
25-01-2013:  Veiligheidsregio 

Een zelfredzame doelgroep 

Een thema-avond over veiligheid, dat stond afgelopen dinsdag op het programma van de 
gemeenteraad in Heusden. De teamchef politie Heusden kwam het een en ander vertellen over de 
nationale politie, over inbraakpreventie en over burgerparticipatie. De nadruk in zijn verhaal lag 
vooral op het feit dat de politie bij haar werk sterk afhankelijk is van de medewerking van het 
publiek. Sociale controle, alert blijven in je eigen buurt, zorg voor inbraakpreventie en vooral meteen 
melden als er iets aan de hand is. Direct bellen met ….. ; het resultaat daarvan is niet altijd direct 
merkbaar en regelmatig levert het ook helemaal niets op maar vaak kan die informatie, soms in 
combinatie met informatie van andere bellers, wel helpen om misdaad aan te pakken. Een 
interessant verhaal, niet helemaal nieuw uiteraard, maar wel goed om daar weer eens mee 
geconfronteerd te worden. De uitnodiging om eens een dagje (of dagdeel) met enkele agenten mee 
te lopen zal door diverse raadsleden zeker in dank aanvaard worden. 

De districtscommandant van de brandweer Brabant-noord kwam vertellen over het zgn. 
Dekkingsplan 2012 en de betekenis daarvan voor onze gemeente Heusden. Met de komst van de 
Wet Veiligheidsregio en het Besluit Veiligheidsregio’s zijn er strikte normen gekomen voor de 
opkomsttijden van de brandweer. Tussen de melding van een brand en het ter plaatse komen van de 
eerste brandweerwagen mag niet meer dan 18 minuten zitten. Voor sommige “objecten” (ook hier 
kom je vakjargon tegen) geldt zelfs een veel kortere tijd. Voor gebouwen met een winkelfunctie met 
gesloten constructie geldt bijvoorbeeld een tijdnorm van 5 minuten; bij onderwijsgebouwen of 
gebouwen met een logiesfunctie geldt een normtijd van 8 minuten en zo geldt voor kantoor- en 
industriële gebouwen een maximale opkomsttijd van 10 minuten. In theorie allemaal leuk bedacht, 
maar in de praktijk bleek al snel dat die opkomsttijden gewoon niet realistisch waren. Of je moet heel 
Nederland vol zetten met brandweerkazernes en bemanning daarbij. Het bestuur (dat zijn de 
burgemeesters die in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio zitten) mag dan ook afwijken van 
die normen, maar dat moet dan wel goed gemotiveerd zijn. Zo kan men de veiligheidsrisico’s ook 
beperken door preventieve maatregelen zoals voorlichting, aanbrengen van brandmelders, 
brandwerende materialen e.d. 

Zoals overal in Nederland worden ook in onze gemeente Heusden de normen niet overal gehaald. Zo 
wordt de opkomsttijd van 18 minuten in het buitengebied en in de diverse kleine kernen zoals 
Giersbergen en Hedikhuizen niet gehaald. Het bestuur vindt dit echter verantwoord omdat het aantal 
branden in deze kernen buitengewoon laag is en de mensen van oudsher zelfredzaam zijn. Die 
zelfredzaamheid wil men nog verder verbeteren door gemeentelijke voorlichting. 

Bij de bedrijven vormt alleen Sanders in Vlijmen een probleem, daar wordt de normtijd met één tot 
twee minuten overschreden. Er zijn al maatregelen zoals blussystemen genomen die de risico’s 
beperken; extra maatregelen vindt men niet nodig. Dat geldt ook bij het enige horecabedrijf waar de 
norm iets overschreden wordt: De Ster in Nieuwkuijk. Maar ook hier zijn extra maatregelen niet 
nodig, zo oordeelt het dekkingsplan 2012. De “ontvluchtingsmogelijkheden” en de “overwegend 
zelfredzame doelgroep” zijn voldoende. 

Een typisch staaltje van Haagse bureaucratische politiek: eerst ga je normen formuleren waaraan 
heel Nederland moet voldoen en vervolgens mag heel Nederland weer van die norm afwijken, als je 



het maar voldoende motiveert. Intussen zijn er weer vuistdikke boekwerken vol geschreven met 
objecten die wel voldoen aan de gestelde normen en misschien nog wel meer objecten die niet 
voldoen aan de normen. En bij die laatste moet dus ook per object aangeven worden waarom men 
die afwijking van de norm toch verantwoord vindt.  
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