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contactpersoon: Dieter Hoet – coördinator Westhoekoverleg
Persmededeling Brandweerzone “Westhoek”
Cel: Vorming en opleiding.

Brandweerzone “Westhoek” oefenen het fijnmazig netwerk van brandweerposten.
Op 25 oktober in Diksmuide en 28 oktober in Ieper zullen de posten van de brandweerzone “Westhoek” een
grootschalige oefening houden waarbij acht, nu nog gemeentelijke brandweerposten, zullen samenwerken.
De Westhoek werd ter gelegenheid van die grootschalige oefeningen
verdeeld in een “gedeelte Noord” dat zal oefenen in Diksmuide - Vladslo
en bestaat uit de gemeentelijke posten van De Panne, Koksijde –
Oostduinkerke, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide – Leke, Koekelare,
Kortemark en Houthulst-Merkem.
Het “gedeelte Zuid” zal oefenen in Ieper en bestaat uit de gemeentelijke
korpsen van Ieper, Poperinge, Wervik, Heuveland, Mesen, Lo-Reninge,
Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke.
Door de zonale werkgroep Vorming bestaande uit één oefenleider of oefeninstructeur van iedere post van de zone
werden beide oefeningen voorbereid en zullen dan ook door hen geëvalueerd worden.
Beide oefeningen hebben hetzelfde doel namelijk de samenwerking in een netwerk van posten ter gelegenheid van
grootschalige interventies.
Het scenario is een zware brand die omschreven moet worden waarbij de klassieke basisopstelling - aanvalslijn bestaat
uit de inzet van één multifunctionele autopomp, één hoogtewerker, één tankwagen en één materieelwagen met
draagbare pomp. Tijdens grootschalige interventies wordt deze basisopstelling diverse malen ingezet op strategisch
belangrijke punten om de brand te kunnen omschrijven. Deze basisopstelling zal door de 8 deelnemende posten dan ook
4 maal gelijktijdig opgesteld worden.
Een grootschalige oefening vergt ook een visie om de veiligheid van de bevolking tijdens de oefening te garanderen. De
dienstchefs van iedere post hebben dan ook de goedkeuring gegeven aan dit scenario en de in te zetten middelen. De
dienstchefs hebben aan de zonale werkgroep de bijkomende opdracht gegeven om de basisbrandweerzorg tijdens de
oefening niet te verminderen. Hierdoor is een spreiding van de inzet van groot materieel een noodzaak wat in de
toekomst ook zo zal zijn zowel tijdens interventies als tijdens oefeningen.
Door deze grootschalige oefening zal een duidelijk beeld verkregen worden wat reeds bereikt werd met het huidige
oefenbeleid waarbij elke post op dezelfde wijze zich bijschoolt, oefent en traint en dat in het belang van een goede en
veilige hulpverlening tijdens de interventies “Uniformiteit in diversiteit”.
Dit is ook een antwoord op de beleidskeuze van de westhoekburgemeesters die eerder deze maand voor dit
samenwerken in netwerk gekozen hebben.
De cel Vorming en opleiding van de brandweerzone Westhoek.
De OPZ – werkgroep.
---De oefening gaat door vanaf 19:30 uur op de terreinen van:
Diksmuide – Vladslo: Hebrafrost gelegen in de Werkenstraat 43 op 25 oktober
Ieper: Ter Waarde met afspraakpunt parking vroegere expo-hallen op 28 oktober.

