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014 zullen ee
en vijftigtal ag
genten van de
e Civiele Bes
scherming van Brasschaatt en Liedekerrke worden opgeleid
o
tot
In 20
spec
cialist Noordzeematerieel. Ook de kern
nvrijwilligers van de eenheid van Jabbeke krijgen d
dezelfde opleiding. De
bedoeling is om zo nog meerr gespecialise
eerd persone
eel beschikba
aar te hebben voor interveenties op het strand en de
Noo
ordzee. Op ditt moment zijn
n alle beroep
psagenten va
an de Civiele Bescherming
B
g van Jabbeke
ke hiervoor al opgeleid en
kunnen zij daarb
bij rekenen op
p de steun va
an de andere eenheden, maar
m
in de toe
ekomst zal diee steun geric
chter en
gesp
pecialiseerde
er zijn.
“Bij vervuiling
v
op sstrand of op ze
ee helpen we nu ook al onzze collega’s uiit Jabbeke waa
ar nodig. Maar
ar we merken dat
d we steedss
vake
er geconfronte
eerd worden met
m onder and
dere chemische
e en biologisc
che vervuiling waarvoor we ggespecialisee
erde kennis no
odig
hebb
ben. Daarom g
gaan we nu een deel van ons personeel opleiden tot specialisten
s
No
oordzeemateririeel. Zo kunne
en we de
verv
vuiling nog better helpen besstrijden.”, verte
elt Edwin Van der Eecken, eenheidschef
e
van de eenheeid in Brasscha
aat.
o
e
eenheid van Ja
abbeke ligt op 20 km van de
e kust en is ge
especialiseerd
d in kustwater-- en strandverrvuiling. Ze
De operationele
gebrruikt daarvoorr specifiek matterieel zoals vrachtwagens met aflaatbare
e banden om gemakkelijk oop het strand te
e rijden.
Daarnaast heeft d
de Civiele Bescherming in Jabbeke ook m
materieel ter be
eschikking datt is aangekochht door de Alg
gemene Directtie
Leeffmilieu van de
e FOD Volksge
ezondheid waa
aronder beach
h cleaner-conttainers met be
eschermingsklledij en specia
ale kruiwagenss
maa
ar ook opblaassbare booms om
o vervuiling op
o water in te dammen.
In de
e eenheden vvan Liedekerke
e en Brasscha
aat zullen telkkens 8 leden per
p compagnie
e worden opgeeleid. Bij de kernvrijwilligers
k
s van
Jabb
beke kunnen alle geïnteressseerden deelnemen aan de
e opleiding die ongeveer een jaar in besslag zal neme
en. Daarna kunnen
deze
e specialisten Noordzee wo
orden ingezet ter versterkin
ng van de eenheid van Jab
bbeke. Zij zulllen ook kunne
en deelnemen
n aan
opdrrachten in het kader van buitenlandse mis
ssies om vervvuiling te bestrrijden.

Zes operationele eenheden
C
Bescherrming helpt de bevolking bij kleine
k
en grote rampen. Ze biedt versterking
g aan hulpdienssten met zwaar en gespecialiseerd
De Civiele
mate
erieel. De Civielle Bescherming
g telt 600 beroepsleden en eve
enveel kernvrijw
willigers die 24 uur
u op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Zij
werk
ken in zes operationele eenhe
eden die verspreid liggen ove
er het Belgische grondgebied. De Civiele Beescherming ma
aakt deel uit va
an de
Algemene Directie C
Civiele Veilighe
eid van de Fede
erale Overheidssdienst Binnenla
andse Zaken. Ze
Z komt tussenbbeide op vraag van de ministe
er van
n, gouverneur, burgemeester,
b
brandweer
b
of po
olitie.
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