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Risicobeheersing - actieplan 2017 

1. Dienst technische preventie  
 
Onder de technische brandpreventie verstaan wij alle activiteiten rond het toepassen en 
controleren van de wettelijke verplichtingen in gebouwen, vaak in opdracht van een overheid. 
Met andere woorden: dit zijn alle activiteiten die een technicus brandvoorkoming uitvoert. Dit 
kunnen zijn: geven van adviezen, uitvoeren van controles op plan (vooraf en achteraf) en 
controles ter plaatse. 

1.1. Organisatie 
 
Binnen de hulpverleningszone worden de opdrachten op heden deels centraal, deels 
decentraal ontvangen. Ook het behandelen van de opdrachten gebeurt op heden op 
postniveau en dus decentraal. 
 
De zone moet verder afspraken maken over minstens de volgende zaken: 

 de processen en procedures voor het aanvragen en afleveren van adviezen, 
controles enz.  

 de werkverdeling in de zone, in functie van de beschikbaarheid en de competenties 
van de technici-brandvoorkoming, zodat de adviezen tijdig beschikbaar zijn en 
controles tijdig kunnen uitgevoerd worden;  

 hoe de eenvormigheid, kwaliteit, toegevoegde waarde en doorlooptijd van de 
adviezen en de controles te bewaken;  

1.1.1. Centrale dienst preventie 
 
Oostkamp is het centraal punt van de zone. De interne post wordt van hieruit verdeeld. De 
zonecommandant en het zonesecretariaat zijn hier gevestigd. Het is logisch dat een grote 
dienst zoals de brandpreventie op termijn ook hier onderdak vindt. 
 
Om een goede en efficiënte werking te garanderen, moet het binnenkomen van de dossiers 
worden gecentraliseerd. Dit is een proces dat natuurlijk tijd zal vergen. 
Een eerste stap in het proces zijn de bouwaanvragen. Vanaf 23 februari 2017 zullen alle 
bouwaanvragen digitaal en dus centraal binnenkomen.  
Daarnaast is het eveneens de bedoeling om alle opdrachten voor de wettelijke controles en 
attesten-burgemeester zoals kinderdagverblijven, toeristische logies, … enerzijds en voor de 
controles op vraag van de burgemeester in het kader van de veiligheid in de gemeente 
anderzijds op één emailadres te laten toekomen. Tegen eind 2017 moeten alle aanvragen 
voor brandpreventie centraal binnenkomen. 
 
De mensen die full-time preventie doen dienen een bureau te krijgen in Oostkamp. Het 
diensthoofd en de beroepsofficieren die naast hun operationele taken hoofdzakelijk preventie 
doen, komen op regelmatige basis samen in Oostkamp. De beroepsofficieren voeren hun 
kantoor/dag/nacht uit in hun eigen post. De extra kantooruren die gepresteerd worden 
kunnen worden uitgevoerd in de post Oostkamp. Op die manier wordt er centraal een punt 
gecreëerd waar de preventie als geheel kan worden aangestuurd. Nu zitten de mensen die 
zich voornamelijk met preventie bezighouden verspreid over verschillende kazernes. Dit 
heeft voordelen op vlak van lokale verankering maar maakt dat het moeilijk is om structuur 
aan te brengen. Een sterke centrale poot die een belangrijk stuk van de dossiers voor zijn 
rekening neemt, zal een sterke ondersteuning bieden voor alle andere preventionisten. Dit 
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betekent ook dat de verdeling van de opdrachten centraal gebeurt op basis van de werklast 
van de preventionisten. 
Het zou tevens de bedoeling zijn om de administratieve krachten die werken voor de 
preventiedienst op dezelfde locatie onder te brengen.  
Het is duidelijk dat er plaats nodig is voor zo’n centrale dienst. Indien het niet mogelijk is om 
deze ruimte vrij te maken in de loop van 2017, zal er gestart worden met een denkoefening 
die er zo snel mogelijk moet toe leiden dat de centrale preventiedienst wel in Oostkamp 
onderdak kan krijgen.  

1.1.2. Kwaliteit 
 
In de loop van 2017 zal ook een denkoefening gestart worden over het kwaliteitsniveau dat 
de preventiedienst wil bieden. Welke capaciteit willen we in huis hebben? Beperken we ons 
tot het wettelijke minimum? Of willen we een betere service bieden aan onze inwoners, aan 
projectontwikkelaars, aan ondernemers? De zone kan een faciliterende rol spelen bij het 
opstarten van projecten. De verschillende gemeenten van de zone kunnen hier vervolgens 
de vruchten van plukken. 
 
Momenteel hebben zowel Fluvia als Midwest een beroepsofficier met de kwalificatie FSE. In 
Westhoek en onze zone is dat een vrijwilliger. 
Zowel Midwest als Westhoek hebben een beroepsofficier die CFD’s kan beoordelen. Ook 
hierin zou onze zone kunnen investeren (zie 1.3.1 – opleidingen). 

1.2. Personeel 
 
Op 1 januari 2016 waren er binnen de zone een 20-tal mensen die aan preventie deden. 
In deze groep waren er 2 mensen voltijds bezig met preventie. De overige medewerkers 
waren beroepsofficieren, vrijwillige officieren en leden uit het middenkader, die naast 
preventietaken vele andere taken uitvoeren. Zij zijn operationeel en actief in andere 
werkgroepen zoals personeel, materieel, opleiding, … 
Op vandaag zijn er een 15-tal actieve preventionisten over waarvan 1 burger en 9 vrijwilligers.  
 
In de loop van 2016 is het diensthoofd brandpreventie vervangen omwille van ziekte van kol. 
Bulteel. Kapt. Van Moorter heeft deze taak (en de bijhorende werklast) op zich genomen. Zij 
heeft een beleidsmedewerker nodig die een aantal taken op zich kan nemen.  
 
Er dient in 2017 een studie te worden gemaakt van de benodigde ondersteuning van de 
dienst preventie.  

1.2.1. Taken mogelijks uitbesteden aan de stedenbouwkundige 
diensten 

 
Begin 2017 zal op vraag van de zonecommandant/beleid worden onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn om samen te werken met de stedenbouwkundige diensten van de steden 
en gemeenten wat betreft de opdrachten die wettelijk geregeld zijn via een APV of andere 
verordeningen, alsook de controles van voorschriften dewelke zijn opgenomen in de 
bouwvergunning.  
 
Er zijn 5 visies die zullen worden onderzocht en uitgewerkt. 
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1.2.1.1. Oprichting van een kenniscentrum bij de stedenbouwkundige 
diensten 

 
De oprichting van een kenniscentrum bij de stedenbouwkundige diensten waarin 
medewerkers  zitten die zowel de stedenbouwkundige kant alsook de brandtechnische kant 
van diverse inrichtingen controleren en/of adviseren. 
 
Dit kan worden opgesplitst in  

- Alle opdrachten met uitzondering van deze in het kader van een potentieel gevaar 
- Alle opdrachten met uitzondering van deze in het kader van een potentieel gevaar 

en bouwaanvragen 
- Alle opdrachten met uitzondering van deze in het kader van een potentieel gevaar, 

bouwaanvragen en voorbesprekingen 
 
Dit zal aanleiding geven tot extra personeel bij de stedenbouwkundige diensten alsook tot 
een bijkomende specifieke opleiding voor de bouwcontroleurs en/of stedenbouwkundige 
ambtenaren. 
Daarnaast zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Een niet onbelangrijk punt 
zijn de afspraken om te komen tot uniformiteit. 
Anderzijds zal moeten worden onderzocht of alles mogelijk is binnen de huidige wettelijke 
bepalingen. 

1.2.1.2. Alle opdrachten gebeuren via een overkoepelend orgaan zoals 
WVI 

1.2.1.3. Alle opdrachten gebeuren via een extern studiebureau 

1.2.1.4. Alle opdrachten gebeuren via een erkend keuringsorganisme 

1.2.1.5. Uitbouw van de dienst preventie bij de hulpverleningszone  
 
Alle opdrachten worden uitgevoerd door de hulpverleningszone zoals dit op heden het geval 
is. Gezien de hoge werklast en de huidige bezetting  is hiervoor extra ondersteuning nodig 
van voltijds administratieve deskundigen brandpreventie en brandveilig samenleven. 

1.2.2. Taken uitbesteden aan externe preventionisten 
 
Begin 2017 zal op vraag van de zonecommandant worden onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn om samen te werken met preventionisten van buiten zone voor wat betreft opdrachten in 
het kader van de bouwvergunning. Dit is weliswaar een tijdelijke maatregel die kan worden 
genomen. 

1.2.3. Gebrevetteerden PREV1  
 
In het kader van de nieuwe brandweeropleidingen zullen alle mensen die tot sergeant willen 
promoveren de opleiding M01 moeten voltooien. In het kader daarvan zullen de 
beroepsmensen de module PREV1 moeten volgen. Voor de vrijwilligers betreft dit een 
keuzemodule.  

Daarnaast zullen in 2017 18 actieve brandpreventieadviseurs (BPA = deel 1), deel 2 volgen, 
waardoor zij de volledige module PREV1 behalen. 

Alle mensen die deze module hebben gevolgd, kunnen in theorie ingezet worden voor het 
uitvoeren van basisopdrachten zoals beschreven in de federale functieprofielen. Deze 
brandpreventionist kan het brandveilig gebruik van gebouwen en instellingen controleren aan 
de hand van de wettelijke basis en brandpreventieverslagen. Denken we hierbij dan vooral 
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aan het controleren van cafés, feestzalen, aftoetsen van instellingen aan de 
brandpreventieverslagen,…  

Er zal worden geëvalueerd in welke mate de werklast van deze kleinere dossiers kan 
opgevangen worden door mensen met een brevet PREV1. 

1.3. Projecten 

1.3.1. Opleidingen  
 
De zone kan haar medewerkers stimuleren om de opleidingen PREV1, PREV2 en PREV3 te 
volgen. Vervolgens kunnen elk van deze medewerkers op hun niveau ingeschakeld worden 
om preventieopdrachten te voltooien.  
 
De zone heeft het softwarepakket Bluebeam aangekocht. Dit pakket laat de preventionisten 
toe om vlotter plannen te lezen in pdf-formaat. In de loop van de maand januari 2017 zullen 
de preventionisten hierover opleiding krijgen.  
 
De zone zal opleidingsmomenten voor alle preventionisten organiseren om te komen tot nog 
meer uniforme werking. De onderwerpen worden uitgewerkt door de werkgroep preventie. 
Daarnaast zal eveneens onderzocht worden om met de vier West-Vlaamse specialisten ter 
zake bepaalde thema’s te laten toelichten. 
 
De zone zal deelnemen aan de studiedag die jaarlijks wordt georganiseerd door de 
Brandweervereniging West-Vlaanderen te Ieper. 
 
Naast opleidingsmomenten voor preventionisten, zullen deze ook worden georganiseerd 
voor de administratief medewerkers van preventie. 

1.3.2. Website preventie 
Uitbouw van een website ter ondersteuning van de burger, met een intranet luik voor de 
preventionisten, eventueel in samenwerking met de vier West-Vlaamse zones. 

1.3.3. Voorschriften 
Uniformisering van voorschriften voor bepaalde inrichtingen en evenementen zoals: 

 Inrichtingen die tijdelijk in gebruik worden genomen door bvb. seizoenarbeiders, 
opvang daklozen tijdens de winter, vluchtelingen, … 

 Toegankelijkheid van grote inrichtingen (sleutelkluis, elektronisch slot) 

 Vlarem: taken van de brandweer 

1.3.4. Samenwerking 
Met volgende diensten worden contacten onderhouden die verder kunnen uitgebouwd 
worden in 2017: 

 In de provincie werken de 4 zones samen. Er wordt hierbij gestreefd naar uniformisering 
en uitwisselen van ervaringen. Van hieruit wordt informatie aangereikt aan Vlaanderen. 

1.4. Technische ondersteuning 

1.4.1. Digitalisering 
 
Vanaf 23 februari 2017 wordt vanuit de hogere overheid overgeschakeld op de digitale 
bouwaanvragen in het kader van de omgevingsvergunning. Alle bouwaanvragen – 55% van 
het takenpakket van de dienst preventie – dienen digitaal te worden behandeld.  
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In 2016 zijn de nodige voorbereidingen ter ondersteuning gebeurd, dewelke in 2017 zullen 
worden verder gezet. 
Deze omvatten in 2017: 

1. Installatie softwarepakket Bluebeam en bijhorende opleiding voor 20 
preventionisten 

2. Aankoop materieel – schermen, laptops, muizen 

2. Dienst pre-planning  

2.1. personeel 
 
Via detachering is een coördinator risico analyses aangesteld. De nodige medewerkers 
binnen de posten zijn aangesteld om de bedrijven te begeleiden bij de opmaak van hun 
interventieplannen. 
De vier toegewezen opdrachten worden gedurende 2017 verder uitgewerkt in functie van de 
toegewezen capaciteit aan medewerkers. 

2.2. de opmaak van de risicoanalyse van de brandweerzone conform het 
desbetreffende KB 
 
De risicoanalyse van de zone moet een antwoord geven op 4 vragen, namelijk: 
 

1. Hoeveel brandweerposten zijn er nodig en waar is de optimale inplanting 

gelegen? 

2. Welke specifieke risico’s moet een post kunnen beantwoorden? 

3. Wat is het noodzakelijk beschikbaar materiaal per post? 

4. Wat is de minimale capaciteit aan personeel per post? 

 

De opmaak van de zonale risicoanalyse is opgestart in  2016. De volledige beschrijving van 
de zone werd uitgevoerd. Tevens zijn bepaalde scenario’s uitgewerkt om een optimalere 
dekking van de kadastrale objecten in de zone te bekomen. 

In 2017 kan de basis brandweerzorg en de DGH dekking uitgewerkt worden in functie van 
door het beleid gekozen scenario’s. 

2.3. de opmaak van de nodige actiekaarten en interventieplannen 
 
De 1° fase van de ontwikkeling van de gevraagde software voor de creatie van de nodige 
informatiedragers ten behoeve van de operationele diensten is klaar. Na het ingeven van de 
nodige gegevens door de bedrijven beschikken we over een meldingsfiche, een actiekaart of 
zelfs een interventieplan indien van toepassing. 
 
In 2017 worden volgende bedrijven verder aan het systeem toegevoegd: 

 Woonzorgcentra; 

 Toeristische accommodatie; 

 De bestaande dossiers beschikbaar in de posten; 

 Bedrijven die zelf initiatief nemen 
 
Afhankelijk van de snelheid van invoering van de vooropgestelde bedrijven kunnen andere 
soorten bedrijven globaal aangepakt worden. 
 
In 2017 zal tevens de digitale versie van de diverse niveaus van interventieplannen verder 
uitgewerkt worden om optimaal ter beschikking te zijn voor de zonale en lokale dispatchers 
alsook in de commandovoertuigen. 
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In 2017 wordt er een eindwerk opgemaakt door een student van Vives Kortrijk. Deze paper 
heeft tot doel het ontwerp van een zonale actiekaart voor interventies in garagecomplexen en 
rotatieparkings. Er zal gebruik gemaakt worden van de bestaande software van Tradimex. 
Vanuit de dienst pre planning zal deze student intens opgevolgd worden tijdens de opmaak 
van zijn eindwerk. De resultaten van dit onderzoek kunnen vanaf de zomer van 2017 
uitgetest worden binnen de zone. 
 
Andere initiatieven voor de opmaak van specifieke actiekaarten ten behoeve van de 
operationele diensten kunnen genomen worden bij behoefte. 

2.4. het beheer en opmaak veiligheid scenario’s voor evenementen 
 

In 2016 werd er een eindwerk opgemaakt door twee studenten van Vives Kortrijk. Deze 
paper had tot doel de mogelijke criteria in kaart te brengen om een risico analyse discipline 1 
uit te voeren en ook om een systeem te ontwerpen om automatisch of semiautomatisch 
risico analyses te kunnen opmaken specifiek voor evenementen. De paper voldeed niet aan 
de gestelde voorwaarden. 

Op basis van eigen ervaringen en opzoekingen werd er binnen de dienst pre-planning een 
ontwerp van methode opgemaakt voor opmaak van een brandpreventieadvies op basis van 
gestandaardiseerde voorwaarden en het uitvoeren van een risicoanalyse voor een 
evenement. 

Om de opmaak van het advies en de analyse maximaal te automatiseren zal hiervoor 
software ontwikkeld worden. Gedurende 2017 zullen de huidige evenementen in de zone 
verder geïnventariseerd worden. 

Streefdoel is om vanaf 2018 de verwerking van de evenementen zonaal aan te sturen. 

2.5. het in kaart brengen en up to date houden van alle nuttige 
informatie voor de brandweer 
 

Een basispakket aan gegevens is beschikbaar op het zonaal netwerk. Hiervoor wordt er 
momenteel gebruik gemaakt van de software Orbit-gis. In 2017 worden de beschikbare 
gegevens up to date gehouden en bijkomende gegevens worden op het gisplatform 
beschikbaar gesteld als de dienst operaties hierom verzoekt.  

Tevens zal er een vergelijkende studie gemaakt worden tussen de beschikbare gissoftware 
om de best beschikbare software kunnen aanwenden voor de zonale dispatching. 

Midden 2017 zal er ten behoeve van de zonale en lokale dispatching een gis-module ter 
beschikking gesteld worden. 

De mogelijkheid moet verder onderzocht worden om alle gegevens digitaal te genereren op 
tabletten die in de commandovoertuigen en later ook in de eerstelijnsvoertuigen worden 
voorzien. 

3. Dienst sensibiliserende preventie 

3.1. Personeel 
Er zijn op dit ogenblik 23 brandpreventieadviseurs opgeleid (BPA’er) en actief binnen de 
dienst. Brandweermannen die eveneens de module BPA volgen kunnen ook ingeschakeld 
worden binnen de werking van de dienst. 

De werklast voor 2017 wordt geschat op 1 VTE die kan uitgevoerd worden door het bestaand 
personeel. 
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3.2. Opleiding 
De module BPA wordt inmiddels georganiseerd in de brandweerschool. Deze module is een 
onderdeel van PREV1. Het is de bedoeling de huidige medewerkers te motiveren om de 
volledige opleiding te volgen zodat ze polyvalenter kunnen ingezet worden. 

3.2.Samenwerking 
 Periodiek wordt vergaderd met de werkgroep. 

 Eerste stappen zijn gezet naar een provinciale werking. 

 Samenwerking met de Stichting Brandwonden. 

 Met de communicatiediensten van de aangesloten gemeenten. 

3.3.Hoofdthema’s sensibiliserend beleid 

de burger blijven informeren via publicaties, 
 
De burger in de zone blijven informeren inzake brandveiligheid. Per kwartaal wordt één of 
meerdere thema aangehaald. 
 1° kwartaal = Rookmelders – Elektriciteit – Gas. 
 2° kwartaal = BBQ – Brandwonden. 
 3° kwartaal =  Rookmelders – Vluchtplan 

4° kwartaal = CO-intoxicatie – Schoorsteenbrand – Eindejaarsfeesten – Vuurwerk 
 

De communicatie zal gebeuren via de lokale communicatiekanalen en –middelen. 

Voordrachten al dan niet voor specifiek doelgroepen worden verder met de lokale actoren 

besproken en afgehandeld. Dit gaat hier enkel om lokale initiatieven door het lokaal beleid 

ondersteund. 

In 2016 werden 18 voordrachten gehouden. Voor 2017 wordt zelf initiatief genomen om 

voordrachten te gaan promoten bij de doelgroepen en ook in het kader van de wijkwerking 

van de lokale politiezones 

Doelgroep toeristen 
In onze zone zijn er ongeveer 100 campings met 15.000 standplaatsen. 
 Het risico op een brand is hoog (BBQ, kampvuren, gasflessen, instabiele installaties, 
vakantiestemmig, …) In samenwerking met de logies sector en de gasleverancier Primagaz 
werd een nota opgemaakt inzake brandveiligheid en ook een affiche om uit te hangen op de 
campings. Dit initiatief zal herhaalt worden in 2017 

de doelgroep “kwetsbare” kinderen 
 
Via het BRAVO-project willen we deze doelgroep bereiken. Hierbij worden de initiatieven 

opgestart in het najaar 2016 verder afgewerkt. Te verwachten is dat na de positieve reacties 

van de scholen deze vragende partij zullen zijn in de toekomst om dit project te blijven verder 

zetten. 

 
Doelgroep = “kwetsbare” kinderen 

 kleuterklas = 2° en 3° en dit gaat door in de school zelf 

 lagere klassen = 3° en 4° leerjaar en dit gaat door in de kazerne 

 
Een educatief programma met een aantal doestellingen wordt aan de kinderen gegeven: 

 kleuters = kennismaking met de brandweerman, gevaren van brand 

(brandwonden), de rookmelder, evacueren, kennis van het noodnummer 
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 lagere klassen = wat is brand, onveilige situaties die tot brand kunnen 

leiden, gevolgen van brand, hoe brand voorkomen, hoe handelen bij 

brand, oorzaken van brand, soorten brandwonden en EHBO bij 

brandwonden 

In 2016 werden reeds 21 kleuterklassen en 21 klassen van de 2° graad bereikt. In het totaal 

gaat hier om 959 leerlingen. 

In 2017 worden de reeds aangevraagde bezoeken verder afgewerkt en worden de scholen 

die niet gereageerd hebben opnieuw door de zone gecontacteerd. Een mogelijkheid is de 

directeurs uitnodigen om het project toe te lichten samen met de Stichting Brandwonden. 

Er wordt voorgesteld om de doe-dozen, aangeboden door de Stichting Brandwonden, door 

de Zone 1 voor een gedeelte te financieren. 

de doelgroep jeugdbewegingen 
 
In dit project wordt gewerkt via de lokale jeugdconsulenten. Deze mensen zijn het best 
geplaatst om de noden van “hun” jeugd / jeugdbewegingen in hun stad of gemeente te 
onderkennen. 
 
Doelstelling: de brandveiligheid binnen de jeugdvereniging, de lokalen en op kamp 
verbeteren 
 
De leiding moet kennis hebben over onveilige situaties en de bijhorende 
preventiemaatregelen. De leiding moet de elementaire kennis hebben over: 

 het ontstaan van brand 

 brandwonden 

 EHBO bij brandwonden 
De leiding moet de risico’s in hun eigen jeugdlokaal en op kamp kunnen inschatten. De 
leiding moet hun eigen jeugdlokaal en kamp brandveiliger kunnen maken. 

De leiding heeft een voorbeeldfunctie naar de kinderen in hun vereniging en moeten de 
brandveiligheid aan hen doorgeven. 

In 2016 werden de jeugdbewegingen van Blankenberge, Knokke-Heist en Torhout bereikt. In 

2017 wordt dit initiatief verder gezet en worden de jeugdconsuleten opnieuw aangeschreven.  

huisbezoeken BPA 
 

De huisbezoeken worden nu enkel uitgevoerd op expliciete vraag van de bewoner zelf. In 
2016 werd ingegaan op de vraag voor 20 huisbezoeken. 

In 2017 zal enkel nog overgegaan worden tot uitvoeren van een huisbezoek op vraag van 
gemeentelijke diensten. Hiervoor zal er contact genomen worden met de gemeentelijke 
huisvestingsdiensten of aanverwante diensten zoals diensten binnen de OCMW’s, 
familiezorg,… 

Plaatselijke en bestaande activiteiten 
 
De bestaande plaatselijke activiteiten worden verder ondersteund. Deze werkingen zoals 
opendeurdagen , markten, open bedrijven dag, voordrachten doelgroepen, …staan dicht bij 
de bevolking. Hierbij neemt de dienst zelf initiatief om activiteiten te registeren en de nodige 
acties te plannen. 

4. Dienst noodplanning 
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Elke gemeente en stad bezit een algemeen nood en interventieplan (ANIP). Conform de 
wetgeving moet elke discipline ook over een monodisciplinair interventieplan beschikken. 
Om dit plan, het brandweer interventieplan (BIP) zal contact gelegd worden met de andere 
provinciale zones om tot een uniform document te komen. Tegen eind 2017 moet dit plan 
kunnen voorgelegd worden. 
 

 
Kapt Frank Ureel 
Kapt Nathalie Van Moorter 


