
      
Nieuwjaarsbijeenkomst Brandweer Heiloo 3 januari 2020 in de 
brandweerkazerne 

Beste mensen, 

Natuurlijk in de eerste plaats de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2020. 

Ik wens jullie een gezond, veilig, maar bovenal gelukkig 2020 voor jullie en jullie 
gezinnen, families. 

Ik heb het Noordhollands Dagblad, de de Alkmaarsche Courant, van gisteren 
meegenomen. Als ik die krant eens doorlees zie ik het volgende:  

-gezin kon in lift geen kant op, vuurwerk oorzaak fatale brand                                      
-400-jarige molen door vuurpijl geveld, van molen Ceres rest slechts het geraamte, 
vuurwerk is een groot risico                                                                                                      
-initiatiefwet vuurwerkverbod op komst                                                                                                   
-Akerboom: dit mag nooit normaal worden                                                                            
-evenementenjaar 2020 legt enorme druk op brandweer, ambulance en 
politiekorpsen                                                                                                                            
-uit flats gehaald met hoogwerker, Den Haag, tientallen bewoners van een 
appartementencomplex zijn met hoogwerkers en ladders uit hun huis gehaald, omdat 
onder het appartement zeven auto’s in brand waren gevlogen                                          
-en op de regiopagina van dezelfde krant: onrustige jaarwisseling, zeven 
vuurwerkslachtoffers, politie en brandweer bestookt met vuurwerk                                      
-brandstichting bij flat in Alkmaar                                                                                                                   
-brand in bollenschuur Schoorl………………… 

Als je dit zo leest lijkt er wel heel veel te zijn misgegaan in Nederland, in onze regio, 
maar gelukkig hebben de meeste mensen op een goede, feestelijke en verantwoorde 
manier de wisseling van 2019 naar 2020 beleefd. 

Echter als je de column van Gerben van ’t Hek in de Alkmaarsche Courant leest dan 
lijkt het tegenovergestelde het geval. Hij begint zijn column als volgt: “RAMP. 
Nederland is 364 dagen per jaar een geweldig land. Maar op elke laatste dag van het 
jaar verliest dat land steevast zijn collectieve verstand als onder het mom van een 
vrolijke vuurwerktraditie een landelijke ramp wordt georganiseerd”. 

Ik zag op twitter gisteren een bericht van iemand die een artikel uit de Volkskrant uit 
1955 plaatste. In dat artikel van 20 maart van dat jaar, mijn geboortejaar, staat dat de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten de minister van Binnenlandse Zaken heeft 
gevraagd een duidelijk verbod tot het verkopen en afsteken van klein vuurwerk uit te 
vaardigen. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders van Zwolle had 
hiertoe opgeroepen vanwege een tiental zwaar gewonden in die gemeenten. Het 
college was van mening dat de bestaande verbodsbepalingen het afsteken van 
vuurwerk slechts gedeeltelijk konden verhinderen.  

https://www.vrnhn.nl/


Overal werd geklaagd dat door het afsteken van vuurwerk steeds meer overlast 
wordt ondervonden en dat eenduidigheid van regelgeving ontbrak. 

 
In de krant, op twitter en op facebook zie je de laatste jaren heel veel discussies 
plaatsvinden over wel of geen vuurwerkverbod, een verbod op groot vuurwerk, 
vuurwerkshows of zoals collega Bert Blase van Heerhugowaard een artikel uit de 
NRC aanhaalde: “Vuurwerkclubs zoals op Malta lijken een optie: hier vallen al jaren 
geen slachtoffers”.  

 
De handhaafbaarheid van een eventueel verbod komt in iedere discussie wel terug. 
Wat mij betreft is er zonder een verbod, of bij vuurwerkshows of zelfs bij de idee van 
vuurwerkclubs een probleem met de handhaafbaarheid. Maar eerlijk gezegd denk ik 
dat de handhaafbaarheid het makkelijkste is wanneer er een totaalverbod zou 
komen. Dat is echter een “Haagse” aangelegenheid.  



Gisteren zag ik nog het volgende twitterbericht 

 
Uiteindelijk zijn we allemaal individueel verantwoordelijk, maar ook naar elkaar toe, 
dat de jaarwisseling niet uitloopt op, zoals Gerben van ’t Hek het zei, een landelijke 
ramp. Laat het toch een feest blijven!!! 

Nu even genoeg over de jaarwisseling en de vuurwerkperikelen. 

Afgelopen jaar werd op 23 mei door de Inspectie Justitie en Veiligheid het rapport 
“Inrichting repressieve brandweerzorg” gepubliceerd. Het rapport is gebaseerd op 
een onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in de 
veiligheidsregio’s. Uit de resultaten komt naar voren dat we in Nederland beschikken 
over goede brandweerzorg, maar dat een aantal elementen wel om aandacht vraagt.  

Het onderzoek, zo staat in een persbericht te lezen, focust zich voor een groot deel 
op opkomsttijden, uitruk op maat en vrijwilligheid. Voorzitter Stephan Wevers van 
Brandweer Nederland zegt daarover: “Dit onderzoek laat zien dat het tijd is voor 
aanpassing van wetgeving om te komen tot een nieuw realistisch systeem voor 
opkomsttijden dat beter aansluit bij de praktijk”. Hij vervolgt: “….sneller dan nu ter 
plaatse gaat gewoonweg niet. Het lukt om gemiddeld binnen 7,7 minuten ter plaatse 
te zijn en die cijfers zijn al jaren stabiel. Onze mensen verdienen hiervoor een 
compliment. In gemiddeld 3,5 minuut na alarmering kunnen we vanuit ruim 950 
kazernes 10.000 mensen op straat krijgen.  

Vier minuten later zijn we bij het incident.” Hij is voorts van mening dat, en ik citeer:  
“de brandweer zijn paraatheid en snelheid aan moet passen aan het risico: snel zijn 
in gebieden waar het brandgevaar het hoogst is. En als een bepaald risico-object in 
een gebied met kop en schouders bovenuit steekt, schenken we daar in preventieve 
zin extra aandacht aan.” (einde citaat). 

Binnen de VRNHN herkennen we ons in het rapport van de inspectie. We hebben 
dat ook besproken tijdens de bestuurlijke tweedaagse in mei afgelopen jaar.  



Vandaar dat we zijn gestart met de opzet van een nieuw dekkingsplan, zoals we dat 
vroeger noemden. We noemen dat tegenwoordig de Brandweer 360 of ook wel het 
nieuwe Brandweerzorgplan; het gaat dan meer dan alleen om repressie.  

Door de vergrijzing van onze inwoners, maatschappelijke ontwikkelingen en 
technologische ontwikkelingen kan de brandweer niet meer op dezelfde manier 
blijven werken. We willen steeds meer inzetten en doen dat ook al op het voorkomen 
van brand in plaats van blussen. We pakken dat op via het project “Veilig Leven”. 

In de laatste vergadering van het algemeen bestuur van de VRNHN op 6 december 
jl. zijn door het bestuur de bestuurlijke uitgangspunten voor Brandweer 360 
vastgesteld. Die uitgangspunten zijn:                                                                             
-aandacht voor de medewerkers in de verandering                                                           
-risicogerichte en flexibele aanpak, waarbij de focus ligt op de voorkant, het 
voorkomen van…. En waarbij de repressieve zorg gedifferentieerd wordt ingevuld                         
-de wettelijke opkomsttijd van 18 minuten wordt gehanteerd                                                   
-samen met burgers en ondernemers aan zet                                                                      
-budgettair neutraal binnen de huidige begroting                                                            
-regionaal en gezamenlijk aanpakken. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken te melden, zoals de aanpassing van de 
rechtspositie aan de nieuwe WNRA, maar dan denk ik dat mijn verhaal wel erg lang 
gaat worden….. Weet in ieder geval dat het bestuur aan al die zaken veel en 
indringend aandacht besteed. 

De komende maand zal Steven van de Looij, van onze directeuren van de VRNHN 
en tevens Regionaal Commandant afscheid nemen van onze VRNHN en gaan 
werken bij de VR Amsterdam/Amstelland als CIO. IK wil hem op deze plaats alvast 
enorm bedanken voor zijn hele grote inzet en zeer plezierige manier waarop wij met 
elkaar mochten samenwerken!! We gaan hem in onze regio zeer missen. 

Afgelopen november is de nieuwe gezamenlijke meldkamer voor de regio’s 
Zaanstreek/Waterland, Kennemerland en Noord-Holland Noord in gebruik genomen 
in Haarlem. Voor de medewerkers van onze meldkamer NHN een behoorlijke stap en 
voor een groot aantal ook meer reistijd van huis naar werk. Ik heb veel waardering 
voor de manier waarop zij alle veranderingen hebben ondergaan en hoe zich 
inzetten in de nieuwe meldkamer.  

Die waardering geldt niet alleen voor de medewerkers van de meldkamer, maar 
zeker voor alle hulpdiensten: politie, ambulancepersoneel en zeker ook voor jullie: 
onze brandweermensen. Enorm bedankt voor jullie enorme inzet het hele jaar door 
en ik hoop van harte dat we met elkaar de omstandigheden kunnen blijven creeren 
die het ook voor jullie mogelijk maakt je (vrijwilligers-)werk zo goed mogelijk te 
kunnen blijven doen voor de inwoners van ons mooie dorp. 

Ik wens jullie nogmaals een gezond, veilig, maar bovenal gelukkig 2020 voor jullie en 
jullie gezinnen, families. 

 

Hans Romeyn, burgemeester Heiloo 


