
Geslaagde rampenoefening op Gentse Feesten

De verschillende Gentse hulpdiensten hebben op dinsdag 17 juli 2018 op de
Gentse Feesten een geslaagde rampenoefening gehouden. In de Willem de
Beersteeg, bij pleinorganisator CirQ, was zogezegd een podiumconstructie
ingestort. Bedoeling van de oefening was om het bestaande interventieplan van de
Gentse Feesten te testen tijdens een grootschalig incident.

Omstreeks 12.30 uur kregen het noodnummer 112 en de commandopost van de Gentse
Feesten een oproep uit de Willem de Beersteeg. Een podiumconstructie van Batacratie
was ingestort en verschillende bezoekers lagen onder het puin. Het was het sein voor de
verschillende Gentse hulpdiensten om te starten met een rampenoefening.



Onder toeziend oog van burgemeester Daniël Termont en Feestenburgemeester
Christophe Peeters werden de aanwezige 90 bezoekers geëvacueerd door de
medewerkers van CirQ. Brandweerzone Centrum was vervolgens snel ter plaatse met
tien manschappen om de constructie te stutten en de gewonden te bevrijden. 35
medewerkers van de medische hulpverlening verzorgden intussen de twaalf
zwaargewonden en tien lichtgewonden, voornamelijk simulanten van het Rode Kruis.
Verder nog aanwezig: 25 manschappen van de Politie Gent en de Scheepvaartpolitie om
de perimeter en de veiligheid te verzekeren, en een tiental medewerkers van de Stad
Gent zelf.

Zowel de Stad Gent als organisator CirQ waren na afloop van de oefening tevreden.

'Een van de sterktes van de Gentse Feesten is dat er een goede samenwerking is
tussen de verschillende diensten en pleinorganisatoren. Ook in deze oefening
bleek dat de verschillende medewerkers elkaar snel vonden. Er zijn
vanzelfsprekend verbeterpunten naar boven gekomen, maar algemeen zijn we
tevreden over deze oefening.

— Hildegard Dierens, coördinator nood- en interventieplanning Stad Gent

'Het was zeer spectaculair. Dit is bijzonder interessant en leerrijk voor ons als
organisator. De beelden kunnen we vanavond gebruiken in onze act.'

— Xavier Cloet, CirQ

Zes jaar geleden hield de Stad Gent ook al eens een rampenoefening op de Gentse
Feesten, toen aan de pontons van Polé Polé.

Foto's van de rampenoefening zullen in de loop van dinsdagavond zichtbaar zijn op de
Beeldbank van de Stad Gent.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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