
Tussenkomst René Wouters tijdens de gemeenteraad Hulshout 29-01-2007 
 
Door VLD toegevoegde punt:  
 
Brandweer:  
 
Voorzitter, collega’s, 
Bijna dag op dag twee jaar geleden werd dit punt, dat de hulp van de snelste 
brandweerdienst moet regelen, al eens voorgelegd op de gemeenteraad, maar het werd 
toen uitgesteld. De nieuw vooropgestelde termijn was maart, maar ik ben toen vergeten 
te noteren welk jaar. Toch is dit punt voor veel van onze inwoners letterlijk van 
levensbelang zodat verder uitstel onverantwoord zou zijn. Het strategisch beleidsplan 
stelt trouwens dat we blijven aandringen op snellere aanrijtijden. Wel, laten we de daad 
bij het woord voegen.  

 
1. In dat strategisch beleidsplan staat dat het eenvormig oproepsysteem – het 

zogenaamde Astrid – de boosdoener zou zijn. Onlangs echter had ik een gesprek 
met een brandweercommandant, lid van de provinciale werkgroep Astrid. 
Daaruit blijkt dat dit systeem daarmee niets te maken heeft. Het eenvormig 
oproepsysteem kan wel zorgen voor een tijdswinst van ongeveer twee minuten. 
Zeer belangrijk dus in onze strijd voor kortere aanrijtijden maar onafhankelijk 
van de vraag welke ploeg er uitrukt. Wat er wel nodig is om vanuit de 100 
centrale rechtstreeks de snelste brandweerdienst te alarmeren, is een 
computerprogramma dat de centrale toelaat om onmiddellijk vast te stellen welk 
de snelste brandweerdienst is. Wel, dit programma is klaar en draait al voor 
bepaalde zones. Het enige wat de spoedige implementatie in sommige zones kan 
in de weg staan, is het ontbreken van een door de gemeenteraad goedgekeurde 
overeenkomst. We kunnen dus maar beter zorgen dat we klaar zijn. 

 
2. Bovendien bepaalt artikel 4 van deze overeenkomst dat de bevoegde 

brandweerdienst zelf ook kan instaan voor de alarmering van de snelste 
brandweerdienst. Dit betekent concreet: waar een wil is, is een weg en de bal ligt 
nooit in het kamp van een ander voor wie een duidelijk doel voor ogen heeft. In 
het strategisch beleidsplan staat: “Momenteel ligt de bal in het kamp van de 
gouverneur.” Maar het is de Hulshoutse gemeenteraad, dus wij alle 21, die in de 
eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de bijstand aan de burgers van onze 
gemeente. En je moet niet wachten tot een ander uw problemen oplost, je moet ze 
zelf aanpakken. In dit geval, betekent dat: als het computerprogramma het laat 
afweten, of nog niet volledig op punt zou staan, dan is er nog altijd een ander 
middel: de GSM. Het alarmeren van de snelste brandweerdienst is dus alleen een 
kwestie van politieke wil in de gemeenteraad en vervolgens het maken van goede 
en concrete afspraken met de 100 centrale en met de betrokken 
brandweerkorpsen. 

 
3. Als derde en laatste argument om dit vandaag ter stemming te brengen, wil ik het 

hebben over het belang er van. Misschien is dit niet voor iedereen even duidelijk. 
Uit een onderzoek in opdracht van de provincie bleek dat Hulshout het vijfde 
hoogste overschrijdingspercentage van de ganse provincie heeft. “Een duidelijk 
slechte dekkingssituatie” noemen de onderzoekers dit letterlijk. En dan zijn ze er 
nog van uit gegaan dat de overeenkomst die vandaag voorligt al gerealiseerd zou 



zijn. We doen het dus nog veel slechter dan vijfde laatste, we bengelen helemaal 
onderaan het staartje. U moet zich realiseren dat deze overeenkomst voor 
sommigen in onze gemeente het verschil betekent tussen tien minuten wachten op 
de brandweer of twintig minuten wachten. Als uw huis in brand staat, is dat 
verschil een eeuwigheid. De jongste jaren hebben we zo meerdere voorbeelden 
gehad. En dan waren er nog geen slachtoffers. Maar morgen of overmorgen, 
beste collega’s, vallen er wel dodelijke slachtoffers en ik wil daar liever niet op 
wachten om maatregelen te nemen.  
De VLD heeft een risicoanalyse uitgevoerd. Ik ga niet in detail treden maar het 
komt er op neer dat een risico gekwantificeerd en ingedeeld wordt op basis van 
drie criteria: de waarschijnlijkheid, de ernst en de frequentie van het risico. Wel, 
toegepast op dit geval is het resultaat: “hoog risico, onmiddellijk maatregelen 
vereist”.  

 
Concreet stellen wij volgende maatregelen voor: 

1. Vandaag: het goedkeuren van deze overeenkomst en op korte termijn het 
implementeren er van. 

2. Op middellange termijn: binnen de politiezone pleiten voor een versnelde 
uitvoering van het aanslepende dossier van het veiligheidscentrum in Westerlo, 
hetgeen de brandweer een stuk dichter bij Hulshout brengt. 

 
en tenslotte ook op middellange termijn moeten we het voorzien van een 
brandweervoorpost in onze gemeente ernstig in overweging nemen omdat dat volgens 
ons de enige manier zal zijn om te kunnen voldoen aan de voorgeschreven norm wat de 
interventietijd betreft. Niet een volledig eigen korps, want dat is inderdaad financieel 
niet haalbaar en niet verantwoord, maar een vooruitgeschoven post van een bestaand 
korps is zeker en vast een haalbare kaart en zal op termijn blijken de enig mogelijke 
optie te zijn om de norm te halen, hetgeen volgens ons een van de belangrijkste 
kerntaken is van een gemeentebestuur. 


