De blik op 2018
Wiej bint der altied

Brandweer Twente staat 24 uur per
dag, 7 dagen per week en 365 dagen
per jaar klaar met;

“De brandweer doet meer dan
branden blussen. Ook aan de
voorkant van het vlammetje
staan wij voor je klaar om mee te
denken en je te adviseren over
brandveiligheid in jouw huis,
bedrijf of omgeving.”

TWENTERAND

1.000 mensen

TUBBERGEN
HELLENDOORN

Ca. 330 beroepsmedewerkers
Ca. 670 brandweervrijwilligers

DINKELLAND

WIERDEN

ALMELO
BORNE

Er wordt gewerkt vanuit

OLDENZAAL

RIJSSEN-HOLTEN

29 kazernes

LOSSER

HENGELO
HOF VAN TWENTE

Het verzorgingsgebied telt

ENSCHEDE

14 gemeenten

Verkleinen kans

HAAKSBERGEN

Beperken effect

Voorkomen

met ruim
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627.000 inwoners
De getall’n op de riej

2018

2017

Automatische brandmeldingen

819

757

1.194

1.468

Ongevallen (bijv. verkeer en gaslekkage)

245

393

Dienstverlening (o.a. liftopsluitingen en dieren)

911

896

Leefmilieu (o.a. storm- en wateroverlast)

378

938

Branden

Totaal

4.452

3.547

In 2018 was er 1 GRIP situatie, 9 zeer grote branden en 22 grote branden.
Het duikteam is in totaal 27 keer gealarmeerd , drone Argus 30 keer en Handcrew Overijssel 7 keer.

In vuur en vlam veur Noaberschap

719

voorlichtingsactiviteiten
voor Twentse inwoners.
30.965 mensen bereikt.

2.412

adviezen aan het
bevoegd gezag waaronder
gemeenten.

De blik veuroet
•	Bij onze voorlichtingsactiviteiten zetten we de samenwerking voort met onze
veiligheidspartners, gaan we gerichter inzetten op basis van data (wijk- en
doelgroepen analyses) en onderzoeken we het effect van onze
voorlichtingsactiviteiten;
•	We gaan (meer) werken op basis van beschikbare data en de aanwezige
risico’s in onze regio;
•	We maken een vrijwilligersagenda, waarin we o.a. aangeven waar de
kansen liggen in de toekomst, welke rol de vrijwilliger daarin speelt en

2.110

we aandacht hebben voor hun hoofdwerkgever.

controles op
brandveiligheid.

“Allenig bi’w niks”

Wiej leart van mekaar

43

Onderzochte
woningbranden.

Meest voorkomende
oorzaak woningbrand >>>
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Schoorsteenbrand

02

Keukenbrand

