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Praten over uw ervaring

Schade bij verzekeraar melden

Blog: Herkenbosch ontruimd

Een evacuatie is een ingrijpende gebeurtenis. Wilt u uw

Wij willen graag een algemeen beeld krijgen van de schade die

Elke week plaatsen we een blog van een inwoner of mede-

verhaal kwijt? Bel dan met het Sociaal Team via telefoon-

is ontstaan als gevolg van de natuurbrand. Heeft u schade? Vraag

werker van de gemeente op onze website. Deze week vertelt

nummer 0475 538 888. Dat kan op maandag t/m donderdag

dan een formulier op via schadeinventarisatie@roerdalen.nl.

Joyce Hendrikx uit Herkenbosch hoe zij de afgelopen week

van 10.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Let op: meld uw schade ook bij uw verzekeraar.

heeft ervaren. U vindt haar blog op www.roerdalen.nl/blogs.
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Herkenbosch bedankt!

Freek van der Kooi

samen! Burgemeester Monique de Boer-Beerta blikt terug

Hoe heeft u de
evacuatie ervaren?

op deze bewogen week.

Wij wonen in Reewoude, De

Wat hebben we de afgelopen week veel meegemaakt

Meinweg grenst dus aan ons

Brand op De Meinweg

huis. Voordat we weg moesten,

Maandagmiddag kreeg ik de eerste berichten over een grote

hebben we heel wat brandweer-

brand in Nationaal Park De Meinweg. Hier schrok ik, net als

mannen voorbij zien komen.

velen van u, enorm van. Door de droogte in combinatie met

Ongelofelijk! We zijn opgevan-

de harde wind kon de brand zich snel uitbreiden. Al snel

gen in het Boshotel, met onze honden. Fantastisch geregeld!

bleek dat de bestrijding een ingewikkelde klus zou zijn. De

Het was dus een spannende week!

Nederlandse en Duitse brandweer werkten met man en
macht. Meerdere keren leek het erop dat de brand onder

Jazeker! We schrikken nog steeds als we wolken aanzien

controle was, maar telkens laaide het vuur weer opnieuw op.

voor rook of als er een vrachtwagen voorbij dendert. Als

Vele dagen zat u in onzekerheid.

ik de honden uitlaat in de buurt van het gebied, zie ik veel

Dankbaarheid overheerst

schade aan de natuur. Door brand maar ook door het be-

Evacuatie van Herkenbosch

Terugkijkend op afgelopen week overheerst bij mij dank-

strijden ervan. Dat doet pijn. Maar de natuur herstelt zich
en onze wijk is er nog.

Toen duidelijk werd dat de rook erg schadelijk was voor de

baarheid. We hebben er samen de schouders onder gezet.

gezondheid, moest heel Herkenbosch worden ontruimd. Ik

Hulpdiensten, medewerkers van de gemeente, maar bo-

kan mij voorstellen dat dit een angstige ervaring moet zijn

venal ú, de inwoners van Herkenbosch. De veerkracht die u

Hoe kijkt u naar de toekomst?

geweest. Het is niet niks om midden in de nacht met uw dier-

heeft laten zien, is ongekend. Samen hebben we de klus ge-

Dit kan vaker gebeuren. We moeten veel voorzichtiger zijn

baren uw huis te moeten verlaten. Gelukkig konden veel in-

klaard! Vrijdag hing op veel plaatsen in Herkenbosch de

in de natuur. Ik zie vaak resten van een barbecue of een

woners terecht bij familie en vrienden. En de rest vond een

vlag uit om de goede afloop te vieren. Geweldig om te zien!

kampvuur liggen. Of mensen die met een brandende siga-

slaapplek in een van de sporthallen. Er ontstond die nacht

Ik wil u van harte bedanken voor de vele mooie en hartver-

ret het bos in lopen. Daar maak ik me zorgen om.

een enorm gevoel van saamhorigheid in Herkenbosch. Een

warmende reacties die we de afgelopen dagen hebben ont-

gevoel, dat nog steeds voelbaar is in het dorp.

vangen. Herkenbosch, bedankt!

in beeld
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Blussen vanuit de lucht

Wist u dat …

Wat waren ze indrukwekkend, al die helikopters! En wat waren we blij dat ze kwamen helpen.

• er voor de afsluiting van De Meinweg 60 dranghekken zijn geplaatst en 100 medewerkers

Eerst de Duitse helikopters en later de vier chinooks van het Defensie Helikopter Commando van

van de buitendienst, beveiligers, verkeersregelaars en BOA’s in ploegen zijn ingezet?

de Koninklijke Luchtmacht. Zoveel tegelijk is uniek voor Nederland! Bedankt!
• de BOA’s van Staatsbosbeheer uit heel Nederland kwamen helpen om toezicht te houden?
• bij de brandbestrijding blusvoertuigen en manschappen aanwezig waren uit heel Limburg,
Gelderland, Noord-Brabant, Duitsland en België?
• in het gemeentehuis vanuit de hele regio medewerkers in verschillende functies kwamen
helpen in het Team Bevolkingszorg en op de opvanglocaties?
• er van maandag tot en met vrijdag fulltime medewerkers aan de telefoon zaten? In totaal kwamen er ongeveer 2.500 telefoontjes binnen. De piek was dinsdagnacht en donderdagmiddag.
• er 50 medewerkers van de Mobiele Eenheid aanwezig waren voor de evacuatie en beveiliging
van het gebied en daarnaast 50 politieagenten uit heel Limburg? Ze werkten drie dagen lang
afwisselend in verschillende ploegen.
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Ongerust over corona?

Eerste evaluatiepunten

Mail ons!

Bij de evacuatie hebben we zoveel mogelijk rekening ge-

Helaas hebben niet alle inwoners een NL-Alert gehad toen Her-

De komende weken gaan wij aan de slag met de nazorg

houden met de RIVM-maatregelen rondom corona. We

kenbosch werd ontruimd. Bovendien kampte rampenzender L1

en met de evaluatie van de brand. Heeft u daarover vra-

kunnen ons voorstellen dat u zich toch ongerust maakt.

met technische problemen, waardoor de persconferenties niet

gen of wilt u iets melden? Dan kunt u ons dat laten weten

Daarom hebben we de GGD om advies gevraagd. Kijk op

live konden worden uitgezonden. We nemen deze en andere

via brandmeinweg@roerdalen.nl.

www.roerdalen.nl/brand-herkenbosch.

verbeterpunten mee in de evaluatie.

Robbert Ouwerkerk
van Staatsbosbeheer
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De Veiligheidsregio aan het werk

Limburg-Noord voor de crisisbeheersing. In de veiligheidsregio

Hoe is het met de
dieren op De Meinweg?

werken 15 gemeentes, brandweer en de Geneeskundige Hulp-

Veel dieren konden vluchten

verleningsorganisatie in de regio (GHOR) samen. Ook crisispart-

voor het vuur. We hebben geen

Tijdens de brand op De Meinweg zorgde Veiligheidsregio

ners zoals de politie en defensie zijn aangesloten. Iedereen heeft

resten van bijvoorbeeld wilde

tijdens een crisis zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

zwijnen of reeën gevonden. Van

Eén organisatie

nog. Maar veel andere reptielen

de adders is het grootste deel er
Bij een ramp of crisis moeten hulpverleners snel omschakelen

en kleinere zoogdieren hebben de brand niet overleefd.

naar één organisatie. Vanuit deze organisatie worden de beno-

Ook hun leefgebied is weg.

digde mensen, materialen en middelen ingezet. Dit heet opscha-

Hoe lang duurt het voordat
het gebied is hersteld?

len. Het gebeurt via de GRIP-procedure. Er zijn vijf GRIP-niveaus.
Voor elk niveau staat vast wie waarvoor verantwoordelijk is en
met welke bevoegdheden.

Ieder zijn eigen taak

Gemeentelijk beleidsteam

De natuur is veerkrachtig, het herstel is al begonnen. Som-

Voor de evacuatie was een GRIP 3 nodig. Bij een GRIP 3 wordt

mige planten en diersoorten herstellen snel, voor andere

ook een gemeentelijk beleidsteam bijeengeroepen. Dit team on-

duurt dat tientallen jaren.

Het GRIP-niveau bepaalt hoeveel coördinatieteams betrokken

dersteunt de burgemeester bij het nemen van belangrijke beslis-

zijn. Voor het bestrijden van de brand op De Meinweg werd

singen. Via een besloten website delen de teams informatie.

Kan ik iets doen?
We vinden het mooi om te zien dat zoveel mensen zich be-

opgeschaald naar GRIP 2. Bij een GRIP 2 coördineert het Regionaal Operationeel Team (ROT) de crisis. Het ROT komt bij

Alarmering

trokken voelen bij De Meinweg! Staatsbosbeheer heeft het

elkaar in het regionaal crisiscentrum in Venlo. Het Team Bevol-

De alarmering gebeurde door de veiligheidsregio via NL-Alert.

vrijwilligerswerk stopgezet vanwege het coronavirus. Wilt

kingszorg (TBZ) zorgt voor de gemeentelijke taken vanuit het

Ook werden de website www.limburg-veilig.nl en L1 radio als

u straks toch een handje helpen om de structuur in het ge-

gemeentehuis. Het Commando plaats incident (CoPI) zorgt

rampenzender gebruikt. Inwoners konden ook op de gemeen-

bied terug te brengen? Neem dan contact op met Stichting

voor de inzet van de hulpdiensten bij de bron. In dit geval was

telijke website en Facebookpagina het laatste nieuws lezen. Alle

Koekeloere via info@stichtingkoekeloere.nl. Houd er wel

dat Nationaal Park De Meinweg.

berichten zijn met de veiligheidsregio afgestemd.

rekening mee dat het fysiek zwaar werk is!
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Uitkijktoren gespaard

Duits-Nederlandse samenwerking natuurbrandpreventie

Hij is er nog, de uitkijktoren achter manege Venhof van Staatsbosbeheer. Het is een van onze Ge-

Bij het blussen van de brand op De Meinweg kregen we veel hulp van de Duitse brand-

luksplekken. In de toekomst kunt u er dus weer genieten van het prachtige uitzicht. Wat een geluk!

weer. Dankzij de jarenlange samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse brandweer
en natuurorganisaties verliep dit voorspoedig.

Europees project
Door onze unieke ligging aan de Duitse grens is een goede samenwerking met onze oosterburen
erg belangrijk. Daarom nemen wij deel aan het Europese project Natuur- en bosbrandpreventie.
Het doel van het project is om de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van brand te
verbeteren. Diverse brandweerkorpsen, natuurbeheerders en gemeenten aan beide kanten van
de grens doen mee. Zij brengen samen risico’s in kaart en delen kennis en ervaringen. Ook
oefenen ze samen en zijn er maatregelen genomen om brand te voorkomen en beheersen.

Goede samenwerking
De samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse brandweer is vorige week dan ook zeer goed
verlopen. Ook waren praktische zaken, zoals het halen van bluswater uit de Effelder Waldsee,
al geregeld door het project Natuur- en bosbrandpreventie. Het project loopt dit jaar af. We zijn
bezig met een nieuwe subsidieaanvraag bij de provincie Limburg voor een vervolgtraject.

