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goedgekeurd

Evacuatiedossiers
Hulpdiensten

De evacuatiedossiers zijn uiteraard nuttig voor de hulpdiensten. Er is binnen de
brandweerzone een akkoord met een aantal politiezones zodat de politie de
plannen van de brandweer kan gebruiken.

Bezorgen aan
brandweer

Evacuatiedossiers mogen doorgestuurd worden aan
info@brandweerzonecentrum.be. Vooral scholen die nog niets hebben, kunnen
dit best zo vlug mogelijk in orde brengen.

Handleiding

Er zijn een aantal wijzigingen in de handleiding, maar die zijn beperkt. Alle
informatie is te vinden op de website van Brandweer zone centrum:
https://www.brandweerzonecentrum.be/interventiedossier.

Digitaal platform

Er zijn plannen om een digitaal platform vorm te geven, waar alle wijzigingen
kunnen ingebracht worden. Er zal dan automatisch een herinnering uitgestuurd
worden om de plannen up to date te houden. Dit platform wordt momenteel
uitgetest met een aantal bedrijven. Begin 2018 zou het voor iedereen beschikbaar
moeten zijn. Van zodra het operationeel is, krijgen de scholen een seintje.

Toelichting platform

Een toelichting van het digitale platform kunnen we tijdens de volgende
vergadering organiseren (op een woensdag).

Aanpassingen dossier

De plannen zelf wijzigen niet zo vaak. Andere gegevens wel, het is van belang om
die ook correct bij te houden (contactpersonen, bezetting, telefoonnummers, …).
Vooral voor deze zaken zal het digitaal platform zeer nuttig zijn.
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Evacuatiekoffer

Een papieren versie op school (A4, plannen eventueel op A3) is noodzakelijk.
Eenvoudige zinvolle materialen (telefoonlijst, interventiedossier, papier, potlood,
…) kunnen best in een stevige koffer samengebracht worden. Deze koffer moet
een vaste plaats krijgen en gekend zijn. Het secretariaat of onthaal is vaak de
aangewezen plaats (dicht bij de ingang, bemand). Op die manier is het
interventiedossier vlot beschikbaar bij een interventie.
We dringen er op aan om per locatie een interventiedossier te voorzien, ook al
lijken de risico’s klein.

Grondplan met globaal
overzicht

De huidige evacuatieplannen tonen uiteraard altijd de vluchtweg naar buiten.
Voor interventies in noodsituaties is het zinvol om plannen te hebben hoe je
binnen kan in gebouwen.
Een inplantingsplan en een volledig grondplan met een globaal overzicht is
noodzakelijk. Dus niet louter details van gebouwen.

Volwassenenonderwijs

Op een aantal scholen zijn er ’s avonds lessen voor volwassenen. Er zijn afspraken
met de verantwoordelijken van het volwassenenonderwijs en de contactgegevens
zijn mee opgenomen in het noodplan.

Fusie Deinze – Nevele

Er is door de fusie Deinze-Nevele onduidelijkheid over de toekomst van de
brandweerzone. Nevele zit in zone Meetjesland, Deinze in zone centrum. Hoe
zone Meetjesland tewerk gaat met de evacuatiedossiers is ons op dit moment niet
duidelijk.

Afspraak brandweer

Het is zeer interessant om het interventieplan eens voor te leggen aan de
brandweer en feedback te krijgen, je kan daartoe Serge contacteren.
Een afspraak op Leiepoort, campus Sint-Vincentius loopt fout: de aanvraag
gebeurde in april, maar er komt geen respons vanuit de brandweer.

Contactgegevens Serge

Serge Vander Ougstraete
Postadres: Brandweerzone Centrum – Roggestraat 70 – 9000 Gent
Tel: 09/268.88.01. of 09/381.81.13.
Gsm: 0493/09.05.37
E:mail: serge.vanderougstraete@brandweerzonecentrum.be

Communicatie
Rol stad Deinze

Er zijn enkele vragen rond de rol van het stadsbestuur in de communicatie bij
crisissituaties. Etienne vroeg eerder een afspraak met de burgemeester en de
noodambtenaar om dit te bespreken, maar kreeg daar nog geen antwoord op.
We blijven aandringen op hun deelname aan onder meer dit overleg.

Leerkrachten

Het is van groot belang dat alle leerkrachten op school goed op de hoogte zijn van
de afspraken en goed intern kunnen communiceren. Oefenen met leerkrachten is
belangrijk. Hou daarbij rekening met situatie voor en na school, middagpauzes, …
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Evacuatie / lockdown

Oefeningen gaan meestal over de evacuatie van gebouwen. In amoksituaties kan
een lockdown aangewezen zijn. Weten leerkrachten hoe ze snel naar binnen
kunnen met leerlingen?

Belsignaal

Is er een duidelijk onderscheid in het belsignaal bij evacuatie en bij lockdown?
Kennen leerkrachten dit?
Het is zinvol dat alle scholen dezelfde signalen gebruiken. Niet alle scholen hebben
echter een schoolbel of kunnen verschillende signalen geven.

Agressiealarm

Er bestaat ook een agressiealarm (een groene knop naast de rode brandknop), er
zijn wellicht geen scholen die dit al hebben.

Noodnummers

Bij een crisis, bel je steeds het noodnummer: 112 of 101.
Voor politionele aangelegenheden bel je 101 en niet 112. De bevraging door de
centrale zal andere klemtonen leggen, die van belang kunnen zijn voor de
interventie. In de 101 centrale zit een officier die bij politionele interventies
meteen de coördinatie opneemt.
DUS: Het noodnummer is 112. Voor politie (geen brand, geen slachtoffers): 101.

Nieuw nummer
noodweer

Er is een nieuw noodnummer bij noodweer (1722), dat pas geactiveerd wordt in
dergelijke situaties. Iedere brandweerzone heeft een e-loket, vragen i.v.m. bv.
stormschade kunnen beter via dit loket doorgegeven worden.

Ongewenste
communicatie

In noodsituaties is er veel ongewenste communicatie (bijvoorbeeld door
leerlingen naar ouders), wat “ongewenste bezoekers” oplevert. Het is van belang
om ook hierover na te denken: hoe kan die overmatige communicatie vermeden
worden? Hoe kunnen de toegangswegen vrij gehouden worden voor
hulpdiensten?
Op Leiepoort, campus Sint-Vincentius worden GSM’s tijdens de lessen verzameld.
Dat zal in noodsituaties een invloed hebben op het aantal berichten.

112-app

Er is een 112-app die bij een oproep meteen veel persoonsgegevens (medische
voorgeschiedenis, locatie, …) meestuurt. Is deze app ook zinvol om te gebruiken
op school?

Be alert

Deinze heeft zich aangesloten bij Be Alert. Het is een systeem om burgers te
waarschuwen, het is niet bedoeld om rechtstreeks naar scholen te communiceren.
Het is zeker interessant om je in te schrijven. De berichten die je krijgt, zijn
afhankelijk van je woonplaats en niet van de plaats waar je op dat moment bent.

Ganip

Ganip is de afkorting van “Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan”. De
structuur van de plannen is over de gemeenten heen dezelfde.
In het Ganip zitten de contactfiches van de scholen in bijlage. Een aantal
geschreven fiches zijn moeilijk leesbaar. Mogelijk zijn een aantal gegevens
verouderd. Filip verzamelt de recentste gegevens om het Ganip up to date te
houden.
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Noodsituaties op
evenementen

Scholen organiseren heel wat evenementen. Het is van belang om ook na te
denken over noodsituaties tijdens deze evenementen.

Evenementenformulier

Deinze heeft een digitaal formulier om evenementen te melden. Dit is verplicht als
er meer dan 500 bezoekers zijn, maar kan ook vrijwillig ingevuld worden. Met het
formulier komt alle informatie op de juiste diensten terecht, ook bij brandweer en
politie. Het maakt ook mogelijk om aanvragen (materiaal, inschuifborden,
drankvergunning) te centraliseren.
We dringen er op aan dat ook scholen voor hun evenementen dit formulier
invullen. Alle informatie en het formulier zijn te vinden op
https://www.deinze.be/melding-evenement.

Evenementen in
verhuurde lokalen

Wanneer een schoollokaal gebruikt wordt door derden om een evenement te
organiseren, dan is het de organisator die het formulier moet invullen.

Varia
Schuilplaatsen

In het gemeentelijk nood- en interventieplan zijn een aantal locaties aangegeven
die gebruikt kunnen worden als schuilplaats. Wanneer er een evacuatie is, kunnen
leerlingen naar één van deze locaties geleid worden, afhankelijk van de situatie. Er
zijn in het Ganip mensen aangeduid die voor de begeleiding zorgen.

Occasionele situaties
melden aan politie

Als je occasionele situaties wil melden aan politie (bijvoorbeeld werken op school
na de schooluren), dan kan je dat best melden aan contact@politiedeinzezulte.be,
dan zijn de interventieploegen op de hoogte.

Presentatie

Op een vorige vergadering is er gesproken over een powerpoint die gebruikt kan
worden om leerkrachten te betrekken (wat te doen in amoksituaties, …).
De politie heeft heel wat documentatie beschikbaar, er zijn heel wat eenvoudige
richtlijnen: wat te doen in geval van brand, wat te doen in geval van
amoksituaties?
Carine stuurt haar presentatie aan Joost door, Joost bezorgt ze aan Serge.
Volgende vergadering komen we daar op terug.

Volgende vergadering

Datum afhankelijk van de beschikbaarheid van het digitale platform.
- Toelichting bij het gebruik van het platform
- Presentatie voor leerkrachten
- Communicatie: rol van stad Deinze
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