 24 en 7 op 7 brand-

weerm/v aanwezig. Zowel beroeps als vrij-

willigers (van over de hele zone) verzekeren 

samen de brandweerzorg vanuit de kazer-

ne. We blikken terug op één jaar 24/7 in 

post Sint-Niklaas. 

De nieuwe werking kwam er niet zonder 

enige vrees. Post Sint-Niklaas werkt met 

zowel vrijwilligers als beroeps. Die eerste 

groep werd vroeger van thuis uit opgeroe-

pen. Doordat er nu constant iemand in de 

kazerne is bestond de angst dat de vrijwil-

ligers niet meer op-

geroepen zouden 

worden. Maar geen 

Hulpverleningszone 

Waasland zonder 

vrijwilligers. Dus zij 

werden gewoon 

mee ingeroosterd. 

Wat vinden onze beroeps? 

“Wij kennen onze werking met vrijwilligers 

al zo lang als we hier werken. Velen van 

ons zijn ooit gestart als vrijwilliger. Naast 

collega’s zijn het vrienden. Voor ons was 

het onmogelijk om te denken aan een 24/7

-werking zonder de vrijwilligers. We zijn 

dan ook heel blij dat we velen van hen nu 

vaker zien dan alleen tijdens een interven-

tie. En we leren veel mensen kennen uit 

andere posten. We leren veel van elkaar.“ 

Wat vinden onze vrijwilligers? 

Zoals verwacht zijn de meningen verdeeld.  

Een geplande shift in de kazerne en geen 

oproep thuis is makkelijker voor de plan-

ning met het thuisfront. Het enthousiasme 

om eraan deel te nemen is groot. Sommige 

collega’s zijn blij met het aantal shiften die 

ze doen. Anderen zouden liever meer 

shiften invullen. Degenen die deelnemen 

zijn lovend over het systeem. 

De onverwachte oproepen als je thuis bent 

zijn al jaar en dag een onderdeel van 

brandweer zijn. Dat 

maakt het natuurlijk 

serieus aanpassen 

voor de collega’s. Het 

was deel van de iden-

titeit van de 

‘vrijwilliger’. Daar-

naast hebben colle-

ga’s die verder van de kazerne wonen meer 

mogelijkheid om in het eerste voertuig te 

zitten. Dat zorgt ervoor dat iedereen de-

zelfde kansen krijgt. Vroeger kwamen ze 

achter. Waardoor ze een deel van de job 

niet meer in de praktijk brachten. 

Het belangrijkste is dat iedereen overtuigd 

is dat de permanentie ervoor zorgt dat we 

nog sneller bij onze burger zijn. 

En de Wase burger beschermen, dat is toch 

de bedoeling van deze werking. 

Eén jaar later 

24/7 brandweer in Sint-Niklaas 

    Het belangrijkste is dat 

iedereen overtuigd is dat 

de permanentie ervoor 

zorgt dat we nog sneller 

bij onze burger zijn.  

“ 

” 



 

 

Net zoals in elke organisatie heeft onze 

hulpverleningszone leidinggevenden. Zo-

wel administratieve als operationele lei-

dinggevenden. Voor die laatste groep - de 

officieren - veranderde er heel wat. 

Even kort uitleggen wat een officier doet 

binnen een hulpverleningszone. We heb-

ben zowel vrijwillige als beroepsofficieren. 

Dat zijn onze luitenants, kapiteins, ma-

joors en kolonels. Uiteraard gaan die mee 

als leidinggevende op interventie. Daar 

sturen ze de mannen en vrouwen op het 

terrein aan. Daarnaast hebben ze ook 

andere taken binnen de brandweerwer-

king. Sommigen zijn postverantwoordelij-

ke (de vroegere commandant), anderen 

sturen een dienst aan of hebben een an-

dere specialisatie zoals preventie. 

Zowel de vrijwillige als beroepsofficieren 

doen overdag shiften in de kazernes met 

beroepsbrandweer, Melsele en Sint-

Niklaas. Daarnaast zijn ze ook oproepbaar 

van thuis uit.  

 

 

Dit geeft ons enkele grote voordelen: 

− We beschermen ons grondgebied opti-

maal door onze officieren over een gro-

ter grondgebied te spreiden. 

− Hierdoor krijgt elke officier evenveel 

kansen en evenveel verantwoordelijkhe-

den op vlak van interventies. 

− De officieren leren een groter deel van 

het Waasland kennen. Daar waar ze 

vroeger enkel de gevaren op hun eigen 

terrein heel goed moesten kennen, 

doen ze dat nu voor een veel groter deel 

van het Waasland. 

− Ze leren de mensen beter kennen waar-

mee ze naar een interventie moeten. 

Niet van één kazerne, maar van negen. 

− We kunnen snel opschalen: in mensen-

taal betekent dit dat we sneller een 

extra officier kunnen oproepen bij grote 

interventies. 

Een positieve stap in onze Wase samen-

werking. 

Officierenregeling 
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Voertuigen 

Nieuwe wagens in het wagenpark 

De eerste nieuwe types multifunctionele autopompen werden geleverd in de posten 

Beveren en Sint-Gillis-Waas. De voertuigen werden voorzien van een volledig nieuwe 

belading. Hiermee is de standaardisatie beweging voor onze basisvoertuigen ingezet. In 

totaal koste elk voertuig inclusief belading ruim € 350.000. 

We ronden ook voor de ladderwagens een eigen lastenboek af en bestelden in 2019 het 

eerste exemplaar ter waarde van € 720.000. Ook in de basisvoertuigen trokken we de 

standaard verder door. We kochten 4 nieuwe personeelsbussen, 3 nieuwe karweiwa-

gens en een nieuw haakarmvoertuig voor de zone. 

In 2019 konden we volgende wagens in gebruik nemen: 4 dienstwagens, een duikwa-

gen voor Temse, een puincontainer voor Beveren, 4 personeelsbusjes, 3 karweiwagens, 

2 multifunctionele autopompen. 



 

 

Standaarduitrusting multifunctionele autopomp 

Zonaal werken kan alleen als je in elke post op dezelfde manier werkt. Het is belangrijk 

dat de standaarduitrusting van wagens van hetzelfde type identiek is en eenzelfde wer-

king kent. Dit maakt de uitwisselbaarheid van materiaal en voertuigen bij panne of de-

fecten bijvoorbeeld veel gemakkelijker.  

Onze zone ging nog een stapje verder en stelde een masterplan op om deze standaard-

uitrusting ook een specifieke plaats in de brandweerwagens te geven. De uniformiteit 

van materiaalsoort en plaatsbepaling zorgt voor een efficiënt gebruik en tijdswinst bij 

interventies. 

Na interne opleiding zijn al onze brandweermedewerkers inzetbaar met eender welk 

zonaal voertuig.  

In 2019 verwerkte de dienst niet-rollend materieel (je mag dit letterlijk nemen: alles 

zonder wielen) meer dan 250 aanvragen voor nieuw materieel. Dat is goed voor een 

totale investering van € 795.000.  

Dat werd gebruikt voor de verdere uitrol van nieuwe radiocommunicatietoestellen, 

smokestoppers, oefenmateriaal voor tunnelbrandbestrijding, het omschakelen naar een 

ander type helm en het vervangen van defecte apparatuur en het opvullen van zonale 

bufferstocks (hoofdzakelijk kledij). 

Niet-rollend materieel 
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Nieuwe kazernes voor Waasmunster en Kruibeke 

We zijn volop bezig met de opstart van de bouw van twee kazernes in Kruibeke en 

Waasmunster. De huidige kazernes voldoen niet meer aan de noden van de posten, dus 

er werd beslist om voor deze twee posten nieuwe kazernes te bouwen. De nieuwe ka-

zerne in Waasmunster zou in de eerste helft van 2020 in gebruik genomen kunnen wor-

den. In Kruibeke moet nog een tijdelijk onderkomen gemaakt worden, en moeten de 

sloopwerken nog starten. Dat zal dus eerder voor 2021 zijn.  

Toekomstige kazerne Waasmunster  

Toekomstige kazerne Kruibeke  



 

 

We wijzigden onze tarieven voor brand-

weerdiensten. Sinds 1 juli 2019 hanteren 

we deze nieuwe tarieven. De tarieven 

voor een ambulancerit wijzigden al op 1 

januari 2019. Daarvoor betaal je 60 euro, 

ongeacht de locatie van het ziekenhuis, 

of waar je opgehaald werd. 

 

Wespen verwijderen kost altijd 40 euro 

Of we een wespennest nu overdag, ’s 

avonds of in het weekend verwijderen: 

iedereen betaalt 40 euro. We maken ook 

geen onderscheid meer in dringend en 

niet-dringend. 

Het gratis verwijderen van een wespen-

nest kan enkel als: 

− We via NC112 opgeroepen worden 

omdat iemand met de ziekenwagen 

vervoerd werd ten gevolge van een 

allergische reactie op een wespen-

steek. 

− De verdelging van één wespennest 

meerdere interventies noodzaakt. In 

dat geval wordt slechts de verdelging 

van de eerste tussenkomst aange-

rekend. De aanvraag tot verdelging 

moet wel binnen 14 kalenderdagen 

van de voorgaande interventie plaats-

vinden. 

Cashvrij van interventie naar interventie 

Bij een groter incident krijg je sowieso 

achteraf pas een factuur. Bij het verwij-

deren van wespen daarentegen betaal je 

onmiddellijk. We hebben hiervoor ban-

contact-apparaten, want ook onze mede-

werkers lopen niet graag met cash geld 

rond. Betalen doe je dus via bancontact 

of via overschrijving achteraf (bij betaling 

via overschrijving rekenen we vijf euro 

administratieve kosten aan). 

Meer vragen over de nieuwe tarieven? 

Heb je nog meer vragen over de nieuwe 

tarieven? Of ben je benieuwd voor welke 

diensten je moet betalen als je de brand-

weer erbij haalt en waarvoor niet? Bekijk 

dan onze tarievenlijst op 

www.hvzwaasland.be. 

Nieuw retributiereglement 
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Financieel overzicht 

Gewone dienst 

Het resultaat van het eigen dienstjaar is  € -41 875,25.  Samen met het resultaat van 

het vorige dienstjaar (€ 3 180 949,91 ) krijgen we een resultaat van € 3 139 074,66. 

Buitengewone dienst 

Het algemeen resultaat van de buitengewone dienst bedraagt € -1 183 961,10. 

Dit komt doordat de gebudgetteerde investeringsuitgaven voor de brandweerka-

zerne Waasmunster niet gefinancierd werden vanuit het buitengewoon reserve-

fonds. Maar hiervoor zal, in 2020, een lening worden opgenomen. 

Uitgaven 

- Personeel: € 15 885 334,74  

Verschillende functies zijn later of niet 

ingevuld. De 24/7-permanentie in Sint-

Niklaas is gestart op 1/1/2019.  

- Werkingskosten: € 4 393 461,70 

De geplande projecten zijn in uitvoering, 

wat ook blijkt uit de realisatiegraad van 

97% van de gebudgetteerde kredieten. 

- Overdrachten: € 547 988,72 

Uitbetaalde premies en toelagen. 

- Schuld: € 1 183 186,80 

Aflossing & interest voor de aangegane 

leningen. 

 

 

Ontvangsten 

- Prestaties: € 1 537 461,63 

Prestaties geleverd voor brandweer– en 

ambulancezorg. 

- Overdrachten: € 20 120 276,14  

Voornamelijk de gemeentelijke  

(€ 15 866 426) en federale  

(€ 4 198 764,41) werkingstoelagen. 

- Schuld: € 30,62 

- Ontvangsten/uitgaven vorige dienst-

jaren: € 310 328,32 

Ontvangsten in 2019 m.b.t. 2018 en uit-

gaven uit 2018 (form T) die in 2019 niet of 

goedkoper werden uitgevoerd. 



 

 

Contact 

BEVEREN 
Gravendreef 5 

KIELDRECHT 
Kouterstraat 221a 

KRUIBEKE 
O.-L.-Vrouwplein 18 

MELSELE 
Keetberglaan 7, haven 1098  

SINT-GILLIS-WAAS 
Blokstraat 107 

SINT-NIKLAAS 
Nijverheidsstraat 33 

STEKENE 
Zavelstraat 37 

TEMSE 
Kasteelstraat 16 

WAASMUNSTER 
Nijverheidslaan 50 

Nieuw adres: Burgemeester 
Michel Du-Tréstraat 1 

Overzicht posten 

DRINGENDE  
INTERVENTIE? 

BEL 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: www.112.be. 

Voor minder dringende interventies kan je contact opne-

men via de webformulieren op www.hvz-waasland.be.  

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

