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VOORWOORD 
 
 
Son en Breugel, februari 2009 
 
 
Geachte lezer, 
 
 
Het is mij een genoegen u het Brandweerjaarverslag-2008 aan te bieden. In dit jaar-
verslag vindt u een verantwoording van de resultaten die behaald zijn in het afgelopen 
jaar. 
 
Ook 2008 is een veelbewogen jaar geweest. We zijn in het afgelopen jaar gewend 
geraakt aan onze tijdelijke huisvesting waar we tijdelijk prima mee vooruit kunnen. De 
lopende beroepsprocedures zorgen voor blijvende onzekerheid over de nieuwbouw. 
Afgelopen jaar zijn deze ontwikkelingen voor ons echter wat naar de achtergrond ge-
raakt en hebben we ons weer wat meer kunnen richten op onze dagelijkse taken. 
 
Het nieuwe Gebruiksbesluit heeft een grote weerslag gehad op onze vergunningverle-
ning. De echte effecten zullen nog volgen: hoe gaan gebruikers in de gemeente in de 
toekomst hun eigen verantwoordelijkheid vormgeven en wat zal de rol worden van de 
brandweer. De toekomst zal het leren. Ook andere ontwikkelingen in de wet en regel-
geving zorgen voor onduidelijkheid en onzekerheid. Dan hebben we het over de Wet 
op de veiligheidsregio’s maar ook over de invoering van de omgevingsvergunning. 
 
In 2008 is een begin gemaakt van het project Eén Brandweer?. Dit project zal vooral 
komend jaar veel stof tot discussie gaan geven maar ook kansen gaan bieden om za-
ken te verbeteren. 
 
Ondanks alle ontwikkelingen, bewegingen, uitrukken enz. is er in 2008 niet echt een 
specifiek hoogtepunt te benoemen. Misschien is dit gegeven wel eens goed, we heb-
ben ons weer eens volledig kunnen richten op het lopende werk. Ik denk dat we daar 
het afgelopen jaar een aantal goede slagen in hebben kunnen maken. 
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet en de betrokkenheid van onze vrij-
willigers. 
 
Een oprecht woord van dank hiervoor is in de jaarverslag zeker op zijn plaats. 
 
 
 
 
S.A.M. Teunissen, 
commandant 
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1.  ORGANISATIE 
 
1.1  Algemeen 
 
De taak van de brandweer bestaat uit de uitvoering van werkzaamheden die voorzien in het 
leveren van brandweerzorg alsmede beperken en bestrijden van rampen. In de praktijk komt 
dit neer op het leveren van advisering ter voorkoming of beperking van brand en repressieve 
brandbestrijding, hulpverlening bij ongevallen en milieu-incidenten, en grootschalig optreden. 
 
Er is in 2007 een nieuw beleidsplan brandweerzorg en hulpverlening 2008-2012 vastgesteld. 
Hierin zijn de hoofdpunten van het beleid voor de komende vier jaar vastgesteld. 
 
 

1.2  Gemeenschappelijke regeling 
 
De gemeente Son en Breugel maakt deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant. Deze 
regio omvat momenteel 21 gemeenten. De gemeenschappelijk regeling, waarin de regionale 
samenwerking is vastgelegd, is eind 2006 geactualiseerd en vastgesteld in alle gemeentera-
den van de regio. Binnen de regio zijn kleinere samenwerkingsverbanden gevormd, de zoge-
noemde sectoren. Son en Breugel behoort samen met Best, Cranendonck, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Nuenen tot de sector Midden. Binnen deze sector kent Son 
en Breugel al een samenwerkingsverband met Nuenen en Eindhoven in de zin van een officier 
van dienst (OVD) -piketregeling. 
 

 
1.3  Veiligheidsketen 
 
De brandweer heeft taken die voortvloeien uit het wettelijke bestaansrecht opgedeeld in een 
veiligheidsketen. Deze keten bestaat uit een aantal schakels, te weten proactie – preventie – 
preparatie – repressie en nazorg. De meest bekende schakel is repressie. Een ieder heeft 
onmiddellijk de associatie met de rode wagens op straat. Echter, voor dat deze voertuigen de 
straat op gaan is er heel wat vooraf gegaan. Om goed voorbereid te zijn op de repressieve 
taak moet het personeel opgeleid en beoefend zijn. Materieel en materialen moeten aange-
schaft en onderhouden zijn. Moeten afspraken gemaakt worden die resulteren in diverse pro-
cedures en moet er zorg gedragen worden dat de incidentlocatie bereikbaar is. Dit alles valt 
onder de schakel preparatie. 
De brandweer heeft een belangrijke adviestaak voor het vergunningverleningproces van de 
gemeente. Zo verzorgt de brandweer het volledige proces van gebruiksvergunningen. Ui-
teraard moeten vergunningsvoorschriften ook gecontroleerd worden, dit noemen we handha-
ving. Dit alles valt onder preventie. 
Om proactief mee te denken over veiligheidsvraagstukken is het wenselijk dat de brandweer 
in een zo vroeg mogelijk stadium bij de inrichting van onze gemeente betrokken wordt. Deze 
vroege betrokkenheid wordt proactie genoemd. De veiligheidsketen sluit met een nazorg. Dit 
is momenteel intern gericht op de eigen mensen van de brandweer.  
 
 

1.4  Organisatorische inbedding 
 
De brandweer wordt aangestuurd door de brandweercommandant. De brandweertaken wor-
den onderling verdeeld tussen de full- en parttime medewerkers. Binnen de gemeente Son en 
Breugel valt de brandweer onder de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. 
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1.5  Overlegstructuren 
 
De brandweercommandant heeft structureel elke vier weken overleg met de burgemeester. 
Daarnaast heeft hij eens per 4 weken overleg met alle commandanten uit de sector, evenzo 
met de OvD-en en periodiek met de regionale afstemmingsgroep Proactie en Preparatie 
(R2P). 
Verder zijn er voor de verschillende schakels van de keten aparte overlegstructuren (Preven-
tie, Controle en handhaving, aandachtsvelder verbindingen, opleiden en oefenen en het mate-
rieelbeheerders overleg). Aan de hand van de werkzaamheden worden verschillende mensen 
uit het beroepskader hiervoor afgevaardigd. Maandelijks is er cluster- en een afdelingsoverleg. 
Maandelijks is er een overleg met de sector handhaving-milieu. In 2008 is de overlegvorm 
tussen grijs (civiele techniek), groen (groenbeheer) en rood (brandweer) opnieuw leven inge-
blazen. In dit forum worden gemeenschappelijke bedrijfsvoeringstaken van de drie disciplines 
afgestemd. 
 
Naar de vrijwilligers kennen we de volgende overlegstructuur. Twee maal per jaar is er een 
korpsvergadering waarin belangrijke zaken die het hele korps aangaan besproken worden. 
Het bevelvoerdersoverleg heeft 5 keer plaats gevonden in 2008. Aan dit overleg nemen deel 
de commandant, zijn plaatsvervanger, alle bevelvoerders en een afgevaardigde namens het 
korps. Hierin worden belangrijke ontwikkelingen besproken en kunnen bepaalde beslissingen 
worden genomen. Ook in 2008 werden de besluitvormingsprocessen van de diverse vergade-
ringen tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in duidelijke, vastgelegde en voor ieder 
inzichtelijke afspraken. Daarnaast wordt er één maal per jaar een jaarvergadering georgani-
seerd waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Tijdens deze avond worden o.a. de 
bevorderingen en diploma’s uitgereikt. Soms worden jubilarissen extra in het zonnetje gezet. 
 
Ook wordt er een periodiek overleg gevoerd door de onderhoudsploeg en is er een periodiek 
overleg van de onderhoudsploeg met de commandant.  
De onderhoudsploeg is bemenst door een aantal vrijwilligers en een beroepsmedewerker. D 
De beroepsmedewerker fungeert als intermediair tussen de vrijwilligers en de beroepsforma-
tie.  
 
Dit boekjaar zijn op projectbasis meerdere commissies actief geweest die vervanging van ma-
terieel hebben begeleid. Genoemd kan worden de aanschaf van het PM-voertuig (personeel- 
en materieelvoertuig), hefkussens, stabilisatiematerieel en diverse klein materieel. Om de vei-
ligheid bij een ongeval met gevaarlijke stoffen te vergroten zijn 2 verrekijkers aangeschaft. 
Verder is er een voertuigcommissie actief om een nieuwe tankautospuit aan te schaffen, en 
worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, in samenwerking met het inkoopbu-
reau, voor de vervanging van het hulpverleningsvoertuig. 
Ook is er een werkgroep geweest (momenteel op de achtergrond) die geadviseerd heeft over 
de inrichting van het combigebouw. 
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2.  VERZORGINGSGEBIED 
 
2.1  Gegevens 
 
De oppervlakte van het verzorgingsgebied bedraagt 2664 ha. waarvan de helft cultuurgrond, 
419 ha bos, 382 ha woongebied, 280 ha industrieterrein en 28 ha water. 
Op 31 december 2008 bedroeg het aantal inwoners 15.531, op 31 december 2007 bedroeg dit 
nog 15.447. 
Op de hierboven genoemde datum bedroeg het aantal woningen 7.773 terwijl een jaar eerder 
7.480. 
 
 
2.2  Het verzorgingsgebied 
 
Het verzorgingsgebied van brandweer Son en Breugel omvat de gehele gemeente. Binnen de 
regio Zuid-Oost Brabant wordt voor wat betreft de incidentbestrijding gewerkt volgens het prin-
cipe van operationele grenzen en zorgnormen. Dit betekent dat de brandweereenheid die het 
snelst op de plaats van het incident aanwezig kan zijn, daadwerkelijk uitrukt naar het incident. 
Voor Son en Breugel betekent dit dat voor een deel van industrieterrein Ekkersrijt ook wordt 
uitgerukt door brandweer Eindhoven vanaf de kazerne post Woensel. Voor middelgrote inci-
denten rukt Son en Breugel ook uit naar o.a. de gemeente Eindhoven en Best. De brandweer 
van Son en Breugel wordt in het kader van deze regelingen met de hulpverleningswagen in-
gezet in delen van de gemeente Best, Eindhoven, Laarbeek, Nuenen en Sint Oedenrode. Het 
verbindingscommando voertuig wordt regionaal ingezet bij zeer grote incidenten. 
 
 
3.  PERSONEEL 
 
3.1  Personeelsmutaties 
 
Uit dienst: 
 

• In 2008 hebben twee vrijwilligers afscheid genomen van de brandweer. 
o Jeroen Baten verhuisde van Breugel naar een gemeente buiten de regio. Hierdoor 

werd hem per 1 januari 2008 eervol ontslag verleend. 
o Per 1 oktober nam Anton Boudewijns, wegens het bereiken van de flo-leeftijd, formeel 

afscheid van de brandweer. Dit werd gevierd met een officieel afscheid in het gemeen-
tehuis en een informeel samenzijn bij de Zwaan. 

 
Werving: 
 

• In 2008 zijn er drie nieuwe vrijwilliger als aspirant brandwacht aangesteld. Het betreft de 
heren Rick van Aarle, Bastian Duffhues en Erwin van den Broek; 

• Bij het kantoorpersoneel hebben zich in 2008 geen mutaties voorgedaan 
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3.2  Aanstellingen 
 
In de periode 1 januari 2008 t/m 31 december 2008 werden de volgende personen aange-
steld.  
 
 
Naam: Functie: Tijdelijk of per 

detachering, aan-
stelling per: 

Bastian Duffhues Aspirant brandwacht 01-06-2008 

Erwin van den Broek Aspirant brandwacht 01-06-2008 

Rick van Aarle Aspirant brandwacht 01-09-2008 

   
 
 
Naam: Functie: Vaste aanstelling 

per: 

Frank Poppelaars Brandwacht 01-06-2008 

   

   

   
 
 

3.3  Bevorderingen 
 
In de periode 1 januari 2008 t/m 31 december 2008 werden de navolgende personen bevor-
derd: 
 
 
Naam: Oude Rang: Nieuwe rang: Datum 

Frank Poppelaars Aspirant brandwacht Brandwacht 01-06-2008 

Eric van der Heijden Brandwacht Brandwacht 1
e
 Klasse 31-12-2008 

Louis Sleegers Brandwacht Brandwacht 1
e
 Klasse 31-12-2008 

Maarten Versantvoort Brandwacht Brandwacht 1
e
 Klasse 31-12-2008 
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3.4  Personeelssterkte 
 
De repressieve personeelssterkte in persoon en naar rang is op 31 december 2008 als volgt: 
 
 
Naam: Functie: Rang: 

S. Teunissen Commandant Hoofdbrandmeester 
T. Bosmans Plv-commandant Adj. Hoofdbrandmeester 1

e
 kl. 

M. van den Hurk Bevelvoerder Brandmeester 
H. van Uden Bevelvoerder Brandmeester 
J. Broks Bevelvoerder Onderbrandmeester 
B. Giesbers Bevelvoerder Onderbrandmeester 
J. van Lieshout Bevelvoerder Onderbrandmeester 
G. Poppelaars  Bevelvoerder Onderbrandmeester 
P. van de Ven Bevelvoerder Onderbrandmeester 
T. van Aarle Manschap Hoofdbrandwacht  
J. Basten Manschap Hoofdbrandwacht  
L. Bressers Manschap Hoofdbrandwacht 
R. van Eck Manschap Hoofdbrandwacht 
M. Hulsen Manschap Hoofdbrandwacht 
H. Kapteijns VC-2 chauffeur Hoofdbrandwacht 
G. Kuijpers Manschap Hoofdbrandwacht 
A. Mulders Manschap Hoofdbrandwacht 
R. Martens Manschap Hoofdbrandwacht 
B. Vercoelen Manschap Hoofdbrandwacht 
A. Brand Manschap Brandwacht 1

e
 klasse 

H. Kuijpers Manschap Brandwacht 1
e 
 klasse 

M. Rietveld Manschap Brandwacht 1
e 
 klasse 

E. van der Heijden Manschap Brandwacht 
F. Poppelaars Manschap Brandwacht 
A. Sleegers Manschap Brandwacht 
M. Versantvoort Manschap Brandwacht 
R. van Aarle Manschap Aspirant Brandwacht 
E. van den Broek Manschap Aspirant Brandwacht 
B. Duffhues Manschap Aspirant Brandwacht 
   
   
 
 

3.5  Jubilea. 
 
In 2008 hadden wij twee jubilarissen in ons midden. 
Het betrof de heren Anton Boudewijns en Gerard Kuijpers die beide op 1 september 1983 in 
dienst traden en op 1 september 2008 een dienstverband van 25 jaar hadden. 
Anton en Gerard werden beide, uit handen van burgemeester H. Gaillard, benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau 
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3.6  Leeftijdsopbouw / dienstjaren per 31-12-2008 
 
 

 Naam: Geboorte 
datum: 

Leeftijd: In dienst 
per: 

Dienst 
Jaren: 

      

 1 S. Teunissen 31-08-1948 - 60 - 17-04-2001 - 7 - 

 2 G. Kuipers 15-04-1951 - 57 - 01-09-1983 - 25 - 

 3 A. Kapteijns 24-10-1954 - 54 - 01-09-1980 - 28 - 

 4 A. Sleegers 02-12-1956 - 52 - 01-06-2006 - 2 - 

 5 L. Bressers 15-06-1958 - 50 - 01-01-1991 - 17 - 

 6 B. Vercoelen 16-02-1960 - 48 - 19-11-2004 - 4 - 

 7 J. Broks 14-06-1961 - 47 - 01-01-1987 - 21 - 

 8 B. Giesbers 30-08-1961 - 47 - 01-09-2004 - 4 - 

 9 A. Mulders 07-07-1962 - 46 - 01-09-2003 - 5 - 

10 H. van Uden 06-12-1962 - 46 - 01-01-1992 - 16 - 

11 T. van Aarle 17-01-1963 - 45 - 01-09-2003 - 5 - 

12 M. Rietveld 27-09-1963 - 45 - 01-09-2003 - 5 - 

13 R. van Eck 03-10-1963 - 45 - 01-04-1998 - 10 - 

14 E. van der Heijden 15-04-1964 - 44 - 01-06-2006 - 2 - 

15 G. Poppelaars 28-08-1965 - 43 - 01-01-1987 - 21 - 

16 M. van den Hurk 18-03-1966 - 42 - 01-12-2007 - 1 - 

17 F. Poppelaars 09-04-1968 - 40 - 01-06-2007 - 1 - 

18 P. van de Ven 17-12-1968 - 40 - 01-01-1999 - 9 - 

19 J. van Lieshout 11-08-1969 - 39 - 01-09-1994 - 14 - 

20 T. Bosmans 04-06-1971 - 37 - 01-04-2004 - 4 - 

21 J. Basten 24-04-1973 - 35 - 01-12-1998 - 10 - 

22 M. Hulsen 04-01-1975 - 33 - 01-12-1998 - 10 - 

23 R. Martens 16-06-1975 - 33 - 01-12-1999 - 9 - 

24 A. Brand 31-07-1976 - 32 - 01-09-2004 - 4 - 

25 E. van den Broek 18-02-1976 - 32 - 01-06-2008 - ½ - 

26 M. Versantvoort 12-06-1978 - 30 - 01-06-2006 - 2 - 

27 B. Duffhues 23-11-1981 - 26 - 01-06-2008 - ½ - 

28 H. Kuijpers 31-01-1982 - 25 - 01-09-2003 - 5 - 

29 R. van Aarle 25-11-1986 - 21 - 01-06-2008 - ½ - 

 

De gemiddelde leeftijd per 31 december 2008 bedroeg: 41,1 jaar. 
 
Er bestaat binnen de brandweerwereld geen norm m.b.t. een gemiddelde leeftijd. Echter gelet 
de gemiddelde leeftijd van ons korps, 41.1 jaar, is dit ideaal te noemen. Het is een goede mix 
van leeftijden in relatie het aantal dienstjaren met bijbehorende ervaringsgraad. 
 
 

3.7  Inzetbaarheid 
 
Onder inzetbaarheid verstaan we de mogelijkheid van de leden om aanwezig te zijn bij een 
uitruk. 
Gemiddeld genomen is de inzetbaarheid van de brandweer goed te noemen. De cijfers van 
het afgelopen jaar vertonen slechts een zeer geringe afwijking van voorgaande jaren. Het is 
wel een feit dat de opkomst in de dagsituatie aan de kritische ondergrens zit terwijl de avond-
opkomst geen problemen kent. 
De werkgevers van de vrijwillige brandweerlieden staan toe dat hun personeel onder werktijd 
beschikbaar zijn voor de brandweer. Een aantal vrijwilligers zijn zelfstandig ondernemer. Wan-
neer zij onder werktijd reageren op een alarm, heeft dit consequenties voor hun eigen be-
drijfsvoering. Bij het reageren op een alarm zal de vrijwilliger een afweging moeten maken 
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tussen de verschillende belangen. 
Om met een tankautospuit verantwoord te kunnen uitrukken dienen minimaal 6 personen op 
te komen. Van deze zes personen dient er minimaal een bevelvoerder en een chauffeur aan-
wezig te zijn. Bij een hulpverlening dienen minimaal 8 personen op te komen. In dit geval die-
nen er twee opgeleide chauffeurs aanwezig te zijn. 
Het steeds groter aantal meldingen geeft een grote druk op de inzetbaarheid. In het bijzonder 
de ongewenste of loze alarmeringen, veroorzaakt door brandmeldinstallaties, vormen een 
afbreukrisico. Hierdoor staat de inzetbaarheid onder druk. Het mag duidelijk zijn dat een korps 
niet gemotiveerd raakt van steeds weer naar een van dezelfde adressen te snellen terwijl je 
van tevoren bijna zeker weet dat het om een ongewenste- of loze melding gaat. Gelukkig blijft 
bij de vrijwilligers de gedachte overeind van “je weet maar nooit, deze keer kan het wel een 
echte zijn” 
Als maatregel om de loze automatische brandmeldingen terug te dringen is er gemeentelijk 
beleid waarmee bedrijven harder kunnen worden aangepakt als het gaat om onderhoud en 
certificering van een brandmeldinstallatie. Dit heeft dit in 2008, maar ook in 2007 al, geleid tot 
een behoorlijke afname van deze meldingen (hoofdstuk 7). 
 
 

3.8  Medische keuring 
 
Brandweermensen dienen over een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid te beschik-
ken om de werkzaamheden bij de brandweer naar behoren te kunnen verrichten. Voordat ie-
mand bij de brandweer wordt aangesteld vindt altijd een geneeskundig aanstellingsonderzoek 
plaats. Vervolgens wordt iedereen periodiek opnieuw herkeurd. 
Deze periode is afhankelijk van de leeftijd. Degenen die jonger zijn dan 40 jaar worden om de 
vier jaar gekeurd, degenen die tussen de 40 en 50 jaar zijn om de twee 2 jaar en zij die ouder 
zijn dan 50 jaar jaarlijks. 
In 2008 zijn 14 korpsleden naar de keuring geweest en goedgekeurd. 
Drie nieuwe leden ondergingen een aanstellingskeuring. Allen met een positieve uitslag. 
 
 

3.9  Personeelsbeleid 
 
Ook in 2008 werden er functioneringsgesprekken gevoerd met vrijwilligers. Het streven is dat 
iedereen eens per jaar een gesprek heeft met de commandant. Het beroepspersoneel heeft 
functioneringsgesprekken met het afdelingshoofd. 
Tijdens deze gesprekken worden de kerncompetenties, resultaatgebieden, opleidingen en 
ambities besproken. Ook bij de vrijwilligers wordt het format van functioneringsgesprekken van 
de gemeente gebruikt. 
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4.  PROACTIE 
 
Om risico’s te voorkomen is het raadzaam de advisering rondom fysieke veiligheid in een zo 
vroeg mogelijk stadium te betrekken. Op het terrein van de ontwikkeling van bestemmings-
plannen zou de brandweer nog actiever moeten zijn. Tot op heden is er op dit terrein nog te 
weinig aandacht aan besteed.  
Daarnaast is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) in 2004 van kracht geworden. 
Dit zou extra werkzaamheden met zich meebrengen. Dit besluit gaat er voor zorgen dat het 
onderwerp fysieke veiligheid een expliciet onderdeel uitmaakt van bestuurlijke besluitvorming 
over ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Voor stationaire installaties en objecten zijn nu nieuwe 
normen van kracht. Deze normen regelen de afstemming tussen ruimtelijke ordening, milieu 
en brandweer. Er zijn een aantal stappen noodzakelijk die er voor zorgen dat bij calamiteiten 
niet een grote groep en/of kwetsbare groepen in de samenleving worden getroffen. Om over-
schrijding(en) op het groepsrisico op te heffen dienen er maatregelen getroffen te worden. Dit 
houdt in dat in de toekomst de werkdruk steeds meer zal toenemen omdat deze maatregelen 
voor 2010 uitgevoerd moeten worden. Door zelf initiatieven te ontwikkelen wordt de weg naar 
brandweer vaker gevonden en wordt zij vaker betrokken in dit proces. In 2009 staat een ses-
sie op het programma waarin verbetering van de samenwerking centraal staat 
 
 

5. PREVENTIE 
 
5.1  Advisering 
De afdeling Ruimte en Wonen draagt zorg voor de bouwplantoetsing. Bij elke bouwaanvraag, 
waar aspecten van brandveiligheid bij komen kijken, wordt advies gevraagd. 
Deze adviserende taak kent diverse vormen. Zo willen architecten en projectontwikkelaars in 
een vroegtijdig stadium overleg met de brandweer om te voorkomen dat het schets- of bouw-
plan afgewezen wordt in het vergunningverleningproces. Het aantal verzoeken hiertoe neemt 
toe. Het komt voor dat advisering aan marktpartijen wordt afgewezen omdat de vraag niet 
altijd behoort tot het takenpakket van de overheid. Bovendien is er in de marktsector ruim vol-
doende kennis in te huren op dit gebied. Daar waar er afstemming in een vroegtijdig stadium 
nodig is of als er gelijkwaardige brandveiligheidoplossingen worden gekozen is vooroverleg 
noodzakelijk.  
Afgelopen jaar had de brandweer 8 maal vooroverleg met architecten en aannemers, er zijn 
geen verzoeken afgewezen. 
 
De brandweer van Son en Breugel heeft, ter advisering van de afdeling Ruimte en Wonen, in 
de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 september 2007 zelf geen bouwplannen getoetst. 
Deze werkzaamheden waren uitbesteed aan de afdeling preventie van de regionale brand-
weer. Gedurende deze periode heeft de medewerker Controle en Handhaving als aanspreek-
punt gefungeerd.namens de brandweer. Vanaf de indiensttreding van de heer Han de Vries 
per 1 november 2007 wordt de bouwplantoets weer in eigen beheer uitgevoerd. Het aantal 
verzoeken om advisering op bouwplannen is achtergebleven op de verwachting. 
Het is mogelijk volumineuze bouwwerken te bouwen mits een brand niet leidt tot een onbe-
heersbare brand, daarvoor dient een vuurlastberekening overlegt te worden die getoetst wordt 
door de brandweer. In dit boekjaar zijn er geen vuurlastberekeningen getoetst.  
Daarnaast heeft de brandweer ook een adviserende taak op het gebied van Milieu. Dit geldt 
zowel voor gemeentelijke als provinciale milieuvergunningen. De brandweer werd in 2007 
slechts in één provinciale milieuvergunningtraject betrokken. 
 

Doelstelling 2008 Resultaat Verschil 
Schetsplannen 10   5  -5 
Bouwplannen 10 35  25 
Afwijzingen 5   0  -5 
Vuurlastberekeningen 2   0  -2 
Bouwinspecties 4   6   2 
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5.2   Programma van Eisen 
 
Voor diverse installatietechnische voorzieningen, zoals een brandmeld- en ontruimingsalarm-
installatie, moet om de kwaliteit te waarborgen een door burgemeester en wethouders goed-
gekeurd Programma van Eisen worden opgesteld. De eisende partij (Gemeente Son en Breu-
gel) moet deze PvE’s goedkeuren. Als PvE’s betrekking hebben op de brandveiligheid worden 
de PvE’s goedgekeurd door de Brandweer. In dit boekjaar zijn de PvE’s van 6 brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties met doormelding naar de brandweer en 13 zonder doormelding 
verder zijn geen Basis Dokumenten Brandveiligheid (BDB) van sprinklerinstallatie getoetst. 
Om aan te tonen dat een brandmeldinstallatie goed functioneert kunnen rook- en brandproe-
ven worden gehouden. In 2008 zijn geen rook- en brandproef gehouden en brandbeveili-
gingsplannen behorende bij een milieuvergunning getoetst. 
 
 

Doelstelling 2008 Resultaat Verschil 
Ontruimingsinstallaties 5 19 19 
Brandmeldinstallaties 5 19 19 
Sprinklerinstallaties 1   0   0 
Rook- en brandproeven 0   0   0 
Brandbeveiligsplan milieu 0   0   0 

 

 
5.3   Gebruiksvergunningen 
 
Elk bedrijf en instelling moet voldoen aan een aantal brandveiligheidseisen. Bedrijven en in-
stellingen waarbij een verhoogde kans op negatieve gevolgen van een brand aanwezig is, zijn 
gebruiksvergunningplichtig. Criteria om in aanmerking te komen voor een gebruiksvergunning 
zijn bouwwerken waarbij: 

• meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn; 

• brandgevaarlijke stoffen (boven een bepaalde hoeveelheid) aanwezig kunnen zijn; 

• bedrijfsmatig, of in het kader van verzorging, meer dan 10 personen nachtverblijf 
wordt verschaft; 

• aan meer dan 10 kinderen jonger dan twaalf of lichamelijk en/of geestelijk gehandi-
capten dagverblijf wordt verschaft. 

 
Op 31 december 2008 bedroeg het aantal geïnventariseerde bouwwerken (lees bedrijven) in 
Son en Breugel 349 stuks. Van dit geïnventariseerde aantal waren tot 1 november ongeveer 
225 objecten gebruiksvergunningplichtig. 
Op 1 november 2008 is de vigerende wetgeving aangaande het gebruik van bouwwerken ge-
wijzigd. Hoofdstuk 6 “Brandveilig gebruik” is uit de bouwverordening geschrapt en vervangen 
door het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of te wel het gebruiksbesluit. Door de invoe-
ring van het gebruiksbesluit is het aantal gebruiksvergunningsplichtige bouwwerken aanzienlijk 
afgenomen. De rijksoverheid heeft door de invoering van het gebruiksbesluit ook een deregu-
lering doorgevoerd wat inhoudt dat minder bouwwerken een gebruiksvergunning nodig heb-
ben, gebouwen meldingsplichtig worden of zelf vergunningsvrij zijn en onder de algemene 
voorwaarden van het gebruiksbesluit vallen. 
Door deze aanpassing zijn van de 349 objecten in Son en Breugel; 30 bedrijven gebruiksver-
gunningsplichtig, 111 meldingsplichtig en moeten 208 bedrijven voldoen aan de algemene 
voorwaarden.  
Daarnaast zijn er 7 tijdelijke gebruiksvergunningen verleend voor het plaatsen van tenten.  
 

Doelstelling 2008 Resultaat Verschil 
Objecten toetsen tbv GV 40 5 -35 
Objecten GV verleend 35 7 -28 
Objecten niet GV-plichtig 0 0   0 
Tijdelijke gebruiksvergunning 9 7  -2 
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5.4  Controle en Handhaving 
 
De medewerker “controle en handhaving”, kon dit jaar minder invulling geven aan deze taak. 
Door de invoering van het gebruiksbesluit in 2008 kon niet de geplande aandacht worden ge-
geven aan de controle- en handhavingstaak. Dit jaar zijn een 71-tal brandveiligheidscontroles 
uitgevoerd waaronder de jaarlijks terugkerende controles met karnaval en kerst. 
Er is een begin gemaakt met de hercontroles van de afgegeven gebruiksvergunningen. 
 
Handhaving gaat volgens een protocol en is zo geconstrueerd dat de overtreder in de gele-
genheid wordt gesteld om de overtreding te beëindigen. Hierbij is er op het gebied van brand-
veiligheid 5 keer een brief uitgegaan waarin de gemeente het besluit heeft genomen om be-
stuursrechtelijk te handhaven door middel van een dwangsombeschikking. Dit jaar heeft de 
gemeente geen voornemen uitgevaardigd om dwangsom toe te passen. Bij deze zaken was 
de overtreding binnen de begunstigingstermijn beëindigd waardoor het toepassen niet nodig is 
gebleken. 
 
In het boekjaar zijn geen bezwaarschriften binnengekomen op het gebied van brandveiligheid. 
Het terugdringen van het aantal loze automatische meldingen is uiteraard ook een belangrijk 
deel van de handhaving. In 2008 is hier veel werk van gemaakt waardoor het oplopend aantal 
loze automatische meldingen aan het teruglopen is.  Door na een brandmelding ALTIJD ter 
plaatse te gaan en de veroorzaker aan te spreken op het ongewenste alarm en de melding te 
registreren wat positief bijdraagt aan de handhaving. 
 

Doelstelling 2008 Resultaat Verschil 
Brandveiligheidscontroles 100 71 -29 
Voornemen bestuursdwang 2 0    0 
Uitvoeren bestuursrechtelijk 5 0   -5 
Dwangsom verbeurt 1 0   -1 
Binnengekomen bezwaren 1 0   -1 
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5.5  Overige preventiewerkzaamheden: 
 
Het bouwbesluit, de bouwverordening en de brandveiligheidsverordening schrijven veel regels 
voor. De wet echter biedt ook de mogelijkheid om in een aantal gevallen gelijkwaardige oplos-
singen te gebruiken. Voor deze gelijkwaardige oplossingen wordt vaak een beroep gedaan op 
de brandweer omdat die regelmatig moet vaststellen of de oplossing gelijkwaardig is en/of 
installaties werken zoals voorgeschreven. 
 
 

5.5.1  Evenementen 
 
In Son en Breugel worden diverse evenementen georganiseerd. De brandweer wordt nauw 
betrokken bij de vergunningverlening van evenementen. Zo wordt er zorggedragen dat uitruk-
routes vrij blijven of dat er plannen worden gemaakt om uitrukroutes vrij te maken op het mo-
ment dat dit noodzakelijk is. Voorbeelden van evenementen zijn o.a. het Breugels Festijn, de 
jaarmarkten, kermis, carnavalsoptocht, carnavalstent, ELE-rally e.a. 
 
 

5.5.2  Nieuwe wetgeving 
 
Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken in werking getreden. De 
brandbeveiligingsverordening is hierop aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld. In 
2008 zijn voorbereidingen gestart voor om te komen tot een brandweerrechten verordering. 
 
 

5.6  Voorlichting en demonstraties 
 
Ook dit jaar weer hebben medewerkers van de brandweer de jaarlijkse informatieavond voor 
nieuwe inwoners van de gemeente Son en Breugel vertegenwoordigd. Zij hebben een infor-
matiestand bezet waar de nieuwe inwoners werden geïnformeerd over de werkzaamheden die 
door het korps zoal worden gedaan. Ook werd er voorlichting gegeven over rookmelders en 
vluchten in huis. Als afsluiting werd op het Raadhuisplein een demo gegeven, het betrof “vlam 
in de pan”. 
Verder is een groep vrijwillige brandweerlieden actief geweest met het verzorgen van excur-
sies, voorlichting en demonstraties. Op Zonhove is medewerking verleend aan de jaarlijkse 
vervendag en de mannelijke bewoners van de Vloed hebben een bezoek gebracht aan de 
brandweer-kazerne waar de brandweer een informatiemiddag heeft verzorgd. 
Ook tijdens de jaarmarkt heeft de brandweer zich weer gepresenteerd. Deelname aan deze 
activiteiten gebeurt op vrijwillige basis. 
 
De brandweer krijgt regelmatig verzoeken om aanwezig te zijn bij ontruimingsoefeningen. Hier 
wordt geen gehoor aan gegeven omdat dit een eigen verantwoordelijkheid is van de bedrijven 
en/of instellingen. 
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6.  PREPARATIE 
 
6.1.  Opleidingen 
 
Algemeen 
De brandweeropleiding in Nederland kent diverse gradaties en specialisaties. Een opleiding 
bestaat uit diverse modulen. Per opleiding zijn er verplichte modulen en uit andere modulen 
kan men een keuze maken. Bij het behalen van het, vooraf bepaalde, aantal module-
certificaten verkrijgt men het diploma. Een cursusseizoen vangt aan in september en eindigt in 
juni/juli. In een jaar kunnen meerdere opleidingen worden gevolgd. 
In de periode 1 januari 2008 t/m 31 december 2008 volgden en/of volgen diversen personen 
de onderstaande opleidingen: 
 
Opleidingen / modulen v/k In opleiding: Geslaagd: Datum: 
100 Brandwacht 
100  Manschappen-1 V 

 
F. Poppelaars 
 

F. Poppelaars 
E. v.d. Broek 

13-03-2008 
15-10-2008 

 
101  Repressie V 

 
R. v. Aarle 
B. Duffhues 
 

  

102  Levensreddende handelingen V 
 

   

103  Persoonlijke bescherming V 
 

R. v. Aarle 
B. Duffhues 
 

  

Brandwacht 1
e
 klasse 

203  Pompbediener K 
 

P. v.d. Ven   

204  Hulpverlener K 
 

 F. Poppelaars 
 

20-06-2008 

209  Repressie V 
 

 F. Poppelaars 25-04-2008 

Hoofdbrandwacht 
301  Organisatie en leidinggeven V 

 
 E. v.d. Heij-

den 
A. Sleegers 
 

06-03-2008 
04-03-2008 

302  Repressie V 
 

 E. v.d. Heij-
den 
A. Sleegers 
 

06-03-2008 
04-03-2008 

303  Preventiecontrolefunctionaris K 
 

   

304  Verkenner Gevaarlijke Stoffen K 
 

 M. Rietveld 30-05-2008 

     
305  Hulpverlener K 

 
   

Onderbrandmeester 
401  Verbranding en blussing V 

 
   

402  Organisatie V 
 

   

403  Gevaarlijke stoffen - S 
 

V 
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403  Gevaarlijke stoffen - P 
 

V 
 

A. Mulders   

404  Repressie - Praktijk  V 
 

   

405  Sociale vaardigheden V 
 

Berry Vercoelen   

406  Materieel K 
 

A. Mulders . . 

410  Repressie – S K 
 

 A. Mulders 02-12-2008 

Brandmeester 
505  Opleiding, oefening en voorlich K 

 
 M. v.d. Hurk 18-12-2008 

Aanvullende opleidingen v/k In opleiding: Geslaagd: Datum: 
001  Instructeur K 

 
B. Vercoelen   

     
007  Rijvaardigheid-licht (verrichtingen 

op de baan van een verkeersveiligheidscentrum) 
V    

007 Rijvaardigheid-licht (rijden op de 

openbare weg en voertuigcontrole) 
V    

008  Rijvaardigheid-zwaar (verrichting-

en op de baan van verkeersveiligheidscentrum) 
V 
 

   

008 Rijvaardigheid-zwaar (rijden op de 

openbare weg en voertuigcontrole) 
V 
 

   

017  Brandweervoertuig (theorie) V 
 

   

010  Oefenleider K 
 

   

021  Operationele training OVD K 
 

T. Bosmans 
S. Teunissen 
 

 2 dag 
2 dag 

025  Operationele training Bevelvoe K 
 

   

* Basiscursus Stralingsbescherming K 
 

 J. Giesbers 24-01-2008 

     
* Certificaat Onderhoud Ademlucht K    
     
     
* Regionale bijscholingsprogramma V Deelnemer:  Dagen/avonden: 
  R. v. Aarle  vrijstelling 
  T. v. Aarle  2 dagen 
  J. Basten  2 dagen 

  T. Bosmans  3 dagen/1 avond 

  A. Boudewijns  vrijstelling 

  A. Brand  2 dagen 

  L. Bressers  2 dagen 

  E. v.d. Broek  vrijstelling 

  A. Broks  1 dag/3 avonden 

  B. Duffhues  vrijstelling 

  R. van Eck  2 dagen 

  B. Giesbers  1 dag/3 avonden 

  E. v.d. Heijden  2 dagen 

  M. Hulsen  1 dag 

  M. v.d. Hurk  2 dag/3 avonden 
  H. Kapteijns  vrijstelling 
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vervolg reg.bijscholingsprogramma  G. Kuijpers  vrijstelling 

  H. Kuijpers  2 dagen 

  J. van Lieshout  1 dag/3 avonden 

  R. Martens  1 dag 

  A. Mulders  2 dagen 

  F. Poppelaars  2 dagen 

  G.J. Poppelaars  1 dag/3 avonden 

  M. Rietveld  2 dagen 

  A. Sleegers  2 dagen 

  S. Teunissen  1 dag/3 avonden 

  H. van Uden  1 dag/3 avonden 

  P. van de Ven  1 dag/2 avonden 

  B. Vercoelen  2 dagen 

  M. Versantvoort  2 dagen 

     
 
V = verplichte module, K = keuze module 

 
 
6.1.2  Cursus uitrukchauffeur 
 
Uitrukchauffeurs die met een brandweervoertuig rijden en gebruik maken van optische en 
akoestische signalen worden conform de landelijke leidraad aangewezen door de comman-
dant. Uitrukchauffeurs moeten in het bezit zijn van de module uitrukchauffeur. Deze module 
bestaat uit drie delen waaronder een theoriegedeelte, een praktijktest op de slibbaan en een 
rijexamen. 
Alle chauffeurs zijn in het bezit van de noodzakelijke modulen en in het bezit van een rijksdi-
ploma. 
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6.1.3  Behaalde rijksdiploma’s 
 
In de periode van 01-01-2008 t/m 31-12-2008 werden de onderstaande diploma’s behaald: 
 
 

Rijksdiploma’s: Naam: Datum: 

Brandwacht 
 

F. Poppelaars 
E. v.d. Broek 
 

13-03-2008 
15-10-2008 

Brandwacht 1
e
 klasse 

 
F. Poppelaars 
 

20-06-2008 

Hoofdbrandwacht 
 

A. Sleegers 
E. v.d. Heijden 
 

04-03-2008 
06-03-2008 

Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
 

B. Giesbers 
 

08-01-2008 
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6.2.  Oefeningen 
 
In 2008 werden er voor het korps 34 oefenavonden georganiseerd. De eerste helft van 2008 is 
het oefenblok “brand” behandeld en in de tweede helft het blok “hulpverlening”. Het oefenblok 
brand is afgesloten met een eindoefening op een voormalig agrarisch bedrijf in Nuenen en het 
oefenblok hulpverlening is afgesloten met een eindoefening bij Rijkswaterstaat waar een on-
geval met een touringcar was geënsceneerd. De nadruk lag hier op incidentmanagement op 
snelwegen. Beide eindoefeningen hebben in samenwerking met Nuenen plaatsgevonden. 
Buiten de 34 reguliere oefenavonden hebben er 2 oefenavonden specifiek voor bevelvoerders 
plaats gevonden, 1 voor pompbediendes en 4 voor de VC-medewerkers. Verder werd er 4 
keer een korpsvergaderingen georganiseerd en 4 keer een kaderoverleg.  
 
Daarnaast heeft ons korps 7 keer deelgenomen aan zowel regionale als landelijke wedstrij-
den. Het korps heeft daarbij met meerdere ploegen goede resultaten bereikt. Het mag voor 
zich spreken dat deze wedstrijden oefenmomenten bij uitstek zijn. 
 
Van het korps nam ongeveer 80% (23 deelnemers) deel aan het vijfjarig bijscholingspro-
gramma van de regio. De 5 leden die niet deelnamen aan het programma volgden opleidingen 
waardoor vrijstelling van het 5-jarig programma rechtvaardig wordt geacht. 
Het bijscholingsprogramma voor manschappen bestaat uit twee maal per jaar een volle dag 
realistisch oefenen op een oefencentrum in Nederland en voor bevelvoerders uit één maal per 
jaar een volle dag op een oefencentrum en 3 avonden instructie op het ROC in Waalre. Het 
bijwonen van bijscholing is noodzakelijk om voldoende realistische praktijkervaring te onder-
houden. 
 

 
6.2.1  Regionale oefeningen 
 

� Er hebben een 10-tal regionale oefeningen plaatsgevonden waaraan telkens afgevaar-
digde van de VC-2 hebben deelgenomen. Deze oefeningen werden gehouden op het 
Were-Di in Valkenswaard, de spoortunnel in Best en de kazerne in Leende. 

� De OVD-en hebben deelgenomen aan de OVD trainingen op het ROC (2 dagen) 

 
 
6.2.2  Wedstrijden 
 
Jaarlijks worden er diverse brandweerwedstrijden georganiseerd zowel door het ABWC (Al-
gemeen Brandweer Wedstrijd Comité) als door de “Brandweervereniging Regio Eindhoven”. 
Dit jaar werd weer deelgenomen aan meerdere wedstrijden van zowel het ABWC als van de 
Brandweerkring Eindhoven. 
Voor de uitslagen van deze wedstrijden c.q. kwaliteitstesten wordt u verwezen naar de ko-
mende drie pagina’s. 
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6.2.3  Brandweerwedstrijden ABWC 
 
Op 19 april en 31 mei werden de ABWC-wedstrijden gespeeld in respectievelijk Aarle-Rixtel 
en Middenmeer. Het korps nam deel in de onderstaande ploegformatie: 
 
 

 

 

ABWC – WEDSTRIJD 2008 
 
 

 
Ploegindeling 

 
SON – 1 

 
Klasse – 112 

 
Aarle-Rixtel, 19-04-2008 

 

 
SON – 2 

 
Klasse – 112 

 
Aarle-Rixtel, 19-04-2008 

 

 
SON – 1 

 
Klasse – 112 

 
Middenmeer, 31-05-2008 

 

Bevelvoerder Ben Giesbers Patric van de Ven Ben Giesbers 

    

Nr.1-technisch team Tom van Aarle Roberto van Eck Tom van Aarle 

Nr.2-technisch team Arjen Brand Frank Poppelaars Arjen Brand 

    

Nr.3-beveiliger Hein Kuijpers Arno Mulders Hein Kuijpers 

Nr.4-gewondenverz. Eric van der Heijden Louis Sleegers Eric van der Heijden 

Nr.5-aanv. tech.team n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Nr.6-aanv. tech.team n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    

Pompbediener Jan Basten Marcel Rietveld Jan Basten 

Jury n.v.t. Alex Broks n.v.t. 

    

Uitslag 3
e
 plaats (10) 6

e
 plaats (10) 8

e
 plaats (10) 
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6.2.4  Kwaliteitstesten Basis Brandweerzorg–”Brandweervereniging Regio Eindhoven” 
 
Op 24 mei werden de Kwaliteitstesten Basis Brandweerzorg georganiseerd door Sector Oost. 
We waren te gast op post Brandevoort in Helmond. De ploegindeling was als volgt: 
 
 
 

 
KWALITEITSTESTEN BASIS BRANDWEERZORG 

SECTOR OOST (HELMOND), 24 mei 2008 
 

 
Ploegindeling 

SON – 1 
Klasse - 2 

SON – 2 
Klasse – 1 

OVD 
 

n.v.t. n.v.t. 

Bevelvoerder 
 

Harry van Uden Jan van Lieshout 

Nr. 1 
 

Jan Basten Patric van de Ven 

Nr. 2 
 

Tom van Aarle Maarten Versantvoort 

Nr. 3 
 

Hein Kuijpers Roberto van Eck 

Nr. 4 
 

Arjen Brand Frank Poppelaars 

Pompbediener 
 

Leo Bressers Marcel Rietveld 

Reserves 
 

  

Jury 
 

Tim Bosmans n.v.t. 

Wedstrijdmedewerker 
 

Gertjan Giesbers n.v.t. 

VC2-medewerker Harrie Kapteijns n.v.t. 

Uitslag 
 

8
e
 plaats (8) 4

e
 plaats (8) 
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6.2.5 Kwaliteitstesten Basisbrandweerzorg Plus–Brandweervereniging Regio Eindhoven 
 
Op zaterdag 4 oktober werden de Kwaliteitstesten Hulpverlening georganiseerd door de korp-
sen Asten en Deurne vanuit Sector Oost. De ploegindeling was als volgt: 

 
 

 
KWALITEITSTESTEN BASISBRANDWEERZORG PLUS 

SECTOR OOST, 4 OKTOBER 2008 
 

 
Ploegindeling 

 
SON – 1 

 
Klasse – 3 

 

 
SON – 2 

 
Klasse – 4 

 

Bevelvoerder 
 

Alex Broks Ben Giesbers 

Nr. 1 - technisch team 
 

Harry van Uden Roberto van Eck 

Nr. 2 - technisch team 
 

Jan Basten Louis Sleegers 

Nr. 3 – beveiliger 
 

Leo Bressers Maarten Versantvoort 

Nr. 4 – gewondenverzorger 
 

Eric v.d. Heijden Hein Kuijpers 

Nr. 5 – aanv. techn.team 
 

  

Nr. 6 – aanv. techn.team 
 

  

Pompbediener 
 

Berry Vercoelen Marcel Rietveld 

   
Jury-lid 
 

Patric van de Ven  

Wedstrijdmedewerker 
 

Gertjan Giesbers  

VC-2  991 
 

Harrie Kapteijns  

Reserves 
 

  

Uitslag 
 

4
e
 plaats 5e plaats 
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6.3.  MATERIEEL 
 
6.3.1  Voertuigen 
1. DAF-75 

- Type:   Rosenbauer hogedruk/lagedruk tankautospuit; 
- Bouwjaar:  1993, kenteken: BB-DP-09; 
- Roepnummer: Son en Breugel 637; 
- Bijzonderheden: Voorzien van een watertank van 2400 liter, 2 slangenhaspels 

voor hogedruk (40 bar) van 2 x 90 meter; 
- Functie:  Tankautospuit. (TS); 
- Vervanging  In de meerjarenbegroting van 2009 opgenomen voor 300.000 

 
2. Mercedes-814D 

- - Type:   Rosenbauer hulpverleningswagen / tankautospuit; 
- Bouwjaar:  1995, kenteken: BD-FF-06; 
- Roepnummer: Son en Breugel 677; 
- Bijzonderheden: Naast de hulpverleningsgereedschappen is dit voertuig voorzien 

van een watertank van 800 liter en 2 slangenhaspels voor hoge-
druk (40 bar) van 2 x 90 meter; 

- Functie:  Hulpverleningsvoertuig 2 (HV2); 
- Vervanging  In de meerjarenbegroting van 2010 opgenomen voor 300.000 

 
3. Mercedes-312D 

- Type   Verbindingscommandowagen 2 
- Bouwjaar:  1998, kenteken: VZ-SJ-78; 
- Roepnummer: VC 991; 
- Bijzonderheden: Eigenaar van de VC 2 is het ministerie van BZK die de VC2 

heeft vertrekt aan de regionale brandweer Brabant Zuidoost. 
Door de regio is het voertuig gestationeerd in Son en Breugel. 
Voertuig zorgt voor de verbindingen bij grootschalige inzetten en 
vormt met de CommandoHaakarmbak (COH) één eenheid ten 
dienste van de operationele leiding ter plaatse; 

- Functie:  Verbindingscommandowagen 2 (VC-2); 
- Vervanging  Niet opgenomen in de meerjarenbegroting, BZK-voertuig. 

 
4. Fiat-Ducato 

   Dit voertuig komt in januari 2009 in dienst 
 
- Type:   Personeel- en manschappenvoertuig; 
- Bouwjaar:  2009, kenteken: 12-HJN-6; 
- Roepnummer: PM 692; 
- Bijzonderheden: Het voertuig wordt voorzien van communicatie-middelen, en ge-

schikt voor het transport van personeel en materieel t.b.v. oplei-
ding en oefening; 

- Functie:  Personeel- en manschappenvoertuigvoertuig; 
- Vervanging  In de meerjarenbegroting van 2008 opgenomen voor 36.000 

 
5. Ford Galaxy-Gemco 

- Type:   OVD voertuig; 
- Bouwjaar:  1999, kenteken: 57-DP-NL; 
- Roepnummer: Son en Breugel 697; 
- Bijzonderheden: Het voertuig is voorzien van de nodige communicatie-middelen, 

meetapparatuur en boekwerken t.b.v. het brandweeroptreden; 
- Functie:  OVD voertuig; 
- Vervanging  In de meerjarenbegroting van 2008 opgenomen voor 40.000 
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6. Aanhangwagen-1 
- Merk:   Saris; 
- Type:   SZ-75, enkelasser; 
- Bouwjaar:  1993; reg.nr. G00SZ75A0145580; 

 - Functie:  Transport van oefenmaterialen; 
- Vervanging  Niet opgenomen in de meerjarenbegroting. 

 
 
7. Aanhangwagen-2 

- Merk:   Saris; 
- Type:   KL-75, enkelasser; 
- Bouwjaar:  1995; REG.NR. G00KL75A0185082; 
- Functie: Transport van materialen t.b.v. milieu incidenten bestrijding; 
- Vervanging  Niet opgenomen in de meerjarenbegroting. 
 

 
 
6.3.2 C2000 Communicatiesysteem 
 
In 2008 zijn voor het hulpverleningsvoertuig aanvullende portofoons aangeschaft om tijdens 
inzetten en oefeningen de veiligheid van de manschappen naar een hoger niveau te tillen. 
Verder zijn 2 helmsets getest die de huidige oortjes moeten gaan vervangen. De oortjes die 
nu worden gebruikt zijn zeer storingsgevoelig en gaan snel kapot. Om de uitruktijden beter te 
kunnen monitoren werd een lichtkrant aangeschaft. Op deze lichtkrant worden de meldingen 
aangegeven en loopt een tijdsindicatie mee. 
Op het gebied van interregionale samenwerking is in 2008 een versnelde procedure ingevoerd 
om sneller te kunnen communiceren met Sint-Oedenrode in geval zich een calamiteit voordoet 
in het grensgebied en op de A50. 
 
 

6.3.3  Aanschaf / Vervanging 
 
Voor de aanschaf van een aantal zaken zoals bijvoorbeeld nieuwe uitrukkleding worden com-
missies samengesteld van vrijwilligers. Deze commissies bepalen binnen vastgestelde kaders 
welke materialen aangeschaft moeten worden. In 2008 was er een commissie actief namelijk 
de commissie die zich bezig hield met de aanschaf van een personeel- en materieelvoertuig, 
en met de vervanging van de tankautospuit. 

 
 
6.3.4  Onderhoud 
 
Zowel het dagelijks als het klein onderhoud van de voertuigen lag volledig in de handen van 
vrijwilligers. Hierdoor wordt naast het oefenen en de calamiteitbestrijding een extra beroep 
gedaan op de vrije tijd van een aantal mensen. Deze vorm motiveert mensen maar is daarmee 
ook uiterst kwetsbaar. Bij langdurige inzetten wil iedereen naar huis of moet men terug naar 
het werk. Echter dit mag niet leiden tot het niet meer paraat zijn van de brandweer. Daarnaast 
kost het realiseren van een aantal zaken veel tijd omdat de brandweer afhankelijk is van de 
bereidwilligheid van een aantal mensen. Het onderhoud en zorgdragen dat het materieel en 
materialen voldoet aan de huidige regelgeving, is een vak apart. Het is daarom ook de vraag 
of deze verantwoordelijke taak bij de vrijwilligers kan blijven liggen. Het overgrote deel van 
deze werkzaamheden rusten op één vrijwilliger die ondersteund wordt door de groep die de 
onderhoudsploeg vormt. De onderhoudsploeg komt gemiddeld één maal per maand bij elkaar. 

 
 
 
 
6.4 Bereikbaarheid 
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6.4.1  Bereikbaarheidkaarten 
 
De schakel tussen preventie en repressie bestaat uit preparatie. Preparatie bestaat uit het 
opleiden en geoefend houden van het brandweerpersoneel en het verzorgen van materialen 
en materieel. Al deze aspecten worden elders in dit hoofdstuk behandeld. Maar de preparatie-
ve taak is meer. Ook de voorbereiding en het voorbereid zijn op calamiteiten valt hieronder. 
Voortgezet werd het inventariseren van de risico’s binnen de gemeente. Van diverse bedrijven 
en instellingen zijn, daar waar dit wenselijk was, bereikbaarheidskaarten gemaakt. Dit jaar 
werd het aantal kaarten minimaal uitgebreid. 
Voor verzorgingshuis de Vloed is een nieuwe kaart gemaakt en voor de A50 en de parkeer-
kelder aan het 17 septemberplein zijn in eigen beheer tijdelijke kaarten opgemaakt. Hiervan 
wordt in 2009 bezien of deze een definitief karakter kunnen krijgen. 
Ook werden er een aantal kaarten geactualiseerd. 
Het korps van Son en Breugel is thans in het bezit van 54 bereikbaarheidskaarten die ook zijn 
uitgezet op voertuigen van Best, Eindhoven, Nuenen en Sint-Oedenrode. 
 
 
6.4.2  Toegankelijkheid van panden 
 
Om toegankelijkheid van complexe panden te bevorderen kunnen bedrijven en instellingen 
een sleutelbuis plaatsen. Gebouwen die zijn aangesloten op het openbaar meldsysteem 
(OMS) van de regionale brandweer zijn zelfs verplicht en sleutelbuis te installeren. Tijdens een 
brandmelding heeft de brandweer dan versneld toegang tot het pand. Op dit moment beschik-
ken 56 bedrijven over een sleutelbuis. Dit jaar zijn er wederom 4 sleutelkluizen bijgekomen. 
Voor een goede en adequate manier van calamiteiten bestrijding is het met zo’n groot bedrij-
venterrein absoluut noodzakelijk dat hier meer aandacht aan wordt besteed. Steeds vaker 
worden hekwerken met poorten geplaatst om inbraak te voorkomen, hierdoor worden panden 
slechter toegankelijk voor de brandweer waardoor deze hekwerken geforceerd moeten wor-
den of men moet wachten op de beveiligingsdienst of sleuteldrager. In 2007 jaren is hiervoor 
een procedure ingevoerd die de brandweer de mogelijkheid bied om; bij een zichtbare brand 
of na 15 minuten, de toegang te forceren. Er bestaan situaties waar we als gemeente de mo-
gelijkheid hebben om een verbetering in de toegankelijkheid van bedrijventerreinen te eisen. 

 
 
6.4.3  Regionaal dekkingplan 
 
Calamiteitbestrijding start met een telefoontje naar de alarmcentrale. De centralist voert deze 
gesprekken en heeft een heel systeem beschikbaar waarmee bepaald kan worden, afhankelijk 
van de melding, welke diensten en voertuigen ingezet moeten worden. Dit gaat op basis van 
een regionaal dekkingsplan. Alle gegevens hiervoor worden jaarlijks bijgesteld. Vanuit de loka-
le korpsen moeten deze gegevens aangeleverd worden. Hierbij moet men denken aan o.a. de 
bereikbaar- inzetbaarheid van het personeel (beroeps en vrijwilligers), wijzigingen in de infra-
structuur binnen het verzorgingsgebied en uitbreidingen van bijvoorbeeld een woonwijk en/of 
een industriegebied. 
 
 

6.4.4 Verkeer 
 
Om met een brandweervoertuig ter plaatse te komen dient de brandweer actief betrokken te 
zijn bij verkeerszaken. Hierbij valt niet alleen te denken aan het op de hoogte zijn van 
(weg)werkzaamheden maar ook het betrokken worden bij de voorbereiding van 
(weg)reconstructies, nieuwbouw, en inbreiding die voorbereid worden door de afdeling V&W. 
Door de invoering van het overleg grijs groen en rood en de vaststelling van het beleid bluswa-
tervoorzieningen en bereikbaarheid is de afstemming bij wegreconstructies sterk verbeterd. 
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6.5  Bluswatervoorzieningen 
 
De openbare bluswatervoorziening bestaat uit ondergrondse brandkranen. Het aantal brand-
kranen neemt met de jaren toe. Dit heeft deels te maken met enerzijds de groei van de ge-
meente terwijl anderzijds bluswatervoorzieningen geëist (kunnen) worden op bedrijventerrei-
nen. De 685 ondergrondse brandkranen in Son en Breugel worden om de 3 jaar door de leden 
gecontroleerd en onderhouden. Concreet komt dit er op neer dat er ieder jaar zo ongeveer 
250 stuks worden gecontroleerd. Ook bovengrondse brandkranen en geboorde putten worden 
jaarlijks door de brandweer of eigenaren van de inrichtingen gecontroleerd. Omdat geboorde 
putten onder de grondwaterwet vallen moet voor aanleg toestemming worden gevraagd aan 
de provincie. Na toestemming wordt de put aan de raamvergunning die voor Son en Breugel is 
afgegeven toegevoegd. Om de exacte locatie van de brandkranen aan te geven zijn op de 
wegen witte driehoeken aangebracht. In elk voertuig bevindt zich een zogenoemd brandkra-
nenboek waarmee de locatie van de waterwinplaatsen eenvoudig is vast te stellen. 
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7.  REPRESSIE 
 
7.1  Uitruk- en Schadeoverzicht 
 
Het totaal aantal uitrukken van het boekjaar 2008 bedroeg 129 stuks. Dit is exclusief de OvD-
uitrukken naar het verzorgingsgebied van de gemeente Nuenen. In het verleden is hierin geen 
onderscheid gemaakt maar door het aantal van16 OvD-uitrukken naar Nuenen (in 2008) zou 
dit een vertekent beeld geven. Er is dit jaar sprake van een daling in het aantal uitrukken. 
Het vermelde schadebedrag is een geschat totaal van zowel de schade tengevolge van brand 
respectievelijk hulpverlening. 
 

 Jaar Aantal alarmeringen Schadebedrag  

 1990 53 200.795  
 1991 71 125.006  
 1992 65 392.286  
 1993 70 304.733  
 1994 54 1.529.012  
 1995 74 492.782  
 1996 105 331.844  
 1997 98 2.431.286  
 1998 96 285.389  
 1999 98 3.308.057  
 2000 110 4.621.440  
 2001 123 2.238.189  
 2002 132 736.494  
 2003 137 3.608.000  
 2004 135 418.850  
 2005* 143* 3.570.100*  
 2006 154 906.200*  
 2007 172 118.500  
 2008 129 1.750.000  
     

 
* hierbij is een gemiddelde genomen over de periode 1-11-2005 t/m 31-12-2006  exclusief OvD-inzetten in Nuenen 
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7.2  Brandbestrijding 
 
Het aantal (automatische) brandmeldingen bedroeg 73 stuks. Van dit aantal waren er 28 au-
tomatische meldingen. Dit is een wederom een geringe daling ten opzicht van voorgaande 
jaren. 
 
 

 Een opsomming van de brandalarmeringen: 2005 2006 2007 2008 

 Auto brand 9 9 7 6 
 Automatische brandmelding  43 40 39 28 
 Bedrijf / industrie 5 7 2 5 
 Berging / garage / schuur / stal 2 2 0 2 
 Bommelding 0 0 1 0 
 Bos- ruigte- of afvalbrand 5 20 12 15 
 Brandmelding (loos) 5 1 2 5 
 Buitenbrand 16 14 10 5 
 Containerbrand 1 4 7 1 
 Schoorsteenbrand 1 2 1 2 
 Valse melding 0 0 0 0 
 Woonhuisbrand 5 3 2 4 
 Totaal 92 103 83 73 
      

* hierbij is een gemiddelde genomen over de periode 1-11-2004 t/m 31-12-2005 exclusief OvD-inzetten in Nuenen 

 
 

7.2.1  Automatische brandmeldingen 
 
In de voorgaande jaren hadden we een hoger aantal automatische brandmeldingen dan in dit 
boekjaar. Het betreft meldingen die deels binnen komen rechtstreeks op de meldkamer van 
de Regionale Brandweer in Eindhoven en deels door worden gezet naar de brandweer vanuit 
een particuliere alarmcentrale. De landelijke trend is dat deze aantallen jaarlijks hoger worden. 
Mede door onze eigen inspanningen nemen deze aantallen de laatste jaren in geringe mate 
af. Dit jaar kunnen we spreken van een grote afname. Gemiddeld bedroeg het percentage 
automatische brandmelding 21.7% (25.9 % in 2006 en 22.5 % in 2007) van alle meldingen. 
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* Rechtstreekse doormeldingen 
 
Alle brandmeldinstallaties die door de overheid worden geëist moeten een rechtstreekse 
doormelding hebben naar de meldkamer van de brandweer. Aan deze installaties kunnen zeer 
hoge eisen gesteld worden. Zo zou van elke installatie in een programma van eisen vastge-
steld moeten zijn hoeveel “onechte” en “ongewenste” brandmeldingen een installatie mag ge-
ven. Het aantal “onechte” en “ongewenste” meldingen hangt af van de grootte van het object. 
Elke ongewenste en onechte melding is er een te veel. Echter, we moeten met elkaar kunnen 
accepteren dat dergelijke installaties fouten kunnen maken en dat het menselijk handelen ook 
niet altijd foutloos verloopt. 
 
* Certificering 
 
Om het kwaliteitsniveau van de brandmeldinstallatie en de gebruiker te vergroten is er een 
certificeringregeling in het leven geroepen. Dit is vergelijkbaar met een APK-keuring voor au-
to’s. Elke installatie wordt jaarlijks op de kritische onderdelen getest en steekproefsgewijs wor-
den deze keuringen gecontroleerd. Om voor alle (door de overheid geëiste) installaties een 
certificaat te vragen is niet altijd haalbaar daar het billijk moet blijven voor de ondernemer om 
dergelijke investeringen te doen. Begin 2006 is hierover beleid vastgesteld. Dit houdt in er 
gehandhaafd kan worden met de mogelijkheid van het opleggen van een dwangsom bij een 
overschrijding van de vastgestelde norm voor het aantal loze meldingen. 
Ook in 2008 is veel aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal loze meldingen. De 
eerste stap is er voor te zorgen dat brandmeldinstallaties voorzien worden van een door bur-
gemeester en wethouders goedgekeurd programma van eisen en indien nodig worden gecer-
tificeerd. 
Doel van de certificering is onder meer het zo veel als mogelijk onnodige meldingen/uitrukken 
te voorkomen, dit bespaart de gemeenschap geld. Tevens tasten de vele onnodige meldingen 
de motivatie aan van het brandweerpersoneel. 
Eind 2008 is het aantal brandmeldinstallaties dat rechtstreeks is aangesloten bij de regionale 
MKB (Meld Kamer Brandweer) in Eindhoven met 5 stuks afgenomen tot een totaal van 28 
stuks. Hiervan voldoen er 13 stuks aan de certificeringseisen. 
Het ligt voor de hand dat het aantal installaties, wat rechtstreeks is aangesloten bij de meld-
kamer, in de toekomst zeker zal toenemen doordat de verzekeringsmaatschappijen steeds 
vaker een brandmeldinstallatie eisen. 
 

 Top 3 (automatische meldingen) 2005* 2006 2007 2008 

1 Ekkersrijt 4089 8 7 8 5 
2 Ekkersrijt 7604 - - 2 3 
3 Crocusstraat 2 9 10 7 2 
      

 
 
Particulier alarmcentrale (PAC) 
Regelmatig komen er meldingen binnen van installaties die aangesloten zijn via een particulie-
re alarmcentrale. Aan deze installaties kunnen door de overheid geen eisen worden gesteld. 
Over het geheel genomen blijkt het aantal meldingen die binnen komen via een PAC slechts 
een klein deel van het totaal aantal automatische meldingen. In 2008 betrof dit aantal 3 stuks. 
Overigens zijn automatische meldingen niet altijd loos. Ook het afgelopen jaar waren er wel 
degelijk gegronde automatische brandmeldingen waarbij de installaties prima hebben gefunc-
tioneerd. Dergelijke branden zijn zeer beperkt gebleven doordat zij in een vroegtijdig stadium 
van de brand zijn ontdekt. 
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7.2.2 Opvallende branden: 
 

♦ 1 augustus 2008 
Vrijdag 1 augustus om 08.13 uur werd het korps gealarmeerd voor rookontwikkeling Van 
Gentlaan 8 in Breugel. Het betrof een supermarkt waar vermoedelijk een binnenbrand gaande 
was. Ter plaatse aangekomen betrof het geen brand. Het ging om een lekkage van een koel-
compressor. Deze vloeistoflekkage, het betrof de stof freon, produceerde de zogenaamde 
rook. 
Het pand werd ontruimd en geventileerd middels een overdrukventilator. Na enige tijd van 
ventilatie werd bij metingen geen gevaarlijke stof meer gemeten en kon het pand worden vrij-
gegeven. 
 

♦ 4 september 2008 
Brand Cateringbedrijf, Ekkersrijt 7316. De melding kwam om 20.36 uur binnen bij en meldka-
mer in Eindhoven. Direct na aankomst van de OvD schaalde deze op van middel brand naar 
grote brand en weer vier minuten later werd door hem het sein “zeer grote brand” gegeven. 
Het betrof een felle uitslaande brand waarbij niet kon worden voorkomen dat het pand als ver-
loren moest worden beschouwd. Alle pijlen werden dan ook in het bijzonder gericht op de be-
lendende panden die uiteindelijk ook gespaard bleven. Om 22.53 uur kon het sein brandmees-
ter worden gegeven en om 23.18 uur kon worden afgeschaald. Het laatste voertuig meldde 
zicht om 00.40 uur terug in de kazerne. 
 

♦ 15 oktober 2008 
Op woensdag 15 oktober werden we om 19.10 uur opgeroepen voor een brand op Ekkersrijt 
4000. Het betrof het pand van Bruynzeel Keukens wat zit ingeklemd tussen andere grootwin-
kelbedrijven zoals de bouwmarkt van Praxis. Binnentreden bleek in eerste instantie niet moge-
lijk. Er was geen eigenaar/beheerder aanwezig en er was een hevige rookontwikkeling in het 
pand. Na het forceren van de voordeur kon een snelle verkenning worden uitgevoerd en met 
bluswerkzaamheden worden begonnen. Om 20.00 uur werd het sein brandmeester gegeven. 
Tussentijds werden de belendende panden ontruimd vanwege ook daar een hevige rookont-
wikkeling. Uiteindelijk werd het pand niet overgedragen aan de gebruiker doch aan de politie 
die nog een nader onderzoek gingen instellen. 
 

♦ 30 december 2008 
Het was 21.17 uur toe er een brand werd gemeld met als adres: Bestseweg – N620. Aange-
komen bleek het te gaan om de jagershut aan het Dutmellapad nabij de scouting. De weers-
omstandigheden waren erbarmelijk slecht, 16 graden vorst met sneeuw en ijzel. Het vinden 
van een waterwinning was een probleem. Uiteindelijk moesten wakken in het ijs van de naast-
gelegen sloot worden gehakt om te voldoen aan de vraag van voldoende bluswater. Mede 
hierdoor werd opgeschaald naar “middelbrand”. Bijkomende problemen waren een aantal 
gascilinders en een vat petroleum die in het pand aanwezig bleken. Er kon niet worden voor-
komen dat het houten pand met de vloer gelijk ging. Wel werd voorkomen dat de brand over-
sloeg naar het in het aangrenzende bosgebied. 
 
 
 

7.3  Hulpverleningen 
 
Het aantal malen dat voor hulpverlening moest worden uitgerukt is ten opzichte van het voor-
gaande jaar fors lager geworden. Binnen deze categorie is ook een onderverdeling te maken 
in hulpverlening en dienstverlening. Onder de dienstverlening worden diverse werkzaamheden 
verstaan. Hierbij valt te denken aan het reinigen van het wegdek, wateroverlast en stormscha-
de indien er geen mensenlevens bedreigt worden. Van de in totaal 56 meldingen vallen 33 
uitrukken onder dienstverlening en 23 uitrukken onder hulpverlening. Ook dit jaar werd men 
geconfronteerd met enkele ernstige verkeers- en bedrijfsongevallen. 
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 Er werd uitgerukt voor: 2005 2006 2007 2008 

 Assistentie politie / overige diensten 3 2 5 4 
 Auto-ongeval en/of beknelling 14 17 22 9 
 Auto te water 3 0 1 1 
 Dier(en) in nood 7 8 8 6 
 Gevaarlijke stof ontploffing, lek en/of dump 4 4 6 4 
 Instorting / instortingsgevaar 0 0 0 0 
 Liftopsluiting 0 1 2 3 
 Persoon vermist en/of in nood 5 1 2 1 
 Reinigen wegdek n.a.v ongeval 11 10 20 8 
 Spoorweg- vliegtuigongeval 0 0 1 2 
 Stormschade / boom over de weg 4 4 18 11 
 Wateroverlast 0 4 4 7 
 Opkomst kazerne (bijv. stormprocedure) 0 0 1 0 
 Totaal 51 51 89 56 
      

* hierbij is een gemiddelde genomen over de periode 1-11-2004 t/m 31-12-2005 exclusief OvD-inzetten in Nuenen 

 
 

7.3.1 Opvallende Hulpverleningen 
 

♦ 16 mei 2008 
Op vrijdag 16 mei werden we om 21.42 gealarmeerd voor een ongeval met beknelling op de 
oprit A50 in Son. Het zou gaan om meerdere voertuigen.  
Het ongeval was ontstaan naar aanleiding van de ombouw van de snelweg. Er waren vier per-
sonen en drie voertuigen bij het incident betrokken. Alle vier de slachtoffers, waarvan een door 
de brandweer moest worden bevrijd, werden afgevoerd naar een ziekenhuis in Eindhoven. 
Om 22.49 uur waren alle manschappen weer terug in de kazerne. 
 

♦ 25 juli 2008 
Vrijdag 25 juli om 13.01 uur werden we opgeroepen voor een ongeval met beknelling aan het 
Ekkersrijt 9000. Het ging om een bedrijfsongeval waarbij een medewerker bekneld was komen 
te zitten in één van de machines in een gebouw. Het ongeval had kunnen plaatsvinden als 
gevolg van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan die machine. Doordat deze 
persoon bezig was zonder enige collega in de omgeving was niet exact bekend wanneer het 
incident had plaatsgevonden doch was er al enige tijd verstreken bij de melding. De brand-
weer heeft het ontzielde lichaam uit de machine weten te halen aan overgedragen. 
 

♦ 19 december 2008 
Het was een vrijdagmiddag toen we de melding ontvingen: “Ongeval met beknelling A50 L 
99.4”. Ter plaatse bleek het te gaan om meerdere voertuigen, twee personenauto’s, een busje 
en een vrachtwagen met aanhanger, alle komende uit de richting St.Oedenrode. Een persoon 
zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De vrachtwagen met aanhanger was 
dermate beschadigd dat deze moesten worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. 
 
 

7.4  Rampenbestrijding / pelotons inzet 
 
In deze regio staan twee VC-2 voertuigen. Deze worden ingezet vanaf de code zeer grote 
brand of bij GRIP 1. Het afgelopen jaar is deze eenheid vanuit Son en Breugel zeven keer 
ingezet voor een (zeer)grote inzet. 
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7.5  MELDINGEN 
 
Hierbij de lijst van alle uitrukken in 2008 
 
Nr Datum Soort alarm Adres Naam uitruk 

     

1 09-01-2008 Binnenbrand Breeakkerstraat 19 Schoorsteenbrand 

2 09-01-2008 Hulpverlening A50 R 101,5 Ongeval met beknelling 

3 15-01-2008 Hulpverlening Plesmanlaan 6 Verkeersgev. boom op rijweg 

4 17-01-2008 Buitenbrand Kanaaldijk Noord Boom in brand 

5 18-01-2008 Dienstverlening Eifellaan 7 Boom op omvallen 

6 20-01-2008 Dienstverlening Eindhoven - Eindhovenseweg Reinigen wegdek 

7 04-02-2008 Dienstverlening Kloosstraat - Perkstraat Gevaarlijk hangende tak 

8 08-02-2008 Dienstverlening Wolfswinkel Wateroverlast   

9 09-02-2008 Buitenbrand Eindhovenseweg 4 Brandgerucht bij benzinestation 

10 18-02-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 1200 - 1201  Loos - ongewenst alarm 

11 21-02-2008 Dienstverlening Ekkersrijt 1000 - 1001  Reinigen wegdek 

12 21-02-2008 Buitenbrand Kanaaldijk Noord Afval/ruigtebrand 

13 24-02-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 7600 - 7604  Loos - storing/onecht alarm 

14 01-03-2008 Dienstverlening Lupinelaan Stormschade div. locatie's 

15 01-03-2008 Dienstverlening Talmastraat Boom over fietspad 

16 09-03-2008 Buitenbrand De Bontstraat 107 Coniferen in brand 

17 10-03-2008 Hulpverlening Sint Oedenrode - A50 L 105,4  Ongeval met beknelling 

18 11-03-2008 Buitenbrand Gentiaanlaan Vermeende brand vrachtwagen 

19 18-03-2008 Dienstverlening Peellaan Dier in nood 

20 20-03-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 1400 - 1411 Loos - werkzaamheden 

21 02-04-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 2000 - 2012  Loos - storing 

22 03-04-2008 Binnenbrand Nuenen - Bosweg 12  Brand woonwagen 

23 04-04-2008 Dienstverlening Seinelaan 23 Dier in nood 

24 08-04-2008 Buitenbrand A50 L  Autobrand 

25 12-04-2008 Autom.brandalarm Crocusstraat 2 Loos - ongewenst 

26 13-04-2008 Dienstverlening Heemskerklaan 18 Dier in nood 

27 14-04-2008 Hulpverlening Nieuwstraat 31  Gaslucht 

28 16-04-2008 Dienstverlening Oprit A50 R  Reinigen wegdek 

29 20-04-2008 Dienstverlening Planetenlaan Dier in nood 

30 22-04-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 7600 - 7604  Loos - ongewenst 

31 09-05-2008 Hulpverlening Ehv.-A2 L Poot v.Metz 157.8 VC2 - aanrijding met letsel 

32 09-05-2008 Hulpverlening Eindhoven-vliegbasis Ehv.  VC2 - Crashcall 

33 10-05-2008 Hulpverlening 17 Septemberplein Liftopsluiting 

34 13-05-2008 Buitenbrand A50 L 99,4 Autobrand 

35 13-05-2008 Dienstverlening Van Goghstraat 7 Tilassistentie 

36 14-05-2008 Buitenbrand A50 L 1  Autobrand 

37 15-05-2008 Hulpverlening Dudokstraat 15  Tilassistentie 

38 15-05-2008 Dienstver./Hulpver Rooijseweg - Sonniuswijk Reinigen wegdek/bevrijden perso 

39 16-05-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 7600 - 7604  Loos - storing 

40 16-05-2008 Hulpverlening Oprit A50 L 99,4 Ongeval met beknelling 

41 17-05-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 4000 - 4089  Loos - storing/onecht alarm 

42 22-05-2008 Dienstverlening Australielaan 8 Buitensluiting 

43 24-05-2008 Buitenbrand Fonteinberg 6 Afval/ruigtebrand 

44 26-05-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 4000 - 4089  Loos - ongewenst 
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45 28-05-2008 Hulpverlening A50 L 101,2 Auto in de sloot 

46 01-06-2008 Buitenbrand De Bontstraat 15 Bankje in brand 

47 03-06-2008 Dienstverlening Ekkersrijt 3100 - 3129  Wateroverlast   

48 07-06-2008 Dienstverlening Hendrik Veenemanstraat 45  Wateroverlast   

49 10-06-2008 Dienstverlening 17 Septemberplein 39 Tilassistentie 

50 12-06-2008 Hulpverlening Vogezenlaan 8 Boom over rijweg 

51 20-06-2008 Buitenbrand Walcherenlaan - Son Enthousiaste vuurkorf 

52 20-06-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 4000 - 4089  Loos -storing 

53 20-06-2008 Buitenbrand Kloosstraat  Afval/ruigtebrand 

54 23-06-2008 Autom.brandalarm 17 Septemberplein 1 Loos - storing 

55 25-06-2008 Hulpverlening Ekkersrijt 2000 - 2052  Gaslucht 

56 28-06-2008 Buitenbrand IJssellaan Afval/ruigtebrand 

57 30-06-2008 Binnenbrand Australielaan 14 Woningbrand - nacontrole 

58 30-06-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 4000 - 4089  Loos - ongewenst 

59 01-07-2008 Buitenbrand Gentiaanlaan Afval/ruigtebrand 

60 07-07-2008 Dienstverlening Kanaalstraat Reinigen wegdek 

61 07-07-2008 Dienstverlening Ekkersrijt 3012  Reinigen wegdek 

62 08-07-2008 Binnenbrand Molenstraat 9 Schoorsteenbrand 

63 14-07-2008 Hulpverlening Eindhoven - Eindhoven Airport VC2 - Standby call vliegbasis 

64 14-07-2008 Dienstverlening Lieshout - Sluisweg Dier in nood 

65 15-07-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 1400 - 1412 Loos - ongewenst 

66 16-07-2008 Buitenbrand Eersel - A67 R 7,2 VC2 - Brand vrachtwagen 

67 18-07-2008 Hulpverlening Sint Oedenrode - A50 R 103,5 Ongeval met beknelling 

68 25-07-2008 Hulpverlening Ekkersrijt 9000 - 9004 Beknelling persoon 

69 26-07-2008 Dienstverlening Lavendelstraat 2 Wateroverlast   

70 26-07-2008 Dienstverlening Sparrenlaan 2 Wateroverlast   

71 26-07-2008 Dienstverlening Duinlaan 81 Buitensluiting 

72 27-07-2008 Dienstverlening Nachtegaallaan 70 Wateroverlast   

73 30-07-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 7600 - 7601 Loos - storing 

74 01-08-2008 Binnenbrand Van Gentlaan 8 Brandgerucht supermarkt 

75 03-08-2008 Dienstverlening Wolfswinkel Dier in nood 

76 08-08-2008 Autom.brandalarm Nieuwstraat 70 Loos - storing 

77 12-08-2008 Dienstverlening Zandstraat 29 Stormschade   

78 12-08-2008 Buitenbrand Pallaspad Afval/ruigtebrand 

79 12-08-2008 Dienstverlening Europalaan Stormschade 

80 12-08-2008 Dienstverlening Heriklaan 17 Stormschade 

81 12-08-2008 Dienstverlening Piet Heinlaan Stormschade 

82 19-08-2008 Buitenbrand Ekkersrijt 1200 - 1223 afval/ruigtebrand 

83 21-08-2008 Autom.brandalarm Crocusstraat 2 Loos - storing 

84 27-08-2008 Autom.brandalarm IJssellaan 4 Loos - storing 

85 29-08-2008 Binnenbrand Lieshoutseweg 4 Schuur in brand 

86 31-08-2008 Hulpverlening Mariahout - Rooijseweg 2 Ongeval met beknelling 

87 31-08-2008 Autom.brandalarm 17 Septemberplein 1 Loos - storing 

88 02-09-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 1400 - 1412  Loos - werkzaamheden 

89 04-09-2008 Binnenbrand Ekkersrijt 7300 - 7316  Brand industriepand 

90 15-09-2008 Dienstverlening Ekkersrijt 7600 - 7600 Reinigen wegdek 

91 20-09-2008 Buitenbrand Sonniuswijk Brand rioolput 

92 23-09-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 9000 - 9004  Loos - ongewenst 

93 28-09-2008 Binnenbrand Larikslaan 2 Woning - garagebrand 
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94 01-10-2008 Dienstverlening Lieshoutseweg 14 Reinigen wegdek 

95 04-10-2008 Buitenbrand Bestseweg Bos - heidebrand 

96 07-10-2008 Binnenbrand Ekkersrijt 7400 - 7410 Brand in ventilatiesysteem 

97 10-10-2008 Autom.brandalarm IJssellaan 4 Loos - ongewenst 

98 13-10-2008 Hulpverlening A50 L 99,6 Ongeval met beknelling 

99 14-10-2008 Buitenbrand De Wadden Afval/ruigtebrand 

100 15-10-2008 Binnenbrand Ekkersrijt 4000 - 4020  Brand keukencentrum 

101 17-10-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 2000 - 2005  Loos - storing 

102 24-10-2008 Autom.brandalarm Ruysdaelstraat 2  Loos - werkzaamheden 

103 24-10-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 1400 - 1412  Loos - storing 

104 27-10-2008 Buitenbrand Dommelpas Brand prullenbak 

105 31-10-2008 Binnenbrand Planetenlaan 1 Woning - keukenbrand 

106 03-11-2008 Buitenbrand Hoberglaan Autobrand 

107 06-11-2008 Binnenbrand Valkenswaard-Geenhovensedr. VC2 - Brand tuincentrum 

108 06-11-2008 Autom.brandalarm IJssellaan 4 Loos - ongewenst 

109 12-11-2008 Autom.brandalarm Crocusstraat 2 Loos - ongewenst 

110 19-11-2008 Autom.brandalarm Eind 7 Loos - werkzaamheden 

111 20-11-2008 Hulpverlening Ekkersrijt 2000 - 2037  Gaslek 

112 23-11-2008 Hulpverlening Lamalaan - Panterlaan Boom over rijweg 

113 07-12-2008 Buitenbrand Steenboklaan 13 Coniferen in brand 

114 08-12-2008 Hulpverlening Jasmijnstraat 12 Assistentie ambulance 

115 10-12-2008 Autom.brandalarm Ekkersrijt 1400 - 1411  Loos - ongewenst 

116 11-12-2008 Binnenbrand Doormanlaan 36 Brand vaatwasser 

117 13-12-2008 Hulpverlening Rooijseweg Gaslucht 

118 13-12-2008 Buitenbrand Kloosstraat - Europalaan Brand in dixietoilet 

119 14-12-2008 Dienstverlening Van den Elsenstraat  Wateroverlast   

120 15-12-2008 Hulpverlening Ehv.A58 R-Kennedyln 9,7 VC2 - Ongeval met beknelling 

121 19-12-2008 Hulpverlening A50 L 99,4 Ongeval met beknelling 

122 22-12-2008 Buitenbrand Nieuwstraat Afval/ruigtebrand 

123 30-12-2008 Binnenbrand Bestseweg  Brand in jagershut 

124 30-12-2008 Buitenbrand Ockhuizenweg 8 Brandgerucht  

125 30-12-2008 Buitenbrand Brouwerstraat 1 Coniferen in brand 

126 31-12-2008 Buitenbrand Amerikalaan 4 Brand in kledingcontainer 

127 31-12-2008 Buitenbrand Sonniuswijk Brand in dixietoilet 

128 31-12-2008 Buitenbrand Rooijseweg Afval/ruigtebrand 

129 31-12-2008 Binnenbrand Airborneweg Brandgerucht schuur 

     

 
 

• In de hier bovenstaande lijst zijn de uitrukken opgenomen waarbij brandweerpersoneel van 
Son en Breugel is ingezet. In dit overzicht zijn ook de buitengemeentelijke bijstand inzetten 
opgenomen. 

• Doordat er operationele grenzen worden gehanteerd wordt een deel van het bedrijventer-
rein Ekkersrijt voor spoedeisende hulp bedient vanuit Eindhoven. Deze uitrukken, naar in-
cidenten in Son en Breugel, die verzorgd zijn door het korps Eindhoven worden in deze 
lijst niet meegenomen. 

• Doordat de gemeenten Nuenen en Son en Breugel een gezamenlijke Officiers van Dienst-
piketregeling hebben moeten de OvD’s ook regelmatig naar Nuenen uitrukken. Deze mel-
dingen zijn apart vermeld omdat dit anders een vertekent beeld zou geven van het aantal 
en het soort uitrukken binnen de eigen gemeente. 
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8  Knelpunten 
 
In 2008 hebben zich een aantal knelpunten voorgedaan die geleid hebben tot het aanwijzen 
van speerpunten in het jaarplan van 2009. Op hoofdlijnen betreft het de volgende zaken: 
 

• Invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo of omgevingsvergun-
ning) 

 
De invoering van de Wabo is uitgesteld naar begin 2010. De komst van de Wabo of de omge-
vingsvergunning vraagt een verscherping van de interne gemeentelijke procesgang rondom 
vergunningverlening waaronder de vergunningen die de brandweer afgeeft en vergunningen 
waaraan de brandweer adviseert. Hierdoor zal met toenemende mate de werkdruk worden 
verhoogd met betrekking tot voorlichting en handhavingstaken. Het projectplan ‘invoering 
WABO is inmiddels vastgesteld. 
 

• Registratie opkomsttijden 
Onderzoek van de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid heeft het belang aangetoond 
van het informeren van het bestuur over opkomsttijden van de brandweer. Er is een aanzet 
gemaakt om in de opkomsttijden van 2008 inzichtelijk te maken. Het blijkt echter dat de kwali-
teit van het registreren en het onderliggende meldkamersysteem niet voldoende is om een 
waarheids-getrouwe analyse te kunnen maken. In 2009 gaan we met de regio op zoek naar 
een beter management informatiesysteem. Met de bevelvoerders gaan we aan de slag om de 
kwaliteit van het registreren te verbeteren. 
 

• Automatische / loze meldingen 
 
Ook in 2008 is het aantal automatische meldingen, waarbij de brandweer voor niets is uitge-
rukt, fors afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 
Dat het aantal nog steeds hoog is heeft meerdere oorzaken. We hebben te maken met een 
respectabel industriegebied met een groot aantal brandmeldinstallaties enerzijds en met on-
gecertificeerde brandmeldinstallaties anderzijds. Nog steeds breidt het aantal installaties zich 
uit. Door het groot aantal loze automatische melding wordt de motivatie van de vrijwilliger on-
nodig op de proef gesteld. 
 

• Locatie (tijdelijke) brandweerkazerne 
 
Het ontwerp van het nieuwe combigebouw is klaar. De raad heeft besloten het plan te realise-
ren in de noordwest kwadrant gelegen aan de ovatonde en heeft hiervoor een krediet be-
schikbaar gesteld. Inmiddels is de bestemmingsplan procedure opgestart. Streven is medio 
2010 te starten met de nieuwbouw. 
 

• Onderhoud 
 
Het (klein)onderhoud van materieel en materialen is zeer kwetsbaar georganiseerd. Dit onder-
houd wordt verricht door een vrijwilliger die deze werkzaamheden uitvoert naast zijn normale 
dagtaak bij zijn werkgever. Deze vrijwilliger heeft de beschikking over een kleine groep vrijwil-
ligers die hem hierbij assisteren. In 2008 heeft een aanpassing plaatsgevonden in de vergoe-
ding voor de uitvoering voor deze taak. 
 

• Ri&E 
In 2008 is onderkent dat de uitvoering van een RI&E noodzakelijk is. Er is een projectplan 
gemaakt echter door personele onderbezetting bij de afdeling P&O is het project nog niet op-
gestart. Dit wordt in de zomer van 2009 opgepakt. 
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14.  VERZENDLIJST 
 
 

1 Burgemeester 1 

2 Gemeentelijke Directie 2 

3 College van Burgemeester en Wethouders 3 

4 Gemeenteraad Son en Breugel 20 

5 Gemeente archief 1 

6 Korpsleden Brandweer Son en Breugel 26 

7 Oud-leden Brandweer Son en Breugel 15 

8 Kazerne Son en Breugel 5 

9 Commandant Regionale Veiligheids Regio Zuid Oost Brabant 1 

10 Sector manager, sector midden 1 

11 Commandant Brandweer Best 1 

12 Commandant Brandweer Eindhoven 1 

13 Commandant Brandweer Nuenen 1 

14 Commandant Brandweer Oirschot 1 

15 Commandant Brandweer Sint Oedenrode 1 

16 Commandant Brandweer TU Eindhoven 1 

17 Regionale Brandweer Sectorhoofd Crisisbeheersing  1 

   

   

 Totaal 82 
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