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Burgemeesters Westhoek sluiten akkoord om de identieke dubbele uitruk van de 
brandweer te vermijden

Op 7 oktober 2011 kwamen de 18 Westhoekburgemeesters bijeen in het kader van de “prezoneraad” van de 
“brandweerzone Westhoek”.  Op deze bijeenkomst werd de laatste hand gelegd aan een overeenkomst voor de 
toepassing van de snelste adequate hulp in de zone.

De Westhoek neemt als brandweerzone een speciale plaats in ten opzichte van andere brandweerzones omwille van zijn 
uitgestrektheid en dunne bevolking.  De uitdagingen voor de brandweer zijn qua risico's en branden zeker vergelijkbaar 
met andere zones.  Gegeven echter de uitgestrektheid van de zone zal de organisatie van de brandweer toch anders zijn 
dan in andere zones.  Daarom gaven de burgemeesters een eigen invulling aan de overeenkomst, die afwijkt van de 
manier waarop andere zones hiermee omgaan.

De burgemeesters spraken uiteraard af dat het hulpcentrum 100 in eerste instantie de snelste post moet alarmeren 
conform de ministeriële omzendbrief in het kader van de Snelst Adequate Hulp.  Anders dan in andere zones moet de 
versterking in eerste instantie door het 'territoriaal bevoegde' korps worden aangeleverd.  In andere zones pleit men er 
voor om de beide uitrukken steeds te laten gebeuren door de 1ste snelste post en de 2de snelste post.  Het territoriaal 
bevoegde korps en de 2 snelste posten zijn in vele delen van de Westhoek niet hetzelfde.  Het beste voorbeeld hiervan 
vormen de brandweerposten van Lo en Reninge, die voor een zeer ruim gebied – ruimer dan de Stad Lo-Reninge – als 
snelste korps is aangeduid.  Hier tegenover staat dat de buurgemeenten van Lo-Reninge vaak over eigen 
brandweerposten beschikken die in versterking van de eerste snelle uitruk van Lo of Reninge moeten uitrukken.

Deze duidelijke beleidskeuze van de burgemeesters moet garanderen dat het bestaande fijnmazige netwerk van 
brandweerposten zo functioneel mogelijk kan ingezet worden.  Dit fijnmazig netwerk is momenteel de meest efficiënte 
manier om in een uitgestrekte landelijke zone zoals de Westhoek een snelle, functionele en betaalbare hulpverlening te 
garanderen.  Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat er door de 25 brandweerposten van de Westhoek (verspreid 
over 16 gemeenten ) in netwerk wordt samengewerkt en waarbij het territoriaal bevoegde brandweerkorps de nodige 
versterkingsmiddelen levert.

In andere zones wordt deze beleidskeuze veel meer beïnvloed door de aanwezigheid van grootschalige professionele 
korpsen die door de stedelijke centra in die zones in het verleden werden opgericht.  De keuze voor de uitbouw van 
dergelijke grootschalige professionele korpsen is voor de Westhoek geen optie.  Dit zou de kostprijs voor de burger 
verhogen en de aanrijtijden voor de brandweer doen oplopen.

In de praktijk werden in het verleden in sommige gevallen 2 korpsen opgeroepen die elk met haar eigen volledige 
ontplooiing van manschappen en middelen ter plaatse kwam.  De burgemeesters wensen die identieke dubbele 
uitrukken te vermijden door het sluiten van deze overeenkomst.  Ook dit zal er toe leiden dat de brandweer 
kostenefficiënt wordt ingezet, want tegenover elke uitruk staat er natuurlijk een kostprijs.
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