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Voorwoord

Over de Focus
Beste lezer,
Als Veiligheidsregio stellen we periodiek een regionaal risicoprofiel op. Deze
vormt de basis voor onze voorbereiding. In ons laatste risicoprofiel, dat we samen
met de collega’s van de Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben opgesteld, staat
een uitbraak van een infectieziekte als belangrijk risico genoemd. Ik heb zelf in
het verleden vaker aangegeven: “Het is niet de vraag of die er komt maar alleen
wanneer.” Nu we midden in de huidige Coronacrisis zitten is die vraag meer dan
beantwoord.

24/7
Al wekenlang domineert het Coronavirus de berichtgeving in de media. De
maatschappelijke impact is enorm. De veiligheidsregio, GHOR en GGD zijn al
weken 7 dagen per week opgeschaald. We richten ons nu samen met onze
collega’s in de zorg en onze maatschappelijke partners op het beschermen van
kwetsbare en oudere mensen en het in de lucht houden van ons zorgstelsel en
andere vitale sectoren in de samenleving. Nu blijkt eens te meer hoe belangrijk
een veiligheidsregio, een GGD en GHOR is waar deskundige en betrokken
collega’s werken die voorbereid zijn en klaar staan als het er toe doet. Waar de
gemeenten en de inwoners in Zuid-Limburg op kunnen rekenen.

Betrokkenheid en inzet
De betrokkenheid en inzet van onze collega’s is enorm. Ondanks de hoge
werkbelasting, de lange dagen, het werken tijdens avonden en weekenden, de
snelheid van de ontwikkelingen en de impact op het persoonlijke leven. Ik ben
erg trots op onze professionaliteit, onze grote inzet. Laten we wel ook voldoende
blijven letten op elkaar. Zorgen dat we elkaar overeind houden zodat we de
marathon die nog voor ons ligt kunnen volbrengen.
Frank Klaassen,
directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Noot van de redactie
Deze Focus is anders dan voorgaande edities. Dat heeft
alles te maken met de gevolgen van het Coronavirus.
In onze vaste rubriek ‘De brandende kwestie’ hadden wij
een mooi verhaal over de voorbereidingen voor Koningsdag
gepland. Helaas werd vlak voor het ter perse gaan van deze
editie duidelijk dat Koningsdag niet doorgaat. Begrijpelijk
uiteraard. Wij hebben er toch voor gekozen om deze editie
aangepast te laten verschijnen. We willen u graag blijven
informeren over interessante ontwikkelingen binnen onze
organisatie en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Wij wensen u veel leesplezier!
Team Communicatie
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
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‘Een continu leerproces’
De rol van communicatie
tijdens crisis of calamiteit
Of het nu het coronavirus is dat ons hele land in de greep houdt
of een van de stormen met een naam die onze kant op raast. Voor
de medewerkers van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geldt dat ze
24/7 klaarstaan om onmiddellijk in actie te komen. Communicatie
is in alle gevallen enorm belangrijk. En die taak is belegd in een
speciale piketpool, waar communicatieadviseurs van gemeenten
samenwerken met onder meer hulpdiensten en brandweer.

Een van de communicatieadviseurs
in de piketpool is Astrid Ceulemans,
communicatieadviseur van de gemeente
Valkenburg aan de Geul. Sinds drie jaar
draait zij mee. De piketpool bestaat
uit zes hoofden communicatie van
verschillende gemeenten in ZuidLimburg die ieder één keer in de zes
weken een week lang paraat moet
staan. Astrid Ceulemans: “Dat klinkt
heel zwaar, maar in de realiteit valt
het mee. Pas bij GRIP 2 worden wij
opgepiept en dat heb ik pas vier keer
meegemaakt.”

Leerschool
Tijdens storm Ciara enkele weken
geleden heeft Astrid ook piket. Een jaar
eerder tijdens de grote voorjaarsstorm
in maart 2019 ook. Een wereld van
verschil vertelt ze.”Vorig jaar hebben

we een leerschool gehad. Zowel
tijdens als na de storm. Ik zat thuis
gereed om in actie te komen, maar
werd niet gebeld. Achteraf bleek dat
de meldkamer overbelast was door
alle meldingen die binnenkwamen.
En dat communicatie dus heel erg
gewenst was. Deze keer hebben we
de zaken heel anders aangepakt. Een
verbeterpunt is de MIK-kaart. Hierin
staan allerlei procedures en afspraken
beschreven over hoe te handelen bij
onder meer code oranje. Daardoor ben
ik tijdig in overleg kunnen gaan met
de informatiemanager en operationeel
leider. Een ander verbeterpunt is dat
ik altijd ondersteund wordt door een
groep communicatiecollega’s, zoals
een webredacteur, persvoorlichter en
omgevingsanalisten”.
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Noodzaak
“Analyse, advies en uitvoering is het cirkeltje dat
we continu uitvoeren. De omgevingsanalisten
halen de buitenwereld naar binnen. Zij weten wat
er leeft onder onze doelgroepen. Dat gebruiken we
om te kijken welke acties nodig zijn en dat wordt
besproken in het regionaal operationeel team.
Daarbij moet je denken aan het uitzetten van een
persboodschap, het wel of niet inschakelen van L1
als rampenzender, dat soort zaken.”

Kernboodschap
Deze aanpak heeft in geval van de storm
Ciara geleid tot de introductie van een heldere
kernboodschap. Een boodschap die meteen
duidelijk maakt wat te doen als er schade is.
Astrid: “De kernboodschap was heel simpel:
‘niet urgent>bel gemeente, wel urgent>bel 112’
geïntroduceerd. Daarmee hoopten we onder meer
de overbelasting van de meldkamers tegen te
gaan.”

Leerpunten
Achteraf gezien vallen de gevolgen van storm Ciara
erg mee. Toch wordt ook dit communicatieproces
geëvalueerd. Voordat je het weet, staat er een
volgende crisis of calamiteit om de hoek. Astrid:
“Je moet ook willen verbeteren. Ik loop zelf
ook tegen zaken aan. Als er sprake is van een
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crisis of ramp, dan loopt communicatie ergens
achteraan. En dat is ook eigenlijk best logisch,
want dat hebben we ook gezien bij Chemelot.
In het ergste geval gaan sirenes af en wordt een
NL-alert verstuurd. Dan pas worden wij opgepiept
en vertrekken we naar het MCC in Maastricht.
Voordat wij daar zijn en het communicatieproces
kunnen starten, lopen we al gauw een uur achter.
En daar is natuurlijk altijd gedoe over en kritiek
op. Maar ik zou graag willen weten hoe we dat
kunnen verbeteren.”

Bekendheid
Hoewel er altijd ruimte voor verbetering is, is
Astrid content met de wijze waarop het nu gaat in
vergelijking met een aantal jaren geleden. “Het is
goed dat we nu vanuit één centraal punt alle acties
kunnen uitzetten. Voorheen deed iedere gemeente
dat afzonderlijk.” Blijft er nog een puntje van
aandacht over wat Astrid betreft: “Nu dit begint te
lopen moeten we er ook voor zorgen dat iedereen
hier in de regio Zuid-Limburg bekend wordt
met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Iedereen
moet weten dat dit de plek is waar alle relevante
informatie over rampen, crisis en calamiteiten te
vinden is.”

Het lopend vuurtje
Europese
112 dag
Op 11 februari was het tijd
voor alweer de twaalfde
editie van de Europese
112-dag. In vijftig
Europese landen is dit dé
manier om hulpdiensten
in te schakelen. Zowel
de plaatselijke politie
als brandweer en/of
medische diensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week gratis bereikbaar. De ‘Europese Dag van
Alarmnummer 112’ is een jaarlijks terugkerende
dag op 11 februari (11-2). Deze dag is in 2009
ingevoerd door de Europese Unie. Het doel is om
de bekendheid van het Europese noodnummer te
vergroten en om het gepaste gebruik te bevorderen.
Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt
namelijk dat veel Europese burgers het nummer nog
altijd niet kent of niet weet dat het in heel Europa bij
een noodgeval te gebruiken is.

Nationale
Koolmonoxidecampagne
Ventileer - controleer - alarmeer. Dat is dit jaar
de boodschap van de landelijke campagne om
CO-vergiftiging te voorkomen. De campagne
is begin februari gestart. Uit onderzoek van de
Brandwondenstichting blijkt dat maar liefst 72
procent van de ondervraagden niet weet waar je
een CO-melder moet hangen. Ook blijkt dat slechts
een kwart van alle huishoudens in Nederland een
CO-melder in huis heeft. Het is van levensbelang dat
je snel wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide
vrijkomt in je huis en dat kan alleen door een goed
geplaatste CO-melder. Laat 24/7 een rooster of raam
op een kier open staan - laat uw verwarmingstoestel
jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman
- plaats een CO-melder in de ruimte van het
verwarmingstoestel aan het plafond.

Ventileer

Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week
een rooster open of een raam op een kiertje.

Controleer

Laat het verwarmingstoestel zoals CV-ketel of
kachel minimaal één keer per jaar door een
gecertificeerd vakman controleren.

Alarmeer

Zorg voor je eigen veiligheid: koop en plaats een
koolmonoxidemelder, in ieder geval in de ruimte
van het verwarmingstoestel of de open haard.
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Het incident
Grote palletbrand
Brunssum
(3 maart 2020)
Bij een opslagbedrijf van houten pallets aan de
Kranenpool in Brunssum heeft een zeer grote
brand gewoed. Bij de brandbestrijding werden
meerdere eenheden uit Zuid-Limburg ingezet.
Hierbij werd ook gebruik gemaakt van de vliegveldbrandweer van de NATO-basis in het Duitse
Geilenkirchen.
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Brand in loods
met hooi
(14 januari 2020)
Als de Kloosteranstelerweg in Kerkrade een
loods gevuld met hooi in brand vliegt is dat tot
in de wijde omgeving goed te zien. Door de
brand komt asbest uit het dak vrij en deeltjes
komen in de directe omgeving neer. Een dag
later is begonnen met opruimwerkzaamheden.

Scouting
gebouw deels
afgebrand
(15 februari 2020)
Vermoedelijk brandstichting is
de oorzaak van een brand in het
gebouw van Scouting Sint Jozef
aan de Molenweg in Sittard. Bij
aankomst blijkt het achterste
deel van het gebouw in brand te
staan. Door snel optreden van de
brandweer wordt voorkomen dat
het vuur overslaat naar de rest
van het gebouw. Een derde van
het gebouw is verwoest en de
schade is aanzienlijk.

APRIL 2020 | FOCUS | 7

Tien paarden
omgekomen bij
manegebrand
(9 februari 2020)

Een brand die iedereen nog op het netvlies zal
staan is de manege brand op de Passartweg in
Heerlen waarbij tien paarden zijn omgekomen.
De brand brak vlak na middernacht uit in een
van de paardenboxen. Het vuur verspreidde
zich razendsnel. Het lukte de brandweerlieden
en omstanders nog om 11 paarden te redden.
Nablussen duurde nog tot zondagochtend.
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Samen veilig wonen
Woningcorporaties, Brandweer Zuid-Limburg,
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de GGD
slaan de handen ineen voor brandveiligheid
“Woningcorporaties voelen zich steeds verantwoordelijker voor het
welzijn van hun huurders en dat leidt ertoe dat wij steeds vaker
vragen krijgen over brandveiligheid,” zo begint Jos Loijens, specialist
brandpreventie risicomanagement van de Brandweer Zuid-Limburg,
zijn verhaal over een nieuwe samenwerking tussen woningcorporaties
en zijn organisatie.

Kick off
Loijens merkte dat veel vragen van
verschillende woningcorporaties over
dezelfde onderwerpen gaan. Hij besloot
een en ander samen te brengen en dat
heeft begin maart geleid tot de eerste
bijeenkomst ‘Samen veilig wonen’.
Hieraan hebben maar liefst negen woningcorporaties, de GGD Zuid-Limburg
en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
onder leiding van de Brandweer
Zuid-Limburg deelgenomen. Deze kick
off bijeenkomst is de start van een nieuwe samenwerking tussen de partijen
om onderwerpen gerelateerd aan ‘Veilig
Wonen’ samen op te pakken.

Grote doelgroep
Jos Loijens: “Het mooie aan deze
samenwerking is dat we nu echt iets
kunnen bereiken. We hebben heel veel
onderwerpen. Bijvoorbeeld het gegeven
dat over twee jaar in elk huis, bestaand
en nieuw, verplicht rookmelders moeten
ophangen. Ik kan via de woningcor-

poraties, in één keer een hele grote
doelgroep bereiken, maar liefst 120.000
gezinnen. Hen bereiken we door het
geven van ‘ambassadeurs trainingen
Brandveiligheid’ aan medewerkers van
de corporaties. Als zij bij hun huurders
langsgaan letten ze op potentiële
brandgevaren zoals niet-afgerolde
haspels, slecht verzorgde wasdrogers,
stekkerdoos op stekkerdoos. Dat laatste
heb ik onlangs nog gezien bij een brand
in Valkenburg. Triest.”

Platform WOCO ZL
Het platform WOCO ZL zoals de nieuwe
samenwerking wordt genoemd heeft
tal van belangrijke thema’s op de
agenda staan, zoals het opstellen van 1
crisisplan voor alle woningcorporaties,
regelgeving rookmelders bestaande
bouw, veiligheidsaspecten ondergrondse parkeergarages, enzovoorts.
Vooralsnog is het de bedoeling dat
het platform een keer per kwartaal bij
elkaar komt.
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Veiligheid en gezondheid
bij evenementen voorop in
nieuwe handreiking van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Van vraag- en intakegesprek tot aan de evaluatie van een
evenement. Voor alle gemeenten in Limburg, dus voor zowel
Noord- als Zuid-Limburg, is er nu een en dezelfde handreiking Evenementenveiligheid en Gezondheid Limburg. Waarom? Om gemeenten tegemoet te komen bij het bepalen
aan welke voorwaarden een evenement moet voldoen om
minimaal risico te lopen terwijl het voor de organisatie wel
mogelijk blijft een leuk en open evenement te organiseren.
Met de handreiking kan dat bij iedere gemeente in Limburg
nu op basis van dezelfde voorwaarden worden bepaald.

Landelijke aanleiding
In oktober 2018 is een herziene versie van de landelijke
Handreiking Evenementenveiligheid uitgebracht door het
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Voor de twee Veiligheidsregio’s in Limburg reden om naar hun eigen handreiking
te kijken. Een aantal bestuurders van de Veiligheidsregio’s
in Noord-en Zuid- Limburg gaven vervolgens opdracht om
tot een gezamenlijke handreiking Evenementenveiligheid
en Gezondheid te komen. Daar is een jaar aan gewerkt. En
nu ligt het er. Dit jaar moet de implementatie van de grond
komen.

Logische stap
“Met onder andere de komst van de Nationale Politie (Eenheid Limburg) en een Limburgse meldkamer is het voor de
Veiligheidsregio’s in Limburg een logische stap om te komen
tot een gezamenlijke handreiking,” vertelt specialist Risicobeheersing en Evenementenveiligheid VRZL, Dion Dumont.
Hij heeft, samen met zijn collega uit Noord-Limburg, een
groot aandeel gehad in de totstandkoming van de nieuwe
handreiking namens Zuid-Limburg.
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Veiligheid en risicobeperking
staan voorop
Dumont: “Het is primair voor gemeenten en hulpdiensten
geschreven en bedoeld om hen door het vergunningverleningsproces te loodsen. Deze handreiking biedt gemeenten
enerzijds voldoende handvatten waarmee ze hun eigen
proces op lokaal niveau uniform kunnen inrichten. Anderzijds behouden gemeenten voldoende vrijheid om ieder zijn
eigen evenementen te organiseren naar eigen wens.” Dion
vervolgt: “Vooral in Limburg wordt zoveel georganiseerd op
het gebied van cultuur. Denk eens aan schuttersevenementen, braderieën, concerten, festivals enzovoorts. Bijna iedere
gemeente heeft een eigen evenement, groot of klein. Het
is goed als bij ieder evenement, waarvoor een vergunning
nodig is, gewerkt wordt volgens dezelfde standaard.”

Onderscheid evenementen
Voor bijna elk evenement geldt dat er dus een vergunning
nodig is. Daarbij zijn drie categorieën te onderscheiden; A,B
en C evenementen. A-evenementen zijn heel klein, denk

dat elk evenement langs dezelfde meetlat wordt gelegd.
Van begin tot eind. Hulpdiensten kijken tegenwoordig veel
meer risicogericht. Welke mogelijke risico’s en gevaren zien
we bij een evenement en hoe gaan we dat inperken? Dat
is de kern. Dat is maatwerk. Een concert van André Rieu is
anders qua risico’s dan een groot dance-event bijvoorbeeld.
Dankzij de uniformering in de handreiking bij de vergunningaanvraag geldt nu voor elke gemeente dat een eenduidige
vertegenwoordiging van hulpdiensten aan tafel zitten die
een afgestemd multi-advies kunnen geven.”

Afwachtende reacties
gemeenten

aan een straat bbq. Daar is een vergunning voor nodig,
maar geen ‘bemoeienis’ vanuit de Veiligheidsregio. Dat is
een ander verhaal bij evenementen uit de B en C categorieën. Dion Dumont: “B-evenementen komen het meeste
voor. Dit zijn bijvoorbeeld schuttersfeesten waarbij een
paar honderd tot enkele duizenden mensen op afkomen.
Vaak is er dan sprake van drank, er worden tenten opgezet, en er is sprake van een sportief element. Dan kijkt de
politie, de GHOR en de brandweer aan de voorkant mee.
Er moeten dan beveiligers ingezet worden, EHBO posten,
nooduitgangen moeten aanwezig zijn, enzovoorts. Je
kunt je voorstellen dat dit bij C-evenementen, denk aan
Pinkpop of een groot dance-event, nog veel belangrijker
is, naast dat het ook gewoon verplicht is om maatregelen
te treffen. In alle gevallen geldt dat veiligheid en risicobeperking voorop staan.”

Noodzaak tot uniformiteit
Dat laatste onderstreept regisseur Bevolkingszorg, Will
te Winkel: “Het goede aan een uniforme handreiking is

Niet alle gemeenten zijn meteen overtuigd erkennen
beide heren. Dat snappen ze ook wel. Veel gemeenten
hebben al jaren hun eigen behandelaanpak als het gaat
om evenementen. Toch zouden ze volgens Dumont en te
Winkel moeten overstappen naar deze handreiking. In deze
handreiking staat niet hoeveel beveiligers je nodig hebt
of EHBO-ers. Maar gemeenten en dus ook organisatoren
van festivals of evenementen worden wel geconfronteerd
met aangescherpte adviezen. Dat heeft alles te maken met
incidenten bij evenementen in Nederland, maar ook daarbuiten. Will te Winkel: “Dat sommige gemeenten niet zo
enthousiast zijn wordt volgens hem mede veroorzaakt door
de regeldruk die er ligt op het organiseren van evenementen. Organisatoren van evenementen zijn dan ook niet altijd
even blij met het nakomen van al die regels. En ik begrijp
best dat een evenementenorganisator schrikt als je ineens
tien in plaats van vijf beveiligers nodig hebt, want dat kost
extra geld. En de verschillende overleggen met alle hulpdiensten kost ook nog eens extra tijd. Maar iedereen moet
zich goed beseffen dat veiligheid en gezondheid te allen
tijde voorop staan en dat betekent risico’s in kaart brengen
en daarnaar handelen. Je zet veel meer de veiligheid voorop in plaats van de individuele wensen. We moeten geen
standaardwerk meer leveren, maar maatwerk.”
En dat is wat de Veiligheidsregio met deze handreiking
doet.” Laat onverlet dat wij als Veiligheidsregio samen
met onze partners en gemeenten onderzoeken hoe de
regeldruk voor evenementenorganisatoren voor nu en in de
toekomst verminderd kan worden. Dion Dumont voegt nog
toe: “Het is geen verplichting. Maar we hopen heel erg dat
iedereen er de meerwaarde van in gaat zien. Daar gaan we
in ieder geval dit jaar op investeren.”
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Cruciale tijd besparen
dankzij app over
gevaarlijke stoffen
bij incidenten
Wanneer een ongeval plaatsvindt in een bedrijvenpand of
een vrachtwagen door een ongeluk op zijn kant beland,
is de kans groot dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De
bevelvoerder die met zijn collega’s als eerste ter plekke
is, heeft de taak om snel de situatie te analyseren. Komen
er gevaarlijke stoffen vrij en welke zijn dit dan? Zijn er
slachtoffers, hoe kan ik een redding uitvoeren en welke
gevaren zijn hieraan verbonden? Onder meer deze
informatie is van belang om te bepalen hoe de inzet veilig
en snel gedaan kan worden.

Veilig en snel handelen cruciaal
Om de bevelvoerder hierin optimaal te ondersteunen is begin maart
de BIG-app geïntroduceerd. Maurice Weelen van de Brandweer
Zuid-Limburg is enthousiast: “Bij een incident met gevaarlijke stoffen
kan bijvoorbeeld de bevelvoerder de app raadplegen om een goede
inschatting te maken hoe er snel en veilig gehandeld moet worden.
Vrijwel alle gangbare gevaarlijke stoffen zijn in de app verwerkt.
Door het zoeken op naam of nummer worden alle gegevens van een
bepaalde gevaarlijke stof meteen getoond.”
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Tijdwinst en advies
Maurice vervolgt: “Je kunt je
voorstellen dat als er sprake is van
een of meerdere slachtoffers de tijd
dringt om op te treden. Daarom
biedt de app ook advies over hoe
het beste te handelen bij een bepaalde gevaarlijke stof. Deze app is
echt voor de man op de straat ontwikkeld. Ja wij hebben adviseurs
gevaarlijke stoffen, maar zij werken
voor de hele regio en komen daardoor in de eerste fase niet meteen
in beeld op de incidentlocatie. Terwijl een TS, tankautospuit, veel sneller
op locatie is. Je wilt de informatie dus daar hebben
waar die nodig is. Dat is het voordeel van deze app.
De app helpt bij een snellere inzet bij het incident en
snelheid van handelen in geval van slachtoffers.”

Geen vervanging
De app vervangt geen mensen, dus de AGS’ers zijn
nog steeds hard nodig. Zeker bij grotere incidenten
met gevaarlijke stoffen. Maar BIG is wel het vervolg
op de huidige methode, de ERIC-kaarten.

Van en voor de
brandweermedewerker
BIG staat overigens voor Brandweer Informatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen. De oprichting
van dit brandweerinformatiecentrum gebeurde in
samenwerking met de Universiteit van Leuven, het
computercentrum van de Hogeschool in Geel en het
brandweerkorps van de stad Geel. Het BIG is dus van
de brandweermedewerker, voor de brandweermedewerker. Alle bevelvoerders, officieren van dienst,
hoofdofficieren van dienst en ook de adviseurs gevaarlijke stoffen werken
vanaf nu met deze app.
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Opgeven is geen optie
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement
waarbij zoveel mogelijk geld wordt
ingezameld voor onderzoek naar kanker
en naar verbetering van de kwaliteit van
leven van mensen met kanker. Op één dag
beklimmen 5000 deelnemers maximaal
zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto
‘opgeven is geen optie’.

In de schijnwerpers
Wandelend, hardlopend en
fietsend de berg bedwingen
voor je naasten
Of je nu wandelend, rennend of fietsend het 1860 meter hoog gebergte bedwingt, iedere
deelnemer aan de Alpe d’Huzes heeft hetzelfde doel voor ogen. Een eigen persoonlijke bijdrage
leveren. Want iedere deelnemer kent wel iemand die de ziekte heeft of zelfs iemand eraan heeft
verloren. Dat geldt ook voor de tien deelnemers van Alpe d’Huzes als Team Veiligheidsregio ZuidLimburg. Op 4 juni gaan zij gezamenlijk de uitdaging aan. We spreken met twee van hen.

Rick Pluijmakers werkt als informatiemanager bij de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en is daarnaast sinds 5
jaar vrijwilliger bij de brandweerkazerne in Hulsberg.
Hij gaat fietsen. Esther van den Heuvel is adviseur
Financiën. Ze is de enige vrouw in het team. Esther
gaat wandelen.
Vanuit de brandweer en het Meldpunt en Coördinatiecentrum van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg doen
sinds een aantal jaren al een aantal collega’s mee met
het bijzondere evenement. Voor Rick en Esther is het
de eerste keer.

Persoonlijke motivatie
Esther: “Ik ben de enige van het Team Veiligheidsregio Zuid-Limburg die wandelend de berg opgaat,
maar dat vind ik niet erg. Ik wil gewoon heel graag
een bijdrage leveren op een manier die bij mij past.
Ik heb een aantal familieleden verloren aan kanker.
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Maar het overlijden van mijn peetoom, na een langdurig ziekbed, heeft er bij mij echt ingehakt. Toen
dacht ik: ‘er zijn zoveel dingen die je kunt doen voor
KWF en het mooie aan dit is het ‘teamverband’.”
Ook Rick, die gaat fietsen, heeft familie verloren aan
de ziekte. Daarnaast doet hij mee voor zijn kinderen:
“Ik heb zelf twee kleine kinderen thuis en ik hoop
dat ik hun, de volgende generatie, ooit dit leed mag
besparen. Ik hoop dat er oplossingen komen en medicijnen voor deze vreselijke ziekte. Ik kan hiermee een
ieniemienie steentje bijdragen.”

Apart trainen
De deelnemers aan het team, onder leiding van
teamcaptain Hub Brouns van de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg, traint ieder voor zich. Ieder lid van
het team vervult een andere functie waardoor ze
allemaal andere roosters en diensten hebben. Daarom
hebben Rick en Esther hun eigen supportteam om

Ivm het Coronavirus is nog niet zeker of
het evenement doorgaat of dat gekozen
wordt voor uitstel. Dit zal binnenkort
bekend worden gemaakt.

zich heen verzameld die met hen wandelen en fietsen
en om de twee aan te moedigen op 4 juni. Rick fietst
samen met zijn broer en Esther wandelt met haar
tweelingzus en vriendinnen. “Het teamgevoel is niet
minder hoor, doordat we niet samen trainen,” vertelt
Rick. Hij vervolgt: “We gaan er twee dagen voor het
evenement samen naar toe en we slapen in hetzelfde
appartement.”

Sponsoring
Van alle deelnemers aan het evenement van KWF
wordt verwacht dat er geld wordt ingezameld. Esther
heeft daarom een wervingsactie opgezet met de naam:
“Project: Esther loopt mee”. “Dit boort echt wel mijn
creativiteit aan. Het is begonnen bij het benaderen van
brasserie Mijn Streek als sponsor. Inmiddels heb ik al
enkele klusjes bij brasserie Mijn Streek gedaan. En bij
brasserie Bracke heb ik in de bediening meegedraaid
in ruil voor een donatie. Ook heb ik als vrijwilliger geholpen bij het evenement Wintertijd Heerlen en op dit
moment draai ik kantinediensten bij het sportcomplex
A Gene Bek, bij mij om de hoek. Daarnaast maak ik
samen met een vriendin vogelvoer-hangers die ik verkoop. Het streefbedrag vanuit KWF is minimaal 2500
euro, maar ik wil graag 3000 euro, of meer, halen.”

Acties
Rick is niet minder fanatiek, maar vindt het wel wat
moeilijker om tijd te vinden voor nevenactiviteiten door

Vrouwenkalender
Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
Ook binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
zijn veel collega’s bereid om het team dat naar
Alpe d’ Huzes gaat te ondersteunen. Binnenkort
ligt er daarom een bijzondere kalender klaar.
Een kalender van bijna twintig vrouwen die
allen werkzaam zijn binnen de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg.

de gedeelde zorg voor zijn kinderen in combinatie met
zijn dagelijkse werk en de diensten bij de vrijwillige
brandweer. “Ik ga in ieder geval ook werken bij een
brasserie en ik denk erover om mijn antieke VW-busje
in te zetten voor bruiloften en gala’s. Dat doe ik
normaal niet, maar nu zou dat wel kunnen.”

Planning
Op 2 juni vertrekt het team naar Frankrijk. Voor
het teamgevoel, om te acclimatiseren en al enkele
voorbereidingen te treffen. Rick heeft tot doel om
twee keer tot de top te fietsen en Esther wil twee keer
omhoog wandelen. Esther: “Ik kan om half vijf in de
ochtend beginnen en om acht uur ‘s avonds gaat de
laatste kabelbaan naar beneden. Dus ik streef ernaar
om twee keer naar boven te wandelen.”
Of ze elkaar tegen gaan komen onderweg is maar
zeer de vraag. Maar na afloop gaan ze het absoluut
samen vieren. Rick: “Het mooie is dat onze organisatie
heel divers is. En dat zie je terug binnen ons team dat
bestaat uit beroepsmensen, vrijwilligers, medewerkers
van ondersteunende diensten en een medewerker
van de meldkamer. Wij laten zien dat we binnen
een grote diverse organisatie toch allemaal samen
horen. Eén team, samen in actie! Dat is mooi. Dat is
de saamhorigheid binnen de Veiligheidsregio ZuidLimburg.”

idee: “Een collega wilde eigenlijk een mannenkalender
maken en benaderde mij toen met de vraag of er ook
een vrouwenkalender gemaakt kon worden. Dat vond
ik een heel leuk idee in het kader van de geldinzameling
voor KWF. Binnen no-time had ik een hoop enthousiaste
reacties van zowel vrouwelijke collega’s die beroepsmatig
of als vrijwilligster op de uitruk zitten, alsmede vrouwelijke collega’s van de afdelingen Risicomanagement,
Vakbekwaamheid, P&O en Financiën. En nee, het wordt
geen erotisch getinte kalender. De dames worden in hun
eigen werkomgeving gefotografeerd.”
En dat is dan ook het enige dat Esther nu kwijt wil. Hoe
de foto’s en kalender eruit komen te zien is nog geheim.
Wordt vervolgd dus….

De modellen gaan geheel belangeloos en afzonderlijk op
de foto. Esther van den Heuvel over het ontstaan van dit
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