
 

 

9. Veiligheid en noodplanning 
 

1. Realisaties van het huidige gemeentebestuur 
 

• In november 2010 verkeerde onze gemeente gedurende 36 uur in een reële noodsituatie door 
wateroverlast. Dank zij het goed voorbereid gemeentelijk rampenplan was er tijdig een voorraad 
gevulde zandzakjes, een goede samenwerking met politie, brandweer en civiele bescherming, 
noodopvang en vervoer waar nodig, een sterke permanentie qua bereikbaarheid en communicatie, veel 
vrijwilligersinzet, en een noodteam dat, onder leiding van de burgemeester, gedurende 36 uur in het 
getouw was. Er was vooraf ook een gemeentelijke noodplanningsambtenaar aangesteld, wat een grote 
hulp betekende.  

• Ook het Prinselijk Bezoek aan onze gemeente in september 2011 werd minutieus en met de betrokken 
actoren in alle discretie voorbereid. Een schoolvoorbeeld van professionele samenwerking.  

• De wijkwerking van politie werd verder uitgebouwd. Onze wijkinspecteurs zijn ter beschikking voor 
schooltoezicht, wielerwedstrijden en andere evenementen, enz... Bovendien werd er op uitdrukkelijk 
verzoek van onze burgemeester voor het eerst gekozen voor een gemengde wijkploeg.  

• In de politiezone hebben we beslist de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeenten aan de 
politiezone de voorbije drie jaren te bevriezen, zelfs niet geïndexeerd. De gemeente zal zo’n kwart 
betalen van de nieuwe politiekazerne van Brakel, wat neerkomt op een extra 1.150.000  euro. Gelukkig 
staat dit bedrag al ‘geparkeerd’ in de reserves van onze gemeente en de politiezone zelf. 

• Met de organisatoren van wielerwedstrijden en –evenementen (zoals de Ronde van Vlaanderen voor 
wielertoeristen) wordt duchtig van gedachten gewisseld over wederzijdse rechten en plichten. Dit leidde 
de voorbije jaren voor veel meer voorzieningen (toiletten, vuilnisbakken) en route-aanpassingen om de 
algemene veiligheid zo veel als mogelijk te verhogen en de overlast voor onze bevolking in de hand te 
houden.  

• Ook was er de succesvolle uitbouw van een PSH-netwerk (Psycho-Sociaal 
Hulpverleningsnetwerk) in de politiezone. De politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke beschikt 
over een 60-tal vrijwilligers, waarvan een 30-tal uit onze gemeente. Zwalm als voorbeeldgemeente in 
onze regio! Het doel van dit netwerk is bij noodsituaties zorgen voor opvang, vervoer, onthaal, 
registratie, ... van niet-gewonden en verwanten in het onthaalcentrum. De vrijwilligers krijgen de 
mogelijkheid  om hiervoor opleidingen te volgen bij het Rode Kruis.  

• De brandweer werd verder door de gemeente financieel ondersteund en bij diverse gelegenheden 
gewaardeerd voor hun werk. De werking van de brandweer staat in ons land evenwel onder druk van 
financiële bezuinigingen en hervormingen.  

• Elk kwartaal vergadert de gemeentelijke veiligheidscel met wijkpolitie, federale politie, brandweer, 
medische component… onder leiding van de burgezmeester. Er worden oefeningen gehouden om de 
noodplanningsprocedure te testen. Ook administratief zijn we volledig in orde op het gebied van 
veiligheid en noodplanning. Meerdere keren ontving onze gemeente waardering van de diensten van de 
gouverneur.  

• De noodwoning die door het huidige gemeentebestuur werd voorzien, heeft jammer genoeg reeds 
haar nut bewezen. Gelukkig kunnen gezinnen, wanneer de nood het hoogst is zoals na een 
blikseminslag of na partnergeweld, terugvallen op deze verblijfplaats. De woning maakt deel uit van een 
pooling van noodwoningen in de streek.  

• Alle belangrijke noodtelefoonnummers worden maandelijks herhaald in de Zwalmse Post.  Elke zes 
maanden verschijnt ook een kalender met een geactualiseerde lijst van alle belangrijke 
telefoonnummers. 

• De gemeente blijft de BIN’s (buurtinformatienetwerken Hundelgem en Zwalm) ondersteunen. De 
gemeente betaalt jaarlijks verschillende honderden euro aan communicatie- en logistieke kosten.  
 
 
 



 

 

 

2. Aandachtspunten 2013-2018 
 

• Verdere uitbouw van het GANIP (gemeentelijk nood- en interventieplan). Oefeningen leren ons dat 
vooral het logistieke luik bijgewerkt moet worden (degelijk kaartenmateriaal, ….) 

• Verdere uitbouw van ons PSH-netwerk. In onze politiezone dient vooral het logistieke deel uitgebreid te 
worden (laptop, materiaalkoffers, spelkoffers,...). 

• Samenwerking tussen de gemeenten uit onze politiezone (Brakel, Maarkedal, Horebeke en Zwalm) dient 
uitgebreid te worden zodat ook de ambtenaren noodplanning van de verschillende gemeenten voor 
elkaar kunnen optreden. 

• Er moeten middelen uitgetrokken worden om een inbraakpreventiecampagne te doen bij de bevolking.  
• Er dient nagegaan te worden of alle straatnamen (uiteinden van straten) zorgt voor de optimale 

veiligheid in geval van noodoproepen.  

  

3. Checklist 
 

1. Gemeentelijk rampenplan uitwerken en operationeel maken : ok 
2. Bestand van vrijwilligers voor psycho-sociale hulpverlening : ok, te onderhouden 
3. Noodplanning uittesten met politie, brandweer, artsen, vrijwilligers, ... onder leiding van de diensten van 

de gouverneur: ok 
4. Bevolking informeren over noodnummers, preventie, enz… : ok 
5. Noodwoning voorzien en uitrusten : ok 
6. Buurtinformatienetwerken materieel blijven ondersteunen : ok 
7. Veiligheidsaspecten wielerwedstrijden en wielertoeristen : er is nog werk aan 
8. Met scholen en organisatoren evenementen afspraken maken inzake politie-inzet : ok, verder uit te 

werken 
9. Verdere afspraken met brandweerkorpsen : verder ontwikkelen 
10. Campagne bij de bevolking inzake inbraakpreventie : doen! 

 

 


