KORT NIEUWS / EN BREF
Nieuw: Netwerk Brandweer

Formation PlaniCom

Vanaf 4 juli 2017 bundelen de 20 Vlaamse hulpverleningszones, samen met de VVSG, hun krachten in het nieuw opgerichte Netwerk Brandweer. Recente terreuraanslagen en andere crisisevents de voorbije maanden hebben nogmaals aangetoond dat de brandweerdiensten klaar
moeten staan om op een adequate manier te kunnen reageren op grote incidenten. Daarom
richten de hulpverleningszones een netwerk op dat hen samenbrengt om op een structurele
wijze samen te werken voor een brandveilige samenleving.

La prochaine session de formation PlaniCom
(certiﬁcat interuniversitaire en gestion de crise et planiﬁcation d’urgence) se déroulera à
Liège en octobre/novembre 2017 les 2/10, 10/10,
19/10, 25/10, 8/11 et 13/11.
Plus d’informations: www.planicom.be

Het is de ambitie van het Netwerk Brandweer om uit te groeien tot hét referentiepunt voor de
verschillende overheden in België inzake de hulpverleningszones en integrale brandzorg en
-veiligheid. Hiervoor wil het Netwerk Brandweer samenwerken met alle overheden en partners om een efﬁciënte en toekomstgerichte brandweer uit te bouwen en de hulpverleningszones tot professionele organisaties te maken.
Kristof Hendrickx, voorzitter Netwerk Brandweer, burgemeester Arendonk en
voorzitter Hulpverleningszone Taxandria
Kris Versaen, VVSG-afdeling Hulpverleningszones

Uitreiking Oost-Vlaamse veiligheidsprijs 2017
De gouverneur van Oost-Vlaanderen reikt op 28 september de Oost-Vlaamse veiligheidsprijs
uit. Deze prijs staat symbool voor het bevorderen van het concept integrale veiligheid en de
multidisciplinaire samenwerking. De Oost-Vlaamse steden, gemeenten en de hulpdiensten reageerden enthousiast; er werden 9 projecten ingediend. De jury selecteerde 5 ﬁnalisten:
• ‘Evacuatieplan vondst vliegtuigbommen Merelbekestation’ van stad Gent, gemeente Melle
en gemeente Merelbeke
• ‘VUUR’ van hulpverleningszone Waasland
• ‘Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) binnen de politiezone Vlaamse Ardennen, een good
practice’ van politiezone Vlaamse Ardennen
• ‘Anti-radicaliseringsproject’ van stad Ninove
• ‘Met uw hulp stekken we meer dan een frietje alleen! Verdacht? Bel 101!’ van politiezone
Deinze – Zulte
De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft op 28 september de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs
uitgereikt. Bij het in druk gaan van dit tijdschrift was de uitslag nog niet bekend.
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Colloque planu.be
Le colloque de l’asbl planu.be est prévu le 24
octobre prochain à Namur. Les thématiques
qui seront abordées durant la journée sont la
sécurité des festivité, les médias sociaux et les
risques ferroviaires. L’après-midi deux workshops seront organisés.
Plus d’informations: www.planu.be/
pages/articles.php?page=26

CPS-studiedag: De crowd onder
controle? Tools voor een veilig
evenementenbeheer.
Met aandacht voor de nieuwe wet op private
veiligheid en terreurdreiging.
PIVO Asse, 9 november 2017 van 9 tot 16 u
Inschrijven kost € 95 en kan via
www.policingandsecurity.be

