
BRANDWEERVRIJWILLIGERS IN VUUR EN VLAM VOOR HUN WERK 

 
In de raadsvergadering van januari 2011 werd de gemeenteraad verrast met de 
binnenkomst van het brandweerkorps van Bergschenhoek. Na afloop van de 
raadsvergadering kreeg hun woordvoerder de gelegenheid de raad te informeren over de 
reden van hun komst .  Het Hoekse korps had vernomen dat ze per direct hun auto moesten 
inleveren en dat deden ze met het overhandigen van de sleutel van hun TAS: TankAutoSpuit  
aan de burgemeester. De raad leek met stomheid geslagen en ook de burgemeester was 
niet op de hoogte van het feit dat deze TAS al zo snel zou worden overgeplaatst naar een 
ander korps dat deel uitmaakt van dezelfde Veiligheidsregio.  
 
Een week later werden de raadsleden uitgenodigd voor een toelichting in de kazerne van 
Bergschenhoek. De boodschap bleef dezelfde, maar was wat genuanceerder en werd de 
raad verzekerd dat de brandveiligheid van onze inwoners niet in het geding is. 
Bergschenhoek springt ook in de auto als er in een van de andere kernen brand uitbreekt! 
 
In de commissie Algemeen Bestuur van 10 februari 2011 werd het onderwerp desondanks 
geagendeerd. Dat Lansingerland deel uitmaakt van de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) is 
een feit en dat er bezuinigd moet worden eveneens, dat hebben de gemeenteraden ook 
opgedragen aan de Veiligheidsregio. Het zogenoemde Materieel Spreidings Plan is daarvan 
een direct gevolg: daarin worden materieel en locaties zodanig over de regio verspreid dat 
er een maximale dekking is. Dat heeft vanzelfsprekend consequenties binnen de gemeentes.  
 
Vrijwilligers 

In zijn reactie op de vragen en opmerkingen vanuit de commissie gaf de Burgemeester aan 
dat er geen sprake meer is van een lokaal korps, of van een gemeentelijk brandweerkorps, 
maar van één VRR-korps.  Dat mag dan (in theorie) zo zijn, feit is dat de VRR ook in de 
toekomst wil blijven werken met de inzet van de vrijwilligers. En die voelen zich vooral lokaal 
verbonden met de brandweer. Een positieve sfeer, erkenning en waardering voor de 
werkzaamheden zijn belangrijk voor het behoud van vrijwilligers. Dat punt hebben we met 
nadruk aan de orde gesteld en dat werd ook door de VRR erkend.  
 
Kazerne 

Of dat leidt tot een enthousiaste Lansingerlandse afdeling zal mede afhangen van de keuze 
voor de locatie. Als de kazerne op een ideale plek zou liggen, zou onze gemeente kunnen 
volstaan met één kazerne. Knelpunt daarbij is dat de kazerne in Berkel en Rodenrijs nog 
nieuw is. Financieel is het niet aantrekkelijk deze kazerne nu te vervangen door een nieuwere 
die een paar kilometer verderop wordt geplaatst. 
De ChristenUnie heeft aangegeven dat in deze afweging niet alleen moet worden gelet op 
de euro’s, maar dat ook juist die andere factoren: de saamhorigheid, de inzet en de 
wervingskracht van een vrijwilligerskorps een belangrijke rol moet spelen als een deel van 
onze (brand)veiligheid gewaarborgd moet worden door onze vrijwilligers. 
 
Preventie 

De ingezette veranderingen zullen in de loop van dit jaar hun beslag krijgen. De 
tankautospuit (TAS) van Bergschenhoek komt niet terug. Wat er wel komt is het Snelle 
Interventie Voertuig dat bemenst wordt door twee personen die sneller ter plekke kunnen zijn 
dan een TAS die uitrukt zodra er 6 man aanwezig is.  
 
Verder zal er blijvend aandacht worden gevraagd voor preventieve maatregelen die elk 
huishouden en elk bedrijf kan nemen: rookmelders, een handblusser en een blusdeken 
zouden tot de standaarduitrusting moeten horen. De brandweer moet dan minder snel 
uitrukken. Daar zijn we het van harte mee eens, want wanneer de brand eerder ontdekt 
wordt, is er veel te winnen. 
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