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Stad Gent neemt deel aan provinciale
multidisciplinaire rampenoefening

Op dinsdag 26 februari 2019 nemen de Stad Gent en alle Gentse hulpdiensten deel

aan een grootschalige rampenoefening van de dienst noodplanning van de

provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen en het provinciecommando van

Defensie. Alle voorgeschreven procedures voor een ramp in provinciale fase

worden daarbij tegen het licht gehouden.

 

De dienst noodplanning van de gouverneur organiseert jaarlijks een aantal oefeningen met

Seveso-bedrijven. Op 26 februari 2019 wordt geoefend bij het Seveso-bedrijf GTS, in het

Kluizendok in de haven van Gent.

Oefening Common Effort
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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.

In de oefening met de naam 'Common Effort' komen volgende oefendoelen aan bod: testen van

de procedures zoals beschreven in het intern noodplan van het bedrijf, de coördinatie tussen het

bedrijf en de hulpdiensten op het terrein, en de beleidscoördinatie.

De deelnemende hulpdiensten zijn de brandweer, de medische diensten, Volksgezondheid, het

rode kruis, de lokale-en federale politie, de civiele bescherming, de noodcentrale 112, het bedrijf

GTS en Defensie. De medische discipline zal voor het eerst het uitgebreid medisch

interventieplan testen.

Daarnaast vereist een ramp beleidscoördinatie, dat gebeurt onder leiding van de gouverneur

van Oost-Vlaanderen en de burgemeesters van Gent en Evergem. Het beleid denkt onder meer

na over de maatregelen voor de veiligheid van de burger, alsook over de communicatie naar

burgers en de pers.

Contact

Elke Allaert, diensthoofd noodplanning, gsm 0478 73 38 96, e-mail elke.allaert@ibz.fgov.be

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent
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