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Naar een brandweerzone voor de Westhoek 
 

BRANDWEERZONE WESTHOEK: 

- 979 brandweermannen (24 beroeps en 955 vrijwilligers) 

- 166 brandweermannen-ambulanciers en 58 externe ambulanciers-vrijwilligers  

- 25 posten 

- 16 korpsen 

- 18 gemeenten 

- 166 brandweervoertuigen 

- Ongeveer 2.000 dringende brandweeroproepen per jaar – ongeveer ¼ van alle oproepen in 

West-Vlaanderen. 

- Ongeveer 8.000 dringende ambulanceritten per jaar. 

 

De pers wordt uitgenodigd op de bijeenkomst  van de leidinggevenden van de brandweerkorpsen van 

de Westhoekzone op woensdag 29 februari om 20u00 te Kortemark (Brandweerkazerne Kortemark, 

Handzamestraat 84, Kortemark). Deze bijeenkomst staat in het teken van de zonevorming in de 

Westhoek. Op het programma staat  

- een stand van zaken brandweerhervorming in de Westhoek, 

- een korte demo omtrent het gebruik van nieuwe blusstraalpijpen, cassettes en bundels, 

- de resultaten van de brandweerenquête m.b.t. het oefenbeleid (uniek in België) , 

- de werking/resultaten/aanbevelingen van de OPZ-werkgroep, en 

- een toelichting van de bredere beleidsvisie door de voorzitter van de prezoneraad. 

 

De brandweerhervorming zit wellicht in de laatste rechte lijn, met een rechtspersoonlijkheid voor de 

brandweerzones vanaf (waarschijnlijk) 2013. Er werd heel wat studiewerk en initiatieven genomen om 

de Westhoekzone op een adequate manier te laten samenwerken.  Reeds in 2008 werd in de schoot van 

het Westhoekoverleg een werkgroep opgericht die de brandweerhervorming moest begeleiden.  In 

2009 ging deze werking over in de task force die met gebruik van federale middelen het eerste 

studiewerk verrichte t.b.v. de brandweerhervorming.   In 2010 en 2011 werden de eerste stappen gezet 

in het kader van de brandweerhervorming op het terrein door de OPZ-werkgroep (Operationele 

Prezone), opnieuw met de nodige financiële steun van de federale overheid. Met vier jaar hervorming 

van de brandweer lijkt de tijd rijp om een balans op te maken. 

 

Diverse werkgroepen werden opgericht om een uniformiteit na te streven binnen de Westhoekzone op 

gebied van de brandpreventie, de opmaak van interventieplannen, de interne brandweeropleidingen, 

het centraal beheer van de brandweergegevens,  ... 

Door de Westhoekgemeenten werd  in 2011 een overeenkomst afgesloten en bekrachtigd door de 

diverse gemeenteraden om de interventies in het kader van de dringende brandweerhulpverlening 

uniform te laten verlopen in de Westhoekzone. Enerzijds zal dit er toe leiden dat per type interventie 

overal dezelfde middelen ingezet worden.  Tevens moet dit er toe leiden dat geen onnodige materieel 

en manschappen wordt ingezet.   

Er werden heel beleidsvoorbereidend studiewerk verricht t.b.v. de toekomstig zoneraad op gebied van 

het materieel, de betaalbaarheid van de brandweer, de samenwerking tussen de korpsen, de 

leefbaarheid van de vrijwillige brandweer, de toepassing van de snelst adequate hulp, …. 



 
 

In de 2 voorbije jaren werd er met OPZ-middelen voor 603.484 euro geïnvesteerd in 

eerstelijnsmaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen: 

- 475 interventiejassen 

- 448 interventiebroeken 

- 204 brandweerhelmen 

- 2 autopompen 

- 120 ademhalingstoestellen en reserveflessen en bijkomende maskers 

- 5 warmetebeeldcamera’s 

- 61 radio’s 

- 16 gaspakken 

- 6 overdrukventilatoren. 

De zone werd voorzien van de nodige hard- en software om alle brandweergegevens centraal te 

beheren: kostprijs 159.644 euro. 

 

De Westhoekzone hield als enige zone in België een enquête omtrent het brandweeroefenbeleid en de 

druk op de vrijwilligers. Niet minder dan 44,5% van de bevraagden gaven hun mening.  Deze 

gegevens werden verwerkt en worden kenbaar gemaakt tijdens het persmoment van woensdag 29 

februari.  
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