
Maandag 29 september zijn een viertal raadsleden van lokaal Alternatief op uitnodiging van de 

Brandweer Gelderland Midden op werkbezoek geweest op de werf in Duiven. Insteek; informatie 

over DRO ( Doorontwikkeling repressieve organisatie) 

Tijdens deze bijeenkomst heeft LA diverse vragen gesteld wanneer het gaat over de bezetting van een 

hele belangrijke groep in het korps; de vrijwilligers.. ónze vrijwilligers.  

29 oktober, morgen dus, moeten er een viertal voorstellen worden aangeboden aan het bestuur van 

het VGGM ( 2 in detail en 2 in hoofdlijnen) om vervolgens in het voorjaar van 2015 tot een concreet 

voorstel te komen voor een nieuwe samenstelling van de organisatie met mogelijke consequenties. 

Consequenties voor het personeel welteverstaan. 

We hebben kennis genomen van de scenario’s en hebben met name onze zorg uitgesproken over de 

reductie van de voertuigen wat voor ons gelijk staat aan minder mensen. Dat vrijwilligers die al 

jarenlang met ziel en zaligheid, soms met gevaar voor eigen leven, hiervan het kind van de rekening 

kunnen worden is niet ondenkbaar. Zoals we weten draait Duiven op deze vrijwilligers en het is van 

groot belang dat we een 300% bezettingsgraad behouden om ons korps optimaal te kunnen laten 

functioneren. 

Duiven bezit op dit moment twee Tankautospuiten en een Hulpvoertuig. Één Tankautospuit moeten 

we echter hoogstwaarschijnlijk inleveren. Dat betekent  dat bij een grote brand, waar twee 

tankautospuiten nodig zijn, we afhankelijk worden van andere gemeentes voor een tweede 

tankautospuit. Hiervoor worden de aanrijdtijden versoepeld.. aanrijdtijden waar we juist zolang voor 

hebben gestreden om ze zo kort mogelijk te houden en waar we als gemeente nú al erg veel moeite 

hebben om ze te halen ..(.) Dit gaat o.i. Hoe dan ook ten koste van veiligheid en je zet hiermee 

mensenlevens op het spel. 

Vragen: Hoe houden we  onze vrijwilligers aangesloten bij de organisatie? Wat kunnen we doen om 

een 300% bezettingsgraad in Duiven te waarborgen? Wat kunnen we doen om te waarborgen dat, bij 

een grote brand, de tweede , noodzakelijk tankautospuit op tijd bij de brand aanwezig is?   

 

 


