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Voorwoord 
!
Voor u ligt het jaarverslag van brandweerpost Nederweert over het jaar 2013. !
Het jaar 2013 was het eerste jaar waar alle brandweerposten van de Veiligheidsregio Limburg Noord 
onder de regionale vlag opereerden. Tevens het jaar waarin de organisatieontwikkeling dusdanige 
vorm aannam dat per 2014 met deze organisatievorm aan de slag gegaan kan worden. Het klinkt 
allemaal erg abstract, maar ook als vrijwilliger van post Nederweert zullen we in deze nieuwe 
organisatievorm een plek krijgen. Hoe deze plek eruit komt te zien is nog niet geheel bekend. 
Afhankelijk van de besluitvorming van het dekkingsplan, de visie vrijwilligers en de visie repressie zal 
bekend worden welke positie post Nederweert zal gaan in nemen.  !
Het jaar 2013 was een jaar met repressief veel inzetten ondanks het feit dat het aantal nodeloze 
automatische meldingen met bijna 50% was gedaald bleef de teller steken op 136. 
Uiteraard is iedere uitruk waarbij de burger is betrokken er één te veel.  
Maar het wegnemen van het volledige restrisico door brandpreventie en verkeersveiligheid is een 
utopie.  !
Preperatief gezien zijn er vele zaken gerealiseerd. Oefenleiders nemen vanuit de post meer initiatief 
om zelf een oefening te ensceneren, is er een start gemaakt met de nieuwe opzet van LPLHB en 
hebben er nieuwe trainingen plaatsgevonden in het OCN.  Verder heeft Nederweert de organisatie 
van de 1ste ronde gewestelijke 112 wedstrijden georganiseerd en heeft het zelf deelgenomen aan de 
112 wedstrijden en aan de brandweercompetitiedag. Nederweert heeft ook deelgenomen aan de door 
de veiligheidsregio georganiseerde pelotons en COPI oefeningen. !
Het jaar 2013 was een jaar voor de formele kanteling van de organisatie. Procedureel en 
organisatorisch kon dit jaar vergeleken worden met een pre Olympisch jaar. In een dergelijk jaar zijn 
de WK ’s en EK ’s niet zo belangrijk maar zijn alle ogen en focus gericht op de Olympische spelen. Bij 
de brandweer was 2013 zo’n jaar. Met name aan de koude kant van de organisatie was te merken dat 
velen wachtte op de datum 01-01-2014. Gelukkig heeft dit niet zijn weerslag gekend naar de warme 
kant de repressie. Met name de voorbereidende kant van de repressie heeft uitstekend werk verricht 
om er toch voor te zorgen dat de vrijwilligers de in nood verkerende burger konden helpen.  !
De wijziging ten aanzien van het nieuwe repressief gebied nadert met snel. Vanaf 1 april 2014 zal het 
SIV vanuit Weert uitrukken tijdens kantooruren gaan verzorgen. In eerste instantie wordt de SIV dan 
ook gezien als vervanging van de TS 4 met dien verstande dat ook zeer kleine incidenten door de SIV 
zullen worden bestreden.  
Met de gewijzigde inzichten vanuit het ministerie ten aanzien van de opkomsttijden, is op dit moment 
niet geheel duidelijk hoe en welke wijze de SIV nog meer kan worden ingezet. Vanuit het dekkingsplan 
wat ter besluitvorming bij het AB ligt zal duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de te lage 
opkomsttijden voor post Nederweert.  !
In personele zin zijn we één van de weinige posten welke brandweermensen op de wachtlijst hebben 
staan. In 2013 zijn 3 enthousiaste vrijwilligers aangesteld. Martijn Oosterveen, Rens op ’t Root en 
Manuel Sanchez komen onze post versterken. Wederom vrijwilligers welke in een groot gedeelte van 
hun tijd tijdens kantooruren in Nederweert verblijven. Mede hierdoor kunnen we als post onze 
paraatheid 24/7 garanderen.  
Afscheid hebben we genomen van Mario Frenken.  !!
Januari 2014  
Postcommandant 
Iwan Stultiens  !!!
1 Inleiding !
Uit het voorwoord valt op te maken dat 2013 een jaar was met veel uitrukken. Het aantal 
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nodeloze meldingen is met bijna 50% gereduceerd en toch heeft post Nederweert de burger 
136 maal ten diensten gestaan. 2013 Was ook een jaar wat in het teken stond van de 
formele kanteling van de organisatie. In eerste instantie hadden de vrijwilligers geen “last” 
van de organisatieontwikkeling. Later toen bekend werd gemaakt dat de te realiseren 
opkomsttijden voor de veiligheidsregio niet toereikend waren werd een nieuw dekkingsplan 
opgesteld. In dat plan komt post Nederweert qua opkomsttijden niet sterk uit de bus.  
Door het inzetten van SIV’s vanuit Heijthuijsen en Weert moeten de opkomsttijden 
verbeteren. Voor post Nederweert is dat nauwelijks het geval.  
Hoe dit probleem voor Nederweert kan worden opgelost, staan in het dekkingsplan wel een 
aantal opties genoemd. Op deze wijze krijgt in een later stadium dus ook de vrijwilliger te 
maken met enige vorm van organisatieontwikkeling. De onzekerheid hoe de repressie voor 
post Nederweert vorm gegeven gaat worden maakt het voor de vrijwilliger lastig !
Ten aanzien  van O&O en beheer heeft het district Weert uitstekend gefaciliteerd bij opleiden 
en oefenen van onze vrijwilligers. Het mag wel eens benoemd worden dat we als 
Nederweert het voorrecht hebben dat onze contactpersonen Edward Sieben en Fred Knapen 
tevens lid zijn van onze post. Vaak zijn twee woorden genoeg om elkaar te kunnen begrijpen. 
Gevolg een prima samenwerkingsverband tussen O&O, beheer en post Nederweert.     !
In dit jaarverslag zullen alleen de taken welke directe relatie met post Nederweert hebben 
worden beschreven. De taakvelden pro-actie en preventie hebben deze directe relatie niet 
en worden daarom niet beschreven. 

2 Taakveld preparatie 

2.1 Uitleg taakveld !
Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de incident-bestrijding, zoals het oefenen, 
het onderhoud van materieel en het opstellen van aanvalsplannen. 

2.2 Opleiden en oefenen 

Opleiden en oefenen!
De doelstelling van het opleiding- en oefenbeleid is dat personeel vakbekwaam wordt en 
blijft. Een cyclus van levenslang leren is noodzakelijk om dit doel te bereiken. !
Opleidingen in 2013 
Het opleiden is gericht op het aanleren van een basisniveau. Dit gebeurt door het personeel 
volgens de wettelijke eisen op te leiden. !
In 2013 zijn de volgende opleidingsresultaten behaald: 
• John Horijon, Luuk van Thuyl en Alex Mayeur zijn gestart met de opleiding manschap A. 
• Manuel Sanchez, Martijn Oosterveen en Rens op ’t Root zijn gestart met de opleiding 

manschap A. 
• Johan MAckus is gestart met de opleiding bevelvoerder. 
• Edward Sieben is geslaagd voor de opleiding voertuig/pompbediende. 
• Joyce Scheffers heeft manschap A  bijna afgerond.  
• Jordy Koppen en Pieter van Gog zijn geslaagd voor WVD 
• Bart Vlassak, Patrick Broens en Remco Gruteke zijn geslaagd voor brandweerduiker.  !!
Oefenen in 2013 !
Het oefenen is erop gericht om kennis, vaardigheden en competenties op peil te houden of 
op een hoger niveau te brengen. Uitgangspunt hierbij is de Leidraad oefenen. !
Wekelijkse korpsoefeningen !
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In 2013 is wekelijks geoefend op de woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
Er wordt gewerkt met een districtelijk opgesteld oefenrooster dat bestaat uit de onderdelen 
OGS, HV en brand. Deze blokken zijn weer onderverdeeld in elementaire, basis en 
eindoefeningen. De elementaire oefening worden meestal in een standvorm georganiseerd. 
De personen worden persoonlijk beoordeeld op hun kennis en vaardigheden. De 
basisoefeningen vinden vaak plaats op locatie bij een ondernemer of ergens in een 
leegstaand pand. Hier wordt getoetst aan de competentie in team verband (6 personen).Ter 
afsluiting van een oefenblok wordt een eindoefening gehouden. Deze eindoefeningen 
worden ergens in het district georganiseerd en voorbereid en geënsceneerd door het team 
O&O. Ware spektakelstukken zo kunnen  de oefeningen het beste worden beschreven. In 
samenwerking met de acteurs van het bedrijf To Rescue worden de oefeningen een 
realistisch karakter toebedeeld.  !
De eindoefening voor het blok HV werd gehouden in Roggel. Voor het blok Brand werd de 
oefening geënsceneerd in het bouwwerk van de “Weijer” aan de Graafschap Hornelaan in 
Weert. de waterscouting in Nederweert , waarbij en auto tegen de pijler van de randwegbrug 
was gereden en de eindoefening brand werd gehouden bij een bedrijf.  
Tevens is voor het blok brand is in 2013 veel aandacht geschonken om voorbereid te zijn om 
echte warmte trainingen ten uitvoeren te brengen in het oefencentrum Nederweert (OCN).  
De opgeleide brandinstructeurs hebben voor het kunnen werken met de warmtebeeldcamera 
prima gebruik gemaakt van het OCN. Valkuilen en onwetendheden waar je als drager van 
een warmtebeeldcamera rekening mee moet houden konden aldaar prima worden beoefend.  
Verder werden dit jaar de WVD-ers, chauffeurs, pompbediendes en VZH bediendes door 
eigen instructeurs bijgeschoold of werden ze in districtelijk of regionaal verband getraind. De 
in 2013 gehouden oefeningen staan in onderstaande tabel weergegeven.  

!  
Eén van de wekelijkse oefeningen. (foto. Nederweert24) !
VZH:

1 elementaire oefening

Chauffeurs:

5 rij/pomp oefeningen

Alle chauffeurs hebben een praktijk  training 4X4  gehad..

Leerwerkplek opdrachten:

2 maal bijscholing bevelvoerder

Jaarverslag Brandweer Nederweert 2013                               !6



FireFitTest:

3 maal Fire Fit Test.

Boot:

2 maal specifieke oefening met de nieuwe boot

LPLHB:

3 avonden bijscholing LPLHB

AED/BLS:

3X herhaling

Wedstrijdoefening:

9 maal specifieke oefeningen voor wedstrijdploeg

Vergaderingen:

1 korpsvergadering

1 ploegoverleg

1 vergadering B.O.K.

1 Lezing Stroom (Michael Bertels)

2 inloopavond

Bevelvoerdertraining:

1 maal districtelijke oefening (IM)

2 regionale bijeenkomsten

2 bevelvoerders operationele training in Weeze    

Peloton:

1 maal deelname aan compagnieoefening 

Realistisch:

3 X OCN 1 (demo deurprocedure)

3 X OCN 2 (inzetoefening en ventilatie)

4 X OCN 3 (WBC)

2 X Theorie WBC

Brand:

2 elementaire oefeningen                                                            

18 Basisoefeningen (inzet)

THV:

8 elementair oefeningen

2 Basis oefeningen

2 Eindoefeningen

2 Samenwerking ambulance

OGS:

1 basisoefeningen

WVD:

4 elementaire oefeningen

3 regionale WVD oef
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!!!!!!!
Oefeningen !
Realistisch !

In 2013 is gekozen om zowel extern als bij OCN realistisch te gaan oefenen.  
Oefencentrum Nederweert. (foto. Nederweert24) !
Voorgaande jaren werden alleen bevelvoerders extern getraind bij een realistisch 
oefencentrum (veelal in Revinge in Zweden). Vanuit o.a. kostentechnisch oogpunt was dit 
niet meer mogelijk. De gekozen optie is nu om gedurende 3 dagen bevelvoerders en 
manschappen te trainen in Weeze bij een realistisch oefencentrum.  In combinatie met het 
OCN en de training in Zweden worden manschappen en bevelvoerders nog beter opgeleid 
en getraind voor een daadwerkelijke inzet.   

Zaagspecialisten:

Er is een vervolg op de zaagtrainingen gedaan in de vorm van 1 theorie sessie en 1 praktijk dag.

Casuïstiek:

1 avond gevuld met casus.

Ensceneren:

Alle oefenleiders bijgeschoold door O&O

Alle manschappen bijgeschoold door oefenleiders.

Wedstrijdelement:

Brandweercompetitiedag 
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!
Bevelvoerders 
Ook de bevelvoerders werden zowel op post- als districtsniveau getraind. Zo werden de 
bevelvoerders vanuit het district getraind voor een nieuwe manier van benadering en 
bestrijding van een brand middels het 4 kwadrantenmodel.  
Verder hebben de bevelvoerders een lezing gehad van Rijkswaterstaat over o.a. 
incidentmanagement en zijn ze middels computersimulatie getraind in HV, brand en OGS.  !
Chauffeurs 
Chauffeurs volgen in districtsverband een doorlopende oefencyclus die bestaat uit de 
componenten: rijden op de weg, rijden in het terrein, verkeersregels en simulatortraining. !
LPLHB 
De leden van post Nederweert hebben in 2013 de jaarlijkse  herhalingstraining gevolgd hoe 
een slachtoffer te benaderen, het stellen van een eerste diagnose en hoe eerste hulp te 
verlenen. Dit benaderen, diagnosticeren en handelen gebeurt volgens het Landelijk Protocol 
Levensreddende Handelingen Brandweer (LPLHB) en wordt geïnstrueerd door mensen van 
de RAV. Dit jaar is met name gekozen voor de pragmatische aanpak. Incidenten waarbij we 
als brandweer betrokken zouden kunnen zijn, zijn in de vorm van casussen behandeld.  !
Regionale oefeningen 
Post Nederweert heeft dit jaar deelgenomen aan de regionale pelotonsoefening in 
Herkenbosch. Hier werd de nieuwe inzetprocedure bosbrandbestrijding beoefend.    

2.3 Wedstrijden !
Provinciaal 
Tijdens de provinciale brandweerwedstrijden in de klasse 112 in Echt heeft de wedstrijdploeg 
de 3de  plaats behaald. Een persoon was bekneld geraakt met zijn benen onder een stalen 
balk welke uit een kraan was gevallen. Door aandacht te trekken kwam een schipper welke 
in het ruim bezig was met werkzaamheden naar buiten. Echter de schipper was vergeten de 
brander dicht te draaien. Daardoor ontstond brand in het ruim van het schip. Brandweer 
Nederweert klaarde de klus op een dusdanige wijze dat een 3de plaats werd behaald en dus 
een plek bij de eerste ronde gewestelijke wedstrijden werd afgedwongen.   

!  
3de plaats provinciale wedstrijd 112 te Echt. (foto. Nederweert24) !
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1ste ronde gewestelijk 
In Mierlo moest Nederweert aantreden voor de 1ste ronde gewestelijk. De melding was dat er 
een persoon bekneld zou zitten onder een kar bij Dierenrijk Europa. Het vermoeden van de 
leden van post Nederweert werd werkelijkheid toen ze ter plaatse kwamen en een persoon 
inderdaad met zijn been onder een kar bekneld met in de kar een boze ijsbeer. Alvorens met 
deze klus te kunnen beginnen moest eerste een medewerker van het park worden 
gereanimeerd waarna de ijsbeer door een dierenarts moest worden verdoofd en de persoon 
kon worden bevrijd. Echter daarmee was de klus nog niet geklaard. In het dierenverblijf was 
brand ontstaan. Nadat deze brand was geblust was de situatie rondom Dierenrijk Europa 
weer stabiel. Tijdens de prijsuitreiking werd bekend gemaakt dat post Nederweert een 
keurige 5de plaats had bereikt. Helaas niet voldoende om door te kunnen naar de 2de ronde 
gewestelijke…..maar toch een keurige prestatie. De opbouwende lijn van een 10de plaats in 
2012 naar een 3de en 5de plaats 2013 geeft veel hoop op een 2de ronde gewestelijke in 2014. 

5de plaats 1ste ronde gewestelijke 112 wedstrijden. (foto. Nederweert24) !
Organisatie wedstrijden 112 Nederweert 
Toen begin 2013 de vraag vanuit het district Weert werd gesteld wie de 112 wedstrijden 1ste 
ronde gewestelijk zou willen organiseren, was er maar één post die direct ja riep. Op 1 juni 
moest er een wedstrijd worden georganiseerd voor de 1ste ronde gewestelijke wedstrijden. 
Middels het formeren van een drietal werkgroepen (logistiek, kazerne/catering en object) is 
gekozen om bij Rumal (voormalige BAM terrein) een wedstrijd te organiseren. Met 
medewerking van Jan van den Brand van Rumal mochten we het oude kantoorpand volledig 
benutten. Als scenario werd gekozen voor een race met auto’s op het terrein van Rumal. 
Daarbij werd een fietser  omvergereden. Een achteropkomende auto moest uitwijken voor 
het ongeval en boorde zich met zijn auto in het kantoorpand. Daar waar de auto het pand 
was binnengereden was op dat moment een monteur de CV ketel aan het repareren. Door 
de klap viel de brander uit zijn handen en ontstond er een kleine brand in de CV ruimte. 
De ploeg uit ’s Gravenpolder heeft de klus als beste geklaard. Tweede plaats was er voor 
Berghem en derde was post Mierlo-Geldrop.  
Een prima verlopen dag. Mede dankzij de inzet van al onze vrijwilligers, oud leden, het 
ABWC maar zeker ook dankzij een uitstekende samenwerking tussen Rumal en de 
brandweer was deze dag er een om niet snel meer te vergeten.  
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!  
Organisatie 112 wedstrijden 1ste ronde gewestelijke in samenwerking met Rumal. (foto. Nederweert24) 

2.4 Brandweercompetitiedag !
Zoals te doen gebruikelijk is vind op de eerste zaterdag van oktober de 
brandweercompetitiedag plaats. Een dag waarbij alle posten van het district en de 
bedrijfsbrandweer van Wetring Fascillities bij elkaar op bezoek gaan om bij iedere post een 
oefening brand, HV of OGS te spelen. In Nederweert was een ongeval geensceneerd. Circus 
de “Rode Haan” zou in Nederweert een act met een ijsbeer te toon spreiden. Bij het 
gemeentehuis werden de ploegen vanuit het district geconfronteerd met het scenario zoals 
post Nederweert tijdens de wedstijd in Mierlo aantrof.  
Post Nederweert heeft een uitstekende derde plaats gehaald. Een spelende ploeg 
bestaande uit leden welke zojuist hun opleiding hadden afgesloten of nog bezig waren met 
hun opleiding gaf dit resultaat extra glans.  !
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!  
Object Nederweert tijdens de brandweercompetitiedag. (foto. Nederweert24) 

2.5 Fire fit test !
In 2013 is voor de eerste maal getest met een conditionele test, genaamd de fire fit test. 
Deze test zal op een soortgelijke wijze onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe 
brandweerkeuring (PPMO periodiek preventief medisch onderzoek). Het is de bedoeling dat 
een fysiek zwaar parcours met ademlucht binnen een bepaalde tijd wordt afgelegd. Ook in 
2013 heeft onze post een aantal malen aan deze test deelgenomen. Gelukkig bleek de 
conditionele gesteldheid van onze leden goed te zijn. 

2.6 Materieel !
Het korps beschikt over een modern wagenpark. Op 31 december 2013 beschikte het korps 
over het volgend materieel. 
• tankautospuit 4131 (bouwjaar 2004) 
• tankautospuit 4132 (bouwjaar 2008) 
• personeelsbus 4101 (bouwjaar 2009) 
• boot op trailer 
• oefenaanhanger !
Materieel 
In 2013 zijn alle voertuigen omgenummerd naar een unieke landelijk code. Voorheen waren 
er bijvoorbeeld van de het roepnummer 640 in de veiligheidsregio 3 van deze voertuigen 
aanwezig. Nu zijn alle voertuigen voorzien van een uniek nummer.  !
4132 
De 4132 is voorzien van een warmtebeeldcamera en voorzien van een overdrukventilator.  !
4131 
Na het invoeren van de operationele grenzen in  2012 heeft Nederweert in haar 
verzorgingsgebied geen spoorlijn meer. Het stukje spoorlijn wat Nederweert had behoort nu 
tot het verzorgingsgebied van post Grathem. De veiligheidstester welke tot de bepakking van 
de 4131 behoorde is nu overgedragen aan post Grathem.  !
Kazerne !
Keuken 
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Vanaf 2009 biedt het team beheer vanuit het district ondersteuning voor alle posten. De oude 
ademluchtruimte is na de districtsvorming dan ook niet meer als zodanig in gebruik. Onze 
post was wel opzoek naar een ruimte waar we eten en drinken op een hygiënische manier 
konden opslaan. In overleg met het district is besloten om de oude ademluchtruimte hiervoor 
in gebruik te gaan nemen. Aan de oud leden is gevraagd of ze deze ruimte willen omtoveren 
tot zo’n ruimte. Het toeval wil dat we van Jan van den Brand van de firma Rumal een 
keukenblok geschonken hebben gekregen. De culinaire opening van deze ruimte zal dan 
ook samen met de oud leden en met Jan van den Brand plaatsvinden.   !
Toegangscontrole 
Tijdens een uitruk in de avond of nachtelijke uren moesten de deuren van de kazerne 
handmatig worden gesloten. Kostbare tijd wanneer een burger in nood van hulp moet 
worden voorzien. Samen met de firma Alarmpoint hebben we het oude alarmsysteem weten 
om te bouwen tot een toegangscontrole systeem. In combinatie met dit systeem kunnen de 
poorten en deuren tijdens het wegrijden van een TS middels een afstandsbediening worden 
gesloten.  !
Facelift 
Eind 2012 zijn we in overleg met de gemeente Nederweert om het bouwwerk aan de 
buitenzijde te voorzien van een opknapbeurt. Zo is het noodzakelijk dat de kolommen 
worden voorzien van een nieuwe verflaag, de overheaddeuren worden gecoate, de 
boeiboorden eenzelfde kleur krijgen, enz. Inmiddels zijn we in een stadium beland waar we 
als brandweerdistrict zelf offertes hebben aangevraagd om bovenstaande zaken 
gerealiseerd te krijgen. Hopelijk dat we dit project in 2014 kunnen afronden.  

3 Taakveld repressie 

3.1 Uitleg taakveld !
Repressie is de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van 
brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten. 

3.2 Repressief optreden !
In 2013 kreeg de brandweer van Nederweert 136 keer een melding voor een uitruk. Het 
betrof 62 maal brand en 73 maal hulpverlening. Onder hulpverlening wordt hier verstaan 
incidenten anders dan brand. Een aantal opmerkelijke incidenten waren het aantal (zeer) 
grote branden binnen het verzorgingsgebied. De eerste zeer grote brand was de brand aan 
de Heijsterstraat in Nederweert. Daar werd een varkensstal volledig in de as gelegd. De 
tweede zeer grote brand was de brand van een loods waar vissen werden gehouden. Ook 
deze loods viel aan de vlammen ten prooi. De derde zeer grote brand was de brand aan 
Staat in Nederweert. Hier werd op kermiszondag  het pand van de voormalige Boerenbond 
door brand verwoest.   
Opmerkelijk is dat anders dan anderen jaren het aantal hulpverlening in aantal meer 
bedraagt dan het aantal branden.  
Incidenten welke enige indruk hebben gemaakt of welke opmerkelijk waren staan hieronder 
nader beschreven.  !!!
Uitsplitsing van uitrukken naar brand en hulpverlening 
Branden 2011 2012 2013 Hulpverlening 2011 2012 2013

Woningbrand 5 3 2 Verkeersongeval 17 14 21

Bedrijfsbrand 11 4 6 Overige hulpverleningen 4 4 5

Wegvervoer 10 9 10 Auto/persoon te water 3 - -

Jaarverslag Brandweer Nederweert 2013                               !13



!!
Opmerkelijke en indrukwekkende alarmeringen en incidenten in 2013 !
Verkeersongeval A2 
In de nacht van 3 januari werd post Nederweert gealarmeerd voor een verkeersongeval op 
de A2, rijrichting Maastricht. Bij het opvragen van de melding bleek het te gaan om een 
aanrijding tussen een personenauto en een vrachtauto. Ter plaatse aangekomen werd 
midden op de A2 een personenauto welke volledig in elkaar zat aangetroffen. In het voertuig 
zat een zwaargewonde beknelde bestuurder. Na eerst het voertuig te hebben gestabiliseerd 
en de gewondenverzorger plaats heeft genomen in het voertuig om het slachtoffer te 
stabiliseren is in overleg met de ambulancepersoneel en MMT personeel gestart met de 
bevrijding van het slachtoffer.  
Zoals te doen gebruikelijk worden bij een incident op de A2 altijd twee posten gealarmeerd. 
Reden hiervoor is dat iedere gealarmeerde post een van de twee rijrichtingen voor zijn/haar 
rekening neemt. De tweede post heeft het incident verder verkend en is uiteindelijk bij een 
vrachtauto enkele honderden meters verder terecht gekomen. Deze vrachtauto heeft 
waarschijnlijk bij het invoegen de personenauto niet opgemerkt, waardoor deze aanrijding 
ontstond.  
Na lang en goed werk te hebben verricht zijn de posten huiswaarts gekeerd. Voor een aantal 
leden was dit het eerste echt ernstige verkeersongeval. Vanuit het BOT team is hulp 
aangeboden voor de verwerking van dit trauma .  
Enkele dagen na het ongeval kregen we het bericht dat het slachtoffer aan zijn 
verwondingen was overleden.  

Schoorsteen 8 4 4 Gevaarlijke stoffen 5 5 6

Natuurbrand 9 1 8 Dieren in nood 4 8 1

Automatische 
brandmeld.

54 39 23 Assistentie politie/
ambulance

4 4 9

Inzet WVD-ploeg 1 1 2 Stormschade/wateroverlast 3 3 22

Diversen 9 16 8 Diversen 4 3 4

VZH 5 4 5

Totaal 107 77 63 Totaal 49 45 73
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!  
VKO A2, met dodelijke afloop. (foto. Nederweert24) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brand of toch verkeersongeval? 
Op 13 februari in de nachtelijke uren werden de leden van post Nederweert wakker gepiept 
voor een brand van een vrachtauto aan de Venloseweg. Tijdens het opvragen van het bericht 
bleek het te gaan om brand van een vrachtauto met oplegger. Lading was niet bekend. Toen 
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de TS al enkele minuten was uitgerukt kregen ze te horen dat het niet zou gaan om een 
brand van een vrachtauto maar dat het ging om een verkeersongeval. Een vrachtauto zou 
tegen een boom aan de Venloseweg te zijn gereden. Voor een buitenstaander zou het niet 
veel verschil maken of het nu gaat om een verkeersongeval of om een brand. Immers 
dezelfde brandweer moet toch naar het incident. Zwart wit gezien klopt dat verhaal natuurlijk 
ook. Echter voor de bemanning van de TS ligt de situatie toch anders. Om beslagen ten ijs te 
komen bij het incident wordt in de TS een voorbereiding op het incident gemaakt. En het 
maakt nogal verschil of je, je moet voorbereiden op een brand of op een ongeval.  
Ter plaatse bleek het inderdaad te gaan om een vrachtauto welke tegen een boom was 
gereden. De gehele rechterzijkant van de opleggen was opengereten en de volledige lading 
lag op de weg, berm en sloot. De hevig geschrokken chauffeur stond naast zijn auto. De 
brandweer heeft geassisteerd met het opruimen van de lading. !

Verkeersongeval Venloseweg. (foto. Nederweert24) !!!!!!!!!!!!
Zeer grote brand GRIP 2 Heijsterstraat 
Vrijdagochtend 1 maart kwam de melding van een gebouwbrand aan de Heijsterstraat te 
Nederweert. Onmiddellijk volgde een tweede alarmering middelbrand Heijsterstraat 
Nederweert. Het zou gaan om één van de 4 varkensstallen welke in brand zou staan. Toen 
de eerste TS ter plaatse was is direct door de eerste bevelvoerder opgeschaald naar grote 
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brand aangezien de brand inmiddels uitslaand was en omdat een naastgelegen woning 
bedreigd werd door de brand. Even later werd zelfs opgeschaald naar zeer grote brand 
omdat de brand aan de achterzijde van de stal over was geslagen naar een naastgelegen 
stal. Het hevige gekrijs van de varkens ging bij iedere brandweerman/vrouw door merg en 
been. Helaas kon de brandweer de varkens welke in de brandende stallen zaten niet meer 
redden.  
Omdat er bij de brand waarschijnlijk asbest was vrijgekomen en de windrichting over de A2 
stond werd het verkeer van die A2 stilgelegd en werd GRIP 2 afgekondigd. Gelukkig werd op 
de A2 geen asbest gevonden. Met de korpsen van Nederweert, Weert, en Grathem heeft het 
nablussen nog vele uren geduurd.  
Bij dit soort branden is goed te zien dat je slagkracht nodig hebt om zo’n soort brand te 
kunnen bestrijden. Met name in het begin van dit soort branden is bluswater essentieel. Ook 
hier was in het begin sprake van een tekort aan bluswater. Om het bluswater over een lange 
afstand ter plaatse van de brand te krijgen zijn vele mensen nodig. Gelukkig beschikken we 
binnen post Nederweert nog over voldoende slagkracht! !

!  
Zeer grote brand varkensstal Heijsterstraat. (Foto. Johan Bloemers Photographics) 
  !!!!!!
Zeer grote brand Hofweg 
Op Vaderdag 16 juni rammelde de alarmontvangers voor post Nederweert voor een 
buitenbrand aan de Hofweg in Ospel. Een grote zwarte rookkolom trok richting Ospeldijk. Al 
snel werd opgeschaald naar middel brand. Ter plaatse aangekomen bleek een oude 
viskwekerij in brand te staan. Vanwege het feit dat het bluswater over een lengte van 
ongeveer 200 meter moest worden gehaald werd doorgeschaald naar zeer grote brand. 
Vanwege het toegestroomde publiek was het voor de hulpverleners moeilijk om ter plaatse te 
komen. In samenwerking met de politie werd het publiek op gepaste afstand gehouden en 
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kon de brand worden bestreden. Gelukkig was de loods volledig vrijstaand en werden geen 
andere bouwwerken bedreigd.  
Na enige uren te hebben nageblust konden alle brandweermensen terug naar de kazerne en 
kon toch nog een paar uurtjes worden genoten van Vaderdag.   !

!  
Zeer grote brand Hofweg (foto. Nederweert24) !!!!!!!!!!!!!!!!
Wolkbreuk……wateroverlast 
Na een hete zomerdag op 7 juli te hebben gehad trokken tegen de avond zware regen en 
onweerbuien boven Weert en Nederweert. De heldere hemel verkleurde naar een donker 
zwarte achtergrond. Het duurde dan ook niet lang alvorens de pagers in alarm gingen om uit 
te rukken voor een brand in natuurreservaat de Grootte Peel. Gelukkig bleek aldaar niets 
aan de hand te zijn. Maar de wolkbreuk had met name de gemeente Weert getroffen. Het 
aantal melding kon door de alarmcentrale niet meer worden verwerkt en contact met de 
hulpdiensten verliep zeer moeizaam. Daarom wordt bij extreem weer vanuit kazerne Weert 
een lokaal actiecentrum ingericht. Dit actiecentrum heeft contact met de meldkamer en geeft 
de meldingen door aan de eenheden van de brandweer. Hierdoor wordt het kanaal tussen 
meldkamer en hulpdiensten ontlast. Ook post Nederweert werd gevraagd om te assisteren. 
Post Weert was bezig met het assisteren van het ontruimen van camping De Ijzeren Man. 
Tenten waren weggewaaid, omgewaaide bomen blokkeerde de route om de camping te 
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kunnen verlaten, caravans waren ondergelopen. Met andere woorden het was een enorme 
ravage. Post Nederweert heeft zich bezig gehouden met meldingen van ondergelopen 
woningen, kelders en starten.  Rond de klok van 6.30 uur waren de laatste vrijwilligers van 
Nederweert terug in de kazerne. Na bijna 12 uur aan één stuk in touw te zijn geweest 
kwamen ze moe maar voldaan terug van een nacht hard werken. !

!  
Noodweer in Weert. (foto. Nederweert24) !!!!!!!!!!!!!!
Zeer grote brand Boerenbond Nederweert 
Kermis of geen kermis wanneer een brand ontstaat is niet bekend. Op kermiszondag 25 
augustus rond de klok van 5.30 uur kwam de melding binnen van een brand gebouw overig 
aan Staat in Nederweert. Nog geen minuut later werd door geschaald naar middelbrand.  
Toen de eerste TS ter plaatse kwam was de brand inmiddels uitslaand. Het betrof het 
voormalige pand van de Boerenbond. De ramen van de naastgelegen voormalige winkel van 
de Boerenbond waren door de hitte al kapot gesprongen. Het aangrenzende pension van 
Nieuwenhoven werd direct door de vlammen bedreigd. Vandaar dat de eerste bevelvoerder 
opschaalde naar grote brand en later in verband met de waterwinning naar zeer grote brand. 
Met man en macht werd gewerkt om overslag naar zowel de voormalige winkel als naar 
pension van Nieuwenhoven te voorkomen. Met veel pijn en moeite is het gelukt om beide 
bouwwerken te besparen. Toen overslag niet meer tot de mogelijkheden behoorde was het 
een kwestie van afblussen van de brand. Overigens zeker nog het vermelden waard was dat 
bij branden te allen tijde rekening moet worden gehouden met de opstelplaats van de auto’s. 
Bevelvoerder en chauffeur van de 2de TS hebben hun voertuig nog verplaatst omdat ze niet 
zeker waren van het feit of de topgevel van het bouwwerk door brand zou bezwijken. Nog 
geen 5 minuten later lag de gevel op de grond daar waar eerst de TS was opgesteld.  
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Het lastigste van deze inzet was de grote omvang van het bebouwde perceel. Er kon niet 
makkelijk een beeld worden verkregen van de totale situatie. De bevelvoerders hebben 
samen met de OvD prima werk geleverd. Een compliment om tijdens Nederweert kermis 
twee maal een TS en een VZH te kunnen bemannen…..dit toont de kracht van post 
Nederweert.  !

!
Brand voormalig pand Boerenbond.(foto. Johan Bloemers Photographics) !!!!!!!!
Automatische meldingen 
Het aantal automatische meldingen is in het jaar 2013 met ruim 40% verminderd ten 
opzichte van 2012. Een winstsituatie welke met name door brandveilig leven is 
bewerkstelligd. Bij iedere automatische brandmelding binnen district Weert neemt een 
medewerker van de afdeling risicobeheersing contact op met het betreffende adres. Meestal 
gaat hij ter plaatse en wordt in overleg met de eigenaar/gebruiker bekeken hoe in het vervolg 
een nodeloze melding opnieuw kan ontstaan. Een project met succes. Zowel het in contact 
treden met de gebruikers als ook het reduceren van het aantal doormeldingen heeft geleidt 
tot dit succes. In 2011 was nog sprake van 59 automatische meldingen en nu nog van 23. 
Een afname van meer dan 60%.   !
3.3 Alarmering en consignatie !
Alarmering post Nederweert 
Om ervan verzekerd te zijn dat voldoende personen bij een alarmering opkomen, wordt 
tijdens werkdagen van 6.00 uur tot 19.00 uur korpsalarm gegeven. Het hele korps wordt 
gealarmeerd om de eerste tankautospuit zo snel mogelijk met zes personen te bemensen. !
Anders dan voorgaande jaren was onze post van mening dat we tijdens de weekenden geen 

Jaarverslag Brandweer Nederweert 2013                               !20



twee ploegen meer hoeven te alarmeren.  Als post neemt men de verantwoordelijkheid om 
ook tijdens de weekenden gegarandeerd 6 personen paraat te hebben om de eerste uitruk te 
kunnen verzorgen  !
Gelukkig kunnen we spreken van een parate post. In 2013 zijn een 3 tal incidenten geweest 
waar beroep moest worden gedaan op de volledige post. In al die gevallen was de post 
paraat. Zowel tijdens kantooruren, de weekenden als de nachtelijke uren maar ook tijdens 
feestdagen zoals carnaval, Koninginnedag, kermis, kerstmis oud en nieuw enz. blijven de 
mensen paraat om in geval van een calamiteit met de brandweer uit te rukken. Tijdens 
carnaval worden 6 personen geconsigneerd om de paraatheid te garanderen. !
De alarmeringsregeling is als volgt: !
Op werkdagen van 06.00 tot 19.00 uur   korpsalarm (3 ploegen) 
Op werkdagen van 19.00 tot 06.00 uur   1 ploeg 
Op zaterdag en zondag van 08.00 tot 08.00 uur  1 ploeg 

4 Taakveld nazorg !
Nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale 
verhoudingen, door bijvoorbeeld opvang van eigen personeel. Deze opvang van het 
personeel is structureel geregeld. Vanuit Nederweert neemt John Scheffers hieraan deel. 

5 Bedrijfsvoering 

5.1 Personeel !
Per 31-12-2013 heeft de post 34 leden. Drie leden zijn lid van een ander brandweerkorps, 
maar werken in Nederweert en rukken tijdens kantooruren uit met post Nederweert. In bijlage 
2 is een volledige lijst van de leden opgenomen per 31-12-2012. !!!
Opbouw korps 

!
Werving/nieuwe leden 
In het voor en najaar van 2013 zijn Rens op ’t Root, Manuel Sanchez en Martijn Oosterveen 
aangesteld om de post repressief te versterken. In november 2013 zijn de heren gestart met 
de eerste module LPLHB. Manuel heeft overigens een gedeelte van de basisopleiding al 
voltooid. Het onderdeel brandbestrijding is inmiddels al afgerond. Hetzelfde als wat voor 
Patrick Broens geldt, geldt ook voor Manuel. Intern zal hij worden bijgeschoold om ook de 
laatste technieken van het vak meester te worden.   
Het aannemen van nieuwe mensen betekend niet alleen dat deze mensen naar opleiding 

Functie Rang Aantal

Postcommandant/OvD Hoofdbrandmeester 1

Bevelvoerder-ploegleider Brandmeester 3

Bevelvoerder Brandmeester 3

Bevelvoerder/OvD Hoofdbrandmeester 1

Manschap A Brandwacht 6

Manschap B Hoofdbrandwacht 12

Aspirant Algemeen 8
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moeten, deel kunnen nemen aan oefeningen en kunnen uitrukken. Deze mensen moeten 
ook worden begeleid in hun opleiding en het functioneren binnen de post. Dit gebeurt door 
zogenaamde leerwerkplek begeleiders (LWB). Deze LWB zijn mensen uit de eigen post. 
Terugkijkend op de afgelopen jaren heeft post Nederweert steeds weer kunnen voorzien in 
deze LWB. Immers Joyce, Luuk, ALex, Johan, Rens, Manuel, Martijn zijn allen gestart met 
een nieuwe opleiding. Daarnaast hebben Edward, Pieter en Jordy verdiepingscursussen 
gevolgd waar ook een LWB aan werd gekoppeld.  !
Bevorderingen 
Per 1 januari 2014 zal Patrick Broens worden bevorderd tot manschap A en zal Daan 
Peeters worden bevorderd tot hoofdbrandwacht. !!
Jubilea 
Frank van Thuijl heeft in 2013 zijn 30 jarig jubileum bereikt.   !
Afscheid 
In 2013 heeft Mario Frenken om persoonlijke reden afscheid genomen van post Nederweert.  

5.2 Arbo !
Het hele brandweeroptreden heeft een relatie met veilig werken en alle activiteiten hebben 
wel een relatie met Arbo. In 2012 zijn de volgende - mede op Arbo - gerichte acties 
uitgevoerd. !
• Intensivering training bevelvoerders en OVD’s 
• Evaluatie incidenten met aandacht voor veiligheidsaspecten 
• Continue aandacht voor VRO (Veilig Repressief Optreden) 
• Aanbrengen van wielblokken in de kazerne achter de TS 
• Aanbrengen van een tredeplank aan de achterzijde van de 4132 

5.3 Communicatie !
De brandweer is een dynamisch organisatieonderdeel dat aan veel wijzigingen onderhevig is 
en waar veel gebeurt. Een middel dat wordt ingezet om de leden te informeren zijn de 
zogenaamde nieuwsbrieven aan het personeel. In 2013 hebben de leden iedere week, met 
uitzondering van de zomervakantie een nieuwsbrief ontvangen. Tevens werden de leden een 
aantal maal per jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op districtelijk en 
regionaal niveau in de nieuwsbrieven en tijdens de door het district gehouden 
inloopavonden. !
Voor de informatieverstrekking aan burgers en als naslagwerk voor onze vrijwilligers beschikt 
post Nederweert over een eigen website (www.brandweernederweert.nl ). 

5.4 Brandveilig Leven !
Brandveilig leven is het voorlichten van de maatschappij om bewust te worden van de 
gevaren bij en door brand. In het district Weert is deze voorlichting met name geënt op 
scholen en ouderen. De vrijwilligers in deze organisatie hebben hier het afgelopen jaar een 
belangrijke rol in gespeeld. Zo zijn rookmelders geplaatst bij ouderen in woongebouwen en 
zijn scholen voorgelicht. !
Het voorlichten van scholen is een project wat onder brandveilig leven valt. Het is natuurlijk 
alleen maar van meerwaarde wanneer onze post ook voorlichting/excursies geeft aan 
plaatselijke verenigingen.  
Naast deze voorlichting is het terugdringen van nodeloze automatische meldingen verder 
gecontinueerd.  
In Nederweert zijn ook dit jaar weer scoutinggroepen en verenigingen op bezoek geweest bij 
de brandweer. Verder is er medewerking verleend bij activiteiten van diverse verenigingen en 
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scholen en is geholpen bij activiteiten van de jeugd- EHBO. !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Conclusie over 2013 !
2013 was een bewogen jaar. Zowel op het gebied van repressie. Maar ook op 
organisatorisch vlak.  
Daar waar in 2012 geen grote brand in het lijstje met uitrukken voorkwam werd onze post in 
2013 drie maal voor een zeer grote brand gealarmeerd. Maar ook een jaar waar we te 
maken hadden met meer hulpverleningen dan branden. Het was voor 2007 dat we meer 
hulpverleningen hadden dan branden. Mede oorzaak van deze tendens is de reductie in het 
aantal automatische brandmeldingen.  !
Maar ook op organisatorisch vlak was het een bewogen jaar. Het was het jaar voor de 
kanteling van de totale organisatie (Veiligheidsregio Limburg Noord). Het jaar waarin René 
van de Valk na 2 jaar als waarnemend districtscommandant afscheid heeft genomen en waar 
Jan Mueters als hoofd repressie afscheid neemt van het district Weert. Het jaar waarin 
Yolanda Faes de nieuwe manager voor brandweer Midden is geworden. Aan haar zijde 
ondersteund door afdelingscoördinator Kevin Wolters en bedrijfsvoeringscoördinator Maud 
Smeets. Het jaar waarin brandweerdistrict Weert haar laatste jaar als zodanig heeft 
doorgemaakt.  
Of dit negatieve dan wel positieve gevolgen voor onze post zal hebben is op dit moment nog 
niet bekend. Mede afhankelijk of de visies repressie, visie vrijwilligers en het dekkingsplan 
door het AB worden geaccordeerd kunnen de gevolgen voor onze post mogelijk inzichtelijk 
worden gemaakt.  
De vrijwilliger wordt door deze organisatieontwikkeling  en het onbekende over de visies 
langer in het ongewisse gelaten. Deze onzekerheid is niet altijd even plezierig……maar ook 
hier slaan we ons als post weer doorheen. We hebben letterlijk en figuurlijk voor hetere 
vuren gestaan. !
Het aantal en de kwaliteit van de oefeningen was prima. Daarvoor dank naar O&O van het 
district. Maar niet alleen de beroepsmatige ondersteuning speelt hierbij een belangrijke rol. 
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Ook de taken van de leden en de oefenleiders hebben bijgedragen aan het prima laten 
verlopen van de oefeningen. De vrijwilligers hebben door de goede kwaliteit van oefeningen 
hun leermomenten gehad en deze kunnen gebruiken tijdens een inzet of een vervolg 
oefening. Compliment is hier ook zeker op zijn plaats voor het initiatief wat onze post heeft 
genomen om zelf meer invloed te kunnen hebben op de oefeningen. Dit houdt dan ook in dat 
er meer van de oefenleider wordt gevraagd  ter voorbereiding en begeleiding van een 
oefening. Gevolg is/was wel dat de vrijwilligers tevredener was over de oefeningen. Korte en 
krachtige inzetoefeningen zijn de oefeningen waar post Nederweert bij is gebaat.    !
Ook post Nederweert heeft intern een organisatieontwikkeling doorgemaakt. Door het 
aantrekken van stoute schoenen van een aantal actieve leden heeft Nederweert een eigen 
jeugdbrandweer. In eerste instantie een stichting welke los staat van de brandweer en 
gemeente. Maar wel met de intentie om in een later stadium onderdeel te gaan uit maken 
van de totale organisatie zodat leden voor de toekomst vanuit de jeugd kunnen doorstromen.   !
Concluderend kan op voorhand worden gesteld dat door nieuwe vorm van repressie het niet 
alleen bedreigingen zijn welke naar voren komen. Het biedt waarschijnlijk ook kansen. Post 
Nederweert is een post welke 24/7 paraat is, haar specialisaties kan uitvoeren en te allen 
tijde de in nood verkerende burger van hulp kan voorzien. 
Naar mijn mening kan het dan ook niet anders dat onze post de nieuwe vorm van repressie 
kan borgen en de kansen ziet. Belangrijke schakel daarin is de juiste balans tussen het 
kunnen voldoen aan de wettelijke norm en de motivatie en betrokkenheid van de vrijwilliger. 
Wanneer de weegschaal hiervoor in balans is zal post Nederweert en post blijven zoals ze 
nu is.  !
Een woord van dank gaat uit naar de leden van het BOK bestuur. Zei hebben met hun 
activiteiten ervoor gezorgd dat jong en oud, actief en oud leden zich uitstekend vermaakt 
hebben. !
Rest mij nog een woord van dank uit te spreken naar de oud leden welke zich hebben 
ingezet om betrokken bij de post te blijven door hand en span diensten te verrichten en te 
zorgen dat de kazerne er prima uit ziet. Naast het verrichten van hand en span diensten 
zetten ze zich ook in voor jeugdbrandweer van Nederweert.  

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!
Bijlage 1: Uitrukken 2013 
Totaal in 2013 waren er 136 meldingen. 

DECEMBER 16x 
139 31-12-2013 2 BR BUITEN BRUGSTRAAT NEDE 4131 
138 31-12-2013 1 Am Handmelding Zorgcentrum St.Joseph Schoolstraat 18 Nede 4131 
137 30-12-2013 2 BR NACONTROLE GEEF ZE DE VIJF PASTORIEWEG 3 NEDE 4131 
136 30-12-2013 1 ONG LETSEL (BEKNELLING) A2 L 190,0 WEER 4131 4471 4431 A2 
135 27-12-2013 1 AM HANDMELDING ZORGCENTRUM ST.JOSEPH SCHOOLSTRAAT 18 NEDE 4131 
134 24-12-2013 2 HV Stormschade Gebbelsweg Ospel 
133 24-12-2013 2 HV Stormschade Onze Lieve Vrouwestraat Ospel 
132 23-12-2013 1 Br Nacontrole (Personenauto) Venloseweg – N275 Nede 4131 Wtts4 N275 
131 21-12-2013 1 Br Buiten Eind 40 Nederweert-Eind 4131 
130 17-12-2013 1 Ong Letsel Wetering – N266 66,5 Nede 4131 Wtts4 N266 
129 16-12-2013  1 AM Autom Brand Melding Geef Ze De Vijf Pastorieweg 3 Nede 4131 
128 10-12-2013 1 Am Handmelding Zorgcentrum St.Joseph Schoolstraat 18 Nede 4131 
127 6-12-2013 1 Ongeval Wegvervoer (Technische Bevrijding) A2 L 192,2 Weert 4131 4471 4431 A2 
126 5-12-2013 2 Hv Stormschade – N275 30,0 N275 Randweg Zuid Nederweert 
125 5-12-2013 2 Hv Stormschade 4131 Alexanderstraat 20 6031Da Nederweert 
124 5-12-2013 1 Ong Letsel (Technische Bevrijding) Ac Restaurant & Hotels Noord A2 L 4731 4471 4131 A2 A2 
L 75 Weert

NOVEMBER 10x 
123 30-11-2013 1 Am Autom.Brand Melding Peeljuweel, Het Onze Lieve Vrouwestraat 34 Ospel 4131 
122 29-11-2013 1 Ong Letsel (Beknelling) Magnesiumstraat Nederweert 4131 
121 28-11-2013 2 2 Ong Pers Te Water Ort (Bergen Slo Wo) Parkhotel Horst Tienrayseweg 2 Hors 4383 4381 
(VZH)  
120 27-11-2013 2 DV Laurierstraat Nederweert 
119 21-11-2013 1 AM Automatische Brandmelding Hummelhoeve Arishoek 1 Nederweert 
118 17-11-2013 2 BR Wegvervoer (Brievenbus) 4131 Florastraat Nederweert 4131 
117 11-2013 1 BR Wegvervoer (personenauto) A2 L 193 Weert 4131 
116  08-11-2013 1 Aanrijding letsel (Beknelling) A2 L 201,2 WEERT 4731 4471 4143  (foto’s)  
115 07-11-2013 1 Am Autom.Brand Melding Woongebouw Schoolstraat 1 Nede 4131 Wtts4 
114 07-11-2013 Opkomen kazerne 7 november 2013 (Verzorgingsgroep) VZH verzorgingshaakarmbak

OKTOBER 8x 
113 29-10-20 1 Aanrijding Letsel (Beknelling) Klaarstraat Ospel 4131 4471 Wtts4 
112 28-10-2013 1 AM auto. br. melding Zorgcentrum St.Joseph Schoolstraat 18 Nederweert 4131 
111 27-10-2013 1 Dv Brw (Assistentie Ambu Ts Rv) Sjeeshuijs 3 Nederweert 4131 
110 17-10-2013 BR Wegvervoer (personenauto) Gebbelsweg 9 Ospel 4131 
109 12-10-2013 1 Ongeval in/uitpandig (Gev Stof: GAS) Schansstraat 42 Nederweert 
108 11-10-2013 1 DV Brw (Assistentie Ambu TS+RR, Assistentie Ambu) Bernhardstraat 62 Nede 4131 
107 10-10-2013 1 Ongeval wegvervoer (Beknelling) afrit A2 Boshoven 38 L 203,3 Weert 
106 08-08-2013 1 AM Autom.Brand Melding Geef ze de vijf 4131 Pastorieweg 3 Nederweert
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SEPTEMBER 14x 
105 29-09-2013 2 AM PAC Deursen, Van Schildersbedrijf 4131 Magnesiumstraat 22 Nederweert 
104 29-09-2013 1 Aanrijding letsel (Beknelling) ,9 4131 4471 4731 A2 A2 R 202 WEERT (foto’s)  
103 25-09-2013 1 DV Brw (Assistentie Ambu Ts-Rv) 4131 4451 Willem I Straat 32 Nederweert 
102 24-09-2013 2 AM Pac Appartementen Complex Oc 4131 Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert 
101 20-09-2013 1 Aanrijding letsel Kanaaldijk 52 thv Nederweert 4131 
100 19-09-2013 1 BR Gebouw overig 4131 Wtts4 Molenweg Nederweert 
099 17-09-2013 2 DV Dieren 4131 Gebleektendijk 7 6034RD Nederweert-Eind 
098 13-09-2013 1 AM Autom.Brand Melding Woongebouw 4131 Schoolstraat 1 6031CV Nederweert 
097 13-09-2013 1 Ongeval Wegvervoer Ringbaan Noord Nederweert 
096 11-09-2013 1 BR wegvervoer (personenauto) AFRIT A2 BOSHOVEN 38(C) LI 189,0 4131 EHVTS A2 
Weert 
095 09-09-2013 2 VZH (GS betrokken: ja) Kraanmeester 5 6004RR Weert 
094 09-09-2013 2 WVD (GS betrokken: ja) Kraanmeester 5 6004RR Weert 
093 03-09-2013 2 DV BRW (ASSISTENTIE AMBU TS RV) Rendierenlaan 9 Eind NDW640 
092 02-09-2013 1 Ongeval in/uitpandig (Gev. stof: gas) Pastoor Vullerstraat 55 Ospel NDW640

AUGUSTUS 11x 
091 25-08-2013 1 BR gebouw overig (ops br: zeer groot) nede VZH 
090 25-08-2013 1 BRgebouw overig (ops br: middel) onbekend nede NDW645 
089 25-08-2013 1 BR gebouw overig onbekend nede NDW640 
088 21-08-2013 1 BR Wegvervoer (personenauto) 3 NDW640 A2 R 203 WEERT 
087 20-08-2013 1 Aanrijding letsel (Beknelling)  NDW640 A2 L 205 
086 19-08-2013 1 AM autom.brand melding Het Witte Paard Wetering – n266 8 nede NDW640 
085 09-08-2013 1 Aanrijding Letsel (Beknelling) A2 R 190,0 Weert NDW640 A2 
084 05-08-2013 1 BR wegvervoer (personenauto) PKP BST A2 Meiberg (Q) L  NDW640 
083 03-08-2013 1 Ongeval Wegvervoer (X) NDW640 Aerthijsplein Ospel 
082 03-08-2013 1 Aanrijding letsel (Beknelling) NDW640 WT671 GTM635 A2 R 203 WEERT 
081 02-08-2013 2 Ong Pers te water ORT (grip 1) REG980 HHS863 Tienrayseweg 2 5961NL Horst (VZH)

JULI 30x 
080 28-07-2013 1 AM Automatische melding Brand WBC Woongebouw Schoolstraat 16 Nederweert 
079 23-07-2013 2 ass. inpakken DPH en NDW645 Rembrandtlaan Weert NDW640 
078 23-07-2013 2 Wateroverlast Rembrandtlaan Weert NDW645 
077 23-07-2013 2 Boom Minderbroederlaan Weert 
076 23-07-2013 2 Wateroverlast Frans Halslaan Weert NDW645 
075 23-07-2013 2 Wateroverlast Julianalaan Weert 
074 23-07-2013 2 Wateroverlast Facilities Wetering Trespa Weert 
073 23-07-2013 2 Boom op woonwagen Watersnip Weert 
072 23-07-2013 2 Wateroverlast Houtsnip 33 Weert 
071 23-07-2013 2 Wateroverlast Emmasingel 52b Weert 
070 23-07-2013 2 Instorting gebouw Doemenweg Weert 
069 23-07-2013 2 Boom op woning Keenterhof 8 Weert 
068 23-07-2013 2 Wateroverlast Patentenhof 5 Weert 
067 23-07-2013 2 Wateroverlast Rubenslaan 13 Weert 
066 23-07-2013 2 Wateroverlast Rubenslaan 9 Weert 
065 23-07-2013 2 Wateroverlast Keulerstraat 3 Weert 
064 23-07-2013 1 BR gebouw overig (Stadhuis)Beekstraat 52 Weert NDW640 
063 23-07-2013 2 Wateroverlast Onze Lieve Vrouwestraat Ospel 
062 23-07-2013 2 Wateroverlast Lochtstraat Ospel 
061 23-07-2013 2 Wateroverlast Events Pannenweg Nederweert NDW645 
060 23-07-2013 2 Wateroverlast Pannenweg Nederweert 
059 23-07-2013 1 BR BOS (NIS: 2.2) Meijelsedijk Groote Peel Ospel NDW645 
058 18-07-2013 1 BR wegvervoer (personenauto) kruisstraat eind NDW640 
057 16-07-2013 1 BR BOS (NIS: 2.1) Groote Peel Ospel 
056 14-07-2013 1 HV Aanrijding met letsel A2 
055 13-07-2013 1 BR Woning Hagelkruisbaan 9 Ospel 
054 09-07-2013 2 BR ruigte 
053 06-07-2013 2 BR gebouw overig (ops br: groot) grathemerweg 5 kelpen-oler Meetploeg (WVD) 
052 05-07-2013 1 Ongeval wegvervoer (beknelling) A2 R 200 WEERT NDW640 (loze melding) 
051 03-07-2013 1 BR gebouw overig Tichelveld  Nederweert NDW640
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JUNI 9x 
050 29-06-2013 1 Ongeval wegvervoer (beknelling) A2 R 205 WEERT 
049 26-06-2013 1 AM Handmelding Wijnen bouw ST.Joseph Schoolstraat 18 Nederweert 
048 26-06-2013 1 AM Autom.brand melding Peeljuweel, Onze Lieve Vrouwestraat 34 Ospel 
047 21-06-2013 2 DV meting Moeselschansweg 49 Weert 
045 18-06-2013 2 Nablussen Hofweg Ospel 
044 16-06-2013 1 BR gebouw overig Hofweg Ospel 
043 11-06-2013 1 AM Auto.Brand melding Peeljuweel Onze Lieve Vrouwenstraat Ospel 
042 10-06-2013 2 BR Ruigte/Bosschage Lage Kuilen Nederweert 
041 03-06-2013 1 BR Ruigte/Bosschage Hinkert Nederweert

MEI 6x  
040 30-05-2013 2 DV Assistentie hoogwerker Laurierstraat Nederweert 
039 25-5-2031 1 AM Auto.Brand melding Woongebouw Preske Geenestraat 21 
038 25-05-2013 1 AM Auto.Brand melding Stichting Wonenplus Lindanusstraat 7 Nederweert 
037 17-05-2013 2 DV Dieren Zuid-Willemsvaart Nederweert 
036 05-05-2013 2 BR Container Plattepeeldijk Ospel 
035 02-05-2013 1 BR WEGVERVOER (personenauto) RIJKSWEG NOORD – N266 63,6 NEDE N266

APRIL 3x  
034 17-04-2013 2 BR Buitenbrand overig Hulsen Nederweert-Eind 
033 08-04-2013 1 BR Buitenbrand overig (NIS: 1.3) Schansstraat Ospel 
032 03-04-2013 1 DV BRW (assistentie ambu, assistentie Ambu TS) Stad 41 Ospel

MAART 15x 
031 31-03-2013 1 BR gebouw (schoorsteen) Sint Antoniusplein 2 Nederweert 
030 29-03-2013 1 BR Gebouw overig Tolheuvel Nederweert 
029 26-03-2013 2 BR ruigte Kraan Nederweert 
028 26-03-2013 2 brandgerucht Meibergweg Nederweert 
027 26-03-2013 1 DV Assistentie Ambulance Wilgenstraat 14 Nederweert 
026 26-03-2013 2 BR Ruigte/Berm (NIS: 1.2) A2 R 204,8 Weert 
025 24-03-2013 1 BR Gebouw (schoorsteen) Bredeweg 32 Nederweert 
024 19-03-2013 1 Ongeval in/uitpandig (gev. stof: Gas) Merefeltstraat 28 Nederweert 
023 15-03-2013 1 Ongeval in/uitpandig (gev Stof: gas) Geenestraat 6 Nederweert 
022 13-03-2013 1 BR Wegvervoer (personenauto) Houtberg Nederweert-Eind (Foto’s) 
021 12-03-2013 1 AM Auto.m Brand melding Woongebouw Geenestraat 21 Nederweert 
020 11-03-2013 1 BR Gebouw Schoorsteen Smisserstraat Nederweert 
019 07-03 2013 1 AM Autom.brand melding Peeljuweel, Onze Liever Vrouwestraat 34 Ospel 
018 04-03-2013 1 Aanrijding letsel (OPS HV: Middel) A2 NDW640 NDW645 
017 01-03-2013 Korps alarm NDW ivm aflossing 17:45 uur op Kazerne Brand Heijsterstraat 
016 01-03-2013 1 BR gebouw VZH Nederweert Heijsterstraat 21 Nederweert 
015 01-03-2013 1 BR gebouw ZEER GROOT (Grip 2) Heijsterstraat 21 Nederweert NDW640 NDW645

FEBRUARI 6x 
014 28-02-2013 1 AM Automatische melding Brand Woongebouw Schoolstraat 1 Nederweert 
013 26-2-2013 1 Aanrijding letsel A2 L205,0 Weert 
012 21-02-2013 1 AM handmelding Heerweg 6 Nederweert 
011 17-02-2013 1 Ongeval in/uitpandig (Gev Stof: Gas) Ospelseweg 18 Nederweert 
010 13-02-2013 2 BR nacongtrole Venloseweg N275 24,4 Nederweert (Foto’s)  
009 12-02-2013 1 AM handmelding Peeljuweel Onze lieve Vrouwestraat 34 Ospel

JANUARI 8x 
008 31-01-2013 1 BR buitenbrand Nederweert-Eind 
007 30-01-2013 1DV assistentie Ambulance Korenbloemstraat 59 Ospel 
006 28-01-2013 1 BR Gebouw overig Beetimm VOF Nieuwstraat 1 Nederweert 
005 15-01-2013 1 Ongeval met beknelling A2 203,9 
004 08-01-2013 1 DV BRW (assistentie Ambu RV+BVD) Lemmenhoek 58 Ospel 
003 03-01-2013 1 aanrijding letsel (Beknelling) A2 R 203,3 Weert 
002 02-01-2013 1 AM Auto.brand melding Woongebouw Hinkert Hinkert 1 Nederweert 
001 02-01-2013 2 DV dieren Peelsteeg 1 Nederweert
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Bijlage 2: Ledenlijst per 31-12-2013 !
NR Naam In dienst Dienstjaren Geb. datum Leeftijd

1 Stultiens I.(**) 01-08-96 17 19-07-71 42

2 Stals H. 01-08-03 11 12-05-72 41

3 Sieben E. 15-07-90 23 05-05-69 44

4 Geuns L. 01-09-99 14 12-09-67 46

5 Aggel D.(*) 01-01-10 3 27-12-69 44

6 Broens P. 01-08-12 1

7 Cranenbroek I. 01-08-96 17 14-01-62 51

8 Dehing P. 01-08-94 19 24-01-68 45

9 Deursen van H. 15-07-90 23 07-07-68 45

10 Grüteke R. 01-01-00 14 13-01-64 49

11 Gog P. 01-08-10 3 26-09-86 27

12 Haar van de H(*) 01-10-01 12 10-02-71 42

13 Horijon j. 01-08-12 1

14 Ketelaars P. 01-10-09 4 16-02-68 45

15 Knapen G.M. 01-09-85 28 14-07-58 55

16 Koppen J.G.H. 01-08-08 5 08-08-87 26

17 Koppen M. 01-08-94 19 15-09-69 44

18 Kuepers H. 01-08-09 4 26-03-71 42

19 Lankester M. 01-08-94 19 16-09-71 42

20 Luijten T. 01-08-92 21 27-08-63 50

21 Mackus J. 01-08-08 5 22-08-75 38

22 Mayeur A. 01-08-12 1
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!!
*  In dienst bij ander korps,werkzaam in Nederweert en rukt tijdens kantooruren 

uit met Nederweert. 

**  Postcommandant en OvD 

23 Oosterveen M. -

24 Peeters D. 01-08-07 6 28-01-87 26

25 Root op ’t R. -

26 Scheffers Joyce 01-09-11 2 21-08-91 23

27 Sanchez M. -

28 Scheffers John 01-09-87 26 30-07-61 52

29 Simons R. 01-08-03 11 07-06-77 36

30 Slaats P. 01-09-99 14 13-07-64 49

31 Thuijl van L. 01-08-12 1 -- --

32 Thuijl van F. 23-09-83 30 07-03-58 55

33 Vlassak B. 01-10-10 3 23-11-77 34

34 Weerens O.(*) 01-01-11 3 ------ -
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