mei

Veiligheidsregio Utrecht communiceert actief over wat te doen om
natuurbrand te voorkomen. Op dit moment wordt het droger in de natuur.
Er is geen grote kans op een, snel uitbreidende, natuurbrand, maar tóch
kan het gebeuren! Helpt u mee om het te voorkomen.

17
13 Lekkage vat met chemicaliën (GRIP2)

Op de Rijnbrug bij Rhenen ontstaan lange files na een ongeluk. Een busje
heeft een vat met chemicaliën verloren. Brandweermedewerkers, gekleed
in gele beschermende kleding, hevelen de stof uit het lekkende vat over
in een ander vat. Een gespecialiseerd bedrijf voert alle overige vaten af.

24
20 Veiligheidsregio’s vertegenwoordigd op Roze Zaterdag
in Maastricht

05
 wee doden door blikseminslag
6 T

Bij een blikseminslag in Amersfoort, komen twee jonge vrouwen om
het leven terwijl zij onder een boom schuilen tegen hevige hagel en
onweer. De brandweer probeert de slachtoffers te reanimeren, maar
hulp mag niet meer baten. Beide slachtoffers overlijden ter plaatse.

Er trekt een storm over de provincie Utrecht. Rond 20.00 uur neemt de
windkracht af. Op dat moment heeft Veiligheidsregio Utrecht 388 meldingen verwerkt. Omvallende bomen veroorzaken de meeste schade.

05
8 Brandweer bij theatervoorstelling Brandweerman Sam

 ateroverlast en storm. veiligheidsregio utrecht communiceert actief
èw
over wat te doen bij stormschade. waarvoor bel je wie?

20

honderden kinderen en hun families komen naar het beatrixtheater in
utrecht om de avonturen mee te beleven van brandweerman sam. maar voor
aanvang staat ze een verrassing te wachten. ze mogen bij de échte brandweermensen van brandweerpost tolsteeg een kijkje nemen in een brandweerauto. 6.000 mensen bekijken de berichtgeving hierover.
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29 V
 oorjaarsstorm
31

07
12 Code Geel

juni

april

In een bedrijfspand met een opslag voor matrassen woedt brand. Er is een
hevige rookontwikkeling. Via NL-alert adviseert Veiligheidsregio Utrecht
omwonenden ramen en deuren gesloten te houden.

Veiligheidsregio Utrecht reorganiseert om:
a. Dichter bij de gemeenten te komen. Accountmanagement wordt het
centrale aanspreekpunt voor gemeenten en bestuurders voor alles wat te
maken heeft met Veiligheidsregio Utrecht en haar activiteiten, inclusief
de brandweerzorg;
b. Dichter bij de brandweerposten te kunnen staan;
c. Daadwerkelijk één veiligheidsregio te worden. In plaats van verschillende
districten, met verschillende manieren van werken en opbrengsten.
d. Duidelijk onderscheid te kunnen maken in de productsegmenten:
•  Brandweerrepressie
•  Risicobeheersing
VRU.NL
KRIJGT EEN
•  Crisisbeheersing
NIEUW
•  GHOR
JASJE

WAT BETEKENT DIT
VOOR U?

juni

11

februari

29

foto: Menno Bausch

28
maart

in 2015 heeft het team brandonderzoek tien onderzoeken uitgevoerd
• 2 branden in een woning waarbij de bewoners zijn overleden,
met leerpunten voor gerichte voorlichting aan burgers,
• 4 branden in een woning, met leerpunten voor de brandbestrijding en
gerichte voorlichting aan burgers,
• 3 branden in een gezondheidszorggebouw, met leerpunten voor de brand
bestrijding en het gebruik van brandpreventievoorzieningen,
• 1 onderzoek naar de brandbaarheid van (holi)kleurpoeders bij evenementen.

01
4 NL-alert bij bedrijfsbrand in Vianen (GRIP1)

31 Nieuwe inrichting Veiligheidsregio Utrecht van start
31

8

in 2014 zijn binnen veiligheidsregio utrecht twee brandonderzoekers aangesteld.
zij voeren onderzoeken uit, met als doel kennis opdoen over het ontstaan en
verloop van brand. zo kunnen we mensen nog beter informeren over hoe zij brand
kunnen voorkomen.

ALERT

6

Bij het bestrijden van een rietenkapbrand in Bergambacht ondersteunen
specialistische rietenkapbrandbestrijdingsteams van Veiligheidsregio
Utrecht uit Kockengen en Kamerik de collega’s uit Veiligheidsregio
Hollands Midden.

NL–

4

28 Inzet specialisten rietenkapbrandbestrijding
28

bij het station van abcoude woedt korte tijd brand in een trein. het treinverkeer
raakt uren ontregeld. meer dan twintig passagiers ademen rook in. een gewonde is
naar het ziekenhuis gebracht.

mei

foto: Koen Laureij

Brandonderzoek

januari

SAMEN
WERKEN
AAN
VEILIGHEID

Een grote brand bij een autosloperij in Den Dolder zorgt voor een enorme
rookontwikkeling die in de wijde omtrek is te zien. Vanwege kans op
uitbreiding naar een naastgelegen houthandel met gasflessen schaalt
Veiligheidsregio Utrecht op naar GRIP1. Maar dit gevaar is snel geweken.

15 Treinbrand

in Abcoude
12

23

29
03 O
 pschaling bij grote brand autosloperij (GRIP1)

Een brand in De Meern breidt zich snel uit. Drie woningen
raken onbewoonbaar. De gezinnen worden opgevangen door
de gemeente.

21

BEGROTING 2015

23 Drie huizen onbewoonbaar na brand in De Meern

foto: Peter Bakker

AART

overig: e 2,5 mlj
totaal: e 84,1 mlj

19.000 klanten zitten een middag zonder stroom in delen
van Hollandsche Rading, Bilthoven, Maartensdijk en
Nieuw-Loosdrecht.

april

rijk: e 10 mlj

21 Stroomstoring

bij een brand op landgoed de reehorst in driebergen-rijsenburg krijgt de brandweer
van driebergen versterking van omringende korpsen uit zeist, doorn, woudenberg,
bunnik, veenendaal en de utrechtse heuvelrug.

31

gemeenten: e 71,6 mlj

17 Samenwerking bij bestrijding brand villa
11

FEBRUARI

veiligheidsregio utrecht postbus 3154, 3502 gd
@vrutrecht
utrecht, info@vru.nl, www.vru.nl

12

PUBLIEKSJAARVERSLAG 2015

JANUAR

realisatie: vru. vormgeving: zin grafisch ontwerp,
zeist. druk: drukwerkconsultancy, bunnik

30 Z omerstorm raast over het land
25
De zware storm krijgt code oranje in provincie Utrecht.
Veiligheidsregio Utrecht ontvangt meer dan 300 meldingen.
Deze dag breekt een zeer grote brand uit in een pand met
een cafetaria en een winkel op de Herenweg in Houten. Op
verzoek van Veiligheidsregio Utrecht onderzoekt de Inspectie
Veiligheid en Justitie de omstandigheden en het optreden van
de brandweer rondom deze brand. Doel van Veiligheidsregio
Utrecht is te leren van de uitkomsten van dit onderzoek.

ADVIEZEN EN CONTROLES 2015

Oefeningen 2015

BRZO-INSPECTIES
CONTROLES MILIEU

CONTROLES NA KLACHTEN
CONTROLES NA NODELOZE MELDING
CONTROLES EVENEMENT
CONTROLES BOUW

161 multidisciplinaire trainingen
1.877 deelnemers aan deze trainingen

ADVIES EVENEMENTEN
ADVIES BOUW, MILIEU, GEBRUIK, OMGEVINGSRECHT

september

28

24

12

augustus

25

22

4

juli

2

CONTROLES GEBRUIK
1.000

3.000

Partycentrum de Meijert gaat verloren. Advies voor de omgeving:
sluit ramen en deuren. VRU houdt een liveblog bij.
•  GRIP1
•  NL-Alert

30 8000e volger op twitteraccount Veiligheidsregio Utrecht

de meer dan 2200 brandweermedewerkers oefenen regelmatig op hun post.
op vrijwillige posten op de wekelijkse oefenavond en op 24/7 bezette posten
wordt elke dag geoefend door de ploeg die dan dienst heeft.
ook op andere gebieden verzorgt veiligheidsregio utrecht oefeningen:

ADVIES RUIMTE & INFRASTRUCTUUR

foto: Jeffrey Koper

07 Grote brand partycentrum Mijdrecht
29

5.000

7.000

9.000

27 325 jubilarissen ruim 9000 jaar in dienst
31

In het afgelopen jaar zijn 325 medewerkers van Veiligheidsregio Utrecht
in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Samen zijn ze ruim 9000
jaar in dienst bij de brandweer. Maar liefst 24 medewerkers behalen de
eerbiedwaardige mijlpaal van 40 jaar dienst.

31

Berichtgeving over een mogelijk verhoogde kans op kanker bij
de brandweer leidt tot het project arbeidshygiëne. Later dit jaar
presenteert Veiligheidsregio Utrecht lesmateriaal in de vorm van
een film die landelijke aandacht krijgt.

gemeente utrecht, hulpdiensten en rijkswaterstaat oefenen samen in
de stadsbaantunnel in leidsche rijn, vlak voordat deze open gaat.

30

BEKIJK
FILM

december

23 Film arbeidshygiëne
28

1 Tunneloefening
03

12

2.963

foto: Rindert van der Toren

december

536

Een aanrijding maakt grote indruk op aanwezige hulpverleners.
Een man rijdt met zeer hoge snelheid in op een gezin. De vader komt
om het leven.

30

Veiligheidsregio Utrecht is nauw betrokken bij de oprichting en inrichting
van vluchtelingenlocaties. Op verzoek van gemeenten biedt Veiligheids
regio Utrecht ondersteuning. Vanaf oktober 2015 gebeurt dit gezamenlijk
met de provincie in de Taskforce Opvang Vluchtelingen.

19 Ernstig ongeluk op A2
30

29

3.337

19 Opvang vluchtelingen
24

2.357

Na een pilot besluit het Algemeen Bestuur dat alle brandweerposten de
AED-taak gaan uitvoeren. Montfoort sluit als eerste aan en vrijwilligers
ontvangen een AED uit handen van de loco-burgemeester.

november

è GRIP-INCIDENTEN: 22

2015

2014

2013

4000

15 Voorlichting aan studenten bij UITdagen Utrecht
12

WATEROVERLAST

15 Brandweerposten rukken uit bij reanimaties
12

1 november

6000

BIJ O.A. STORM EN

oktober

De veiligheidsregio’s Utrecht, Amsterdam-Amstelland en Gooi- en Vechtstreek ondertekenen convenanten die interregionale samenwerking forma
liseren. Uitgangspunt is dat de regiogrenzen geen belemmering meer zijn
bij incidentenbestrijding. Met andere woorden, de burger ontvangt de
snelste hulp.

VOORKOM
LOZE MEL
DINGEN

2012

juli

Ter voorbereiding op het evenement Tour de France in de regio Utrecht is
gedurende 10 maanden een multidisciplinaire projectgroep bezig om bij
te dragen aan een veilig, feestelijk en ongestoord verloop van de Tour de
France. Uit de evaluatie blijkt dat er goed is samengewerkt tussen onder
andere de projectorganisatie Le Tour Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht, de
gemeenten Utrecht, Montfoort en Oudewater, de politie eenheid Midden-  
Nederland, GGD regio Utrecht, het Openbaar Ministerie en de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en het Nationaal Crisiscentrum.

30 S
 nelste hulp voor burger
22

HULP BIJ ONGEVAL

9.193
uitrukken

Tijdens de brandpreventieweken organiseert Veiligheidsregio Utrecht
voorlichtingsbijeenkomsten met lunch onder de naam 'Broodje Brandweer'.
65-plussers zijn uitgenodigd in een brandweerkazerne bij hen in de buurt
met als doel het (brand)veiligheidsbewustzijn te vergroten. Deze bijeenkomsten komen voort uit het regionale programma Stimulerende preventie.

foto: Veiligheidsregio Utrecht

BRAND

O
 VERIGE HULPVERLENING;

24
4 Start Tour de France

rode draad
• opbouwen van samenwerkingsrelaties met stakeholders,
• dichtbij de burger om in gesprek te gaan over brandveiligheid,
interactie te krijgen en brandveilig(er) gedrag te bevorderen.

2000

A
 UTOMATISCHE MELDINGEN

13.251
meldingen

pijlers stimulerende preventie 2015/2016
• organiseren verschillende (brand)preventie voorlichtingsactiviteiten,
• inrichten en uitvoeren onderwijsprogramma’s over brandpreventie voor
basisscholen,
• organiseren activiteiten om veilig(er) handelen te bevorderen bij verminderd zelfredzamen, zowel in een zorginstelling, inclusief het personeel,
als zelfstandig wonenden,
• bevorderen van veiligheidsmaatregelen bij betrokken partijen om de
risico’s en effecten van natuurbrand zoveel mogelijk te beperken.

Afname uitrukken OMS-meldingen

INZETTEN 2015

11
1 Broodje brandweer voor 65-plussers

1 oktober

in 2015 start veiligheidsregio utrecht het programma stimulerende
preventie 2015–2018. dit is een meerjarenplan met het doel (de effecten
van) brand(schade) te voorkomen en beperken door het stimuleren van:
• de betrokkenheid,
• het veiligheidsbewustzijn,
• veilig(er) gedrag,
• zelf- en samenredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen.

in 2012 start veiligheidsregio utrecht met een re
gionale aanpak om het aantal nodeloze meldingen
van brandmeldinstallaties te verminderen. in dat
jaar rukt de brandweer binnen veiligheidsregio
utrecht bijna 6000 keer uit voor een automatische
melding van een brandmeldinstallatie. in slechts 5%
daarvan ging het werkelijk om een (begin van) brand
en had de brandweer een taak. bij de andere 95%
werd de melding veroorzaakt door iets anders dan
brand, zoals roken, koken of werkzaamheden. in die
gevallen rukte de brandweer voor niets uit.
in 2015 start de regionale alarmcentrale bovendien
met het nabellen van oms-meldingen.

Chemische stof vrijgekomen in Wijk bij Duurstede (GRIP2)
Uit een zeecontainer bij Wijk bij Duurstede ontsnappen dampen die een
chloorlucht verspreiden. Door het warme weer is de kans op chemische
reacties groter dan normaal. De dampen hinderen het scheepvaartverkeer
in het Amsterdam-Rijnkanaal en omwonenden. Er raakt niemand gewond
of onwel.

Programma stimulerende preventie

augustus

12

