Persmededeling Westhoekoverleg
Westhoekoverleg spreekt steun uit voor oprichting Vereniging Vlaamse
Brandweervrijwilligers
Vrijdag 17 januari ‘14
contactpersoon: Dieter Hoet – coördinator Westhoekoverleg
De Westhoekburgemeesters spreken hun steun uit voor de oprichting van de Vereniging Vlaamse
Brandweervrijwilligers (VVB). Deze vereniging die in oprichting is sinds eind 2013 is volop leden aan
het ronselen onder de 12000 brandweervrijwilligers die ons land rijk is. De oprichting komt er uit
onvrede omtrent de wijze waarop de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) – de klassieke
vereniging van de brandweer – de belangen van de brandweervrijwilliger heeft behartigd in de loop
van de brandweerhervorming die sinds 2006 aan de gang is.
De vrijwilligers stellen vast dat de eisen die aan hen worden gesteld steeds strenger worden. De
eisen inzake fysieke paraatheid, opleiding, bijscholing, bevordering enz. worden dermate groot
waardoor de combinatie van de functie van brandweervrijwilliger naast een normale
maatschappelijke graad van activiteit onhaalbaar dreigt te worden. Er wordt gevreesd dat de
instroom van nieuwe vrijwilligers zal dalen door de invoering van een dubbele toelatingsproef.
Bovendien wordt in de hervorming in de eerste plaats ingezoomd op het statuut van de
professionele brandweerman, terwijl de vrijwillige brandweerlieden in het ongewisse worden
gelaten.
De Westhoek vormt een aparte zone in de brandweerhervorming. Typerend voor de zone is zijn
uitgestrektheid. De organisatie van de brandweer in een dergelijke uitgestrekte zone kan alleen
maar op een betaalbare manier worden georganiseerd door een beroep te doen op
brandweervrijwilligers die worden ingezet in een netwerk van posten. De Westhoek beschikt
momenteel over een kleine 1000 vrijwilligers die via 25 posten worden ingezet verspreid over de
zone.
Gezien 1 op 12 van de vrijwilligers zich in de Westhoek bevinden, zijn de Westhoekburgemeesters
zich zeer goed bewust van het belang van deze vrijwilligers. Door hun steun uit te spreken voor de
VVB, hopen ze bij te dragen aan een leefbaar statuut voor deze brandweervrijwilligers waardoor de
brandveiligheid op een betaalbare manier blijvend kan worden gegarandeerd in landelijke regio’s
zoals de Westhoek.
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