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Mijnheer de Staatssecretaris, 

Mijnheer de burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger, 
Geachte Schepenen, gemeenteraadsleden, 
Geachte 

Geachte genodigden, 
Dames en Heren, 
 

Verhuizen naar deze nieuwe kazerne is een mijlpaal in de geschiedenis van 106 

jaar brandweer Kasterlee. Naar aanleiding van de provinciale risico-analyse in 2003 

rees de vraag al naar de ideale inplantingsplaats voor een nieuwe kazerne. 

 

De uiteindelijke keuze viel op één van de meest strategische plaatsen van de 

gemeente Kasterlee: aan een kruispunt van snelle verbindingswegen. Daarmee is 

de kazerne de ideale uitvalsbasis voor de brandweerinterventies binnen de 

gemeente én binnen de brandweerzone Taxandria. Bovendien ligt ze goed  met het 

oog op de Snelste Adequate Hulp richting Retie en Geel. 

 

De besluitvorming liep wonderwel samen met de totstandkoming van de 

hervorming van de Civiele Veiligheid. De nieuwe wet van 2007 gaf het startsein. Op 

1 januari 2015 zullen de Hulpverleningszones -mag ik zeggen “eindelijk”- een feit 

zijn. Het siert Kasterlee dat het in tegenstelling tot vele andere gemeentebesturen 

geen rem heeft gezet op investeringen in de brandweer.  Integendeel, Kasterlee 

investeerde voluit én doordacht in de toekomst. 

 

Het brandweerkorps Kasterlee staat bekend als een voorbeeldig korps met 

gemotiveerde en enthousiaste brandweerlieden. Binnen en buiten de gemeente én 

in de zone heeft het een zeer gewaardeerde inbreng. Het engagement van de 

burgemeester om het voorzitterschap van de zone Taxandria op zich te nemen, 

sluit naadloos aan op de inzet van zijn korps. 

 

Dames en heren, 

 

Allicht verwacht u van mijn dat ik ook inzoom op actuele onderwerpen die de lokale 

én zelfs de zonale schaal overschrijden. 
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Dat er vóór 1 januari 2015, een uitgedragen zwangerschap als je vandaag begint te 

rekenen, nog enorm veel werk op de plank ligt om de transitie van gemeentelijke 

brandweerkorpsen naar de hulpverleningszone te finaliseren, is een open deur. 

 

Op operationeel noch op administratief en logistiek vlak, mag er kwaliteitsverlies 

zijn. Dit alleen al is een gigantische uitdaging. Daarenboven moeten 

toekomstgerichte beslissingen worden genomen, terwijl nog lang niet alle gegevens 

bekend zijn. 

 

Veel gemeenten zijn erg ongerust over de kostprijs van de hervorming. Ook dat is 

een open deur. De toezegging van de federale overheid om een jaarlijkse dotatie 

ter beschikking te stellen heeft tot nog toe enkel betrekking op de meerkost van 

de Hervorming. Voor de zone Taxandria zou die stijgen van 985.000 € in 2015 tot 

maar liefst 2.413.000 € in 2018 

 

Hoe zal de gemeentelijke dotatie aan de zone worden berekend, vragen vele 

gemeenten zich af. Als hierover geen consensus kan worden gevonden, moet -zo 

besliste de wetgever onlangs- de gouverneur de verdeelsleutel vaststellen volgens 

een formule die voor 70% gebaseerd is op de residentiële en actieve bevolking. De 

overige 30% kan per zone fluctueren volgens de oppervlakte , het kadastraal 

inkomen, de risico’s aanwezig op het grondgebied, de gemiddelde interventietijd en 

de financiële draagkracht. 

 

Al bij al vrij vage begrippen, die, zo argumenteerde ik onlangs op de conferentie 

van gouverneurs, nog veel ruimte voor interpretatie laten. Mijn diensten vragen 

volop de nodige gegevens op om simulaties te kunnen maken. Hopelijk dragen die 

vooral proactief bij tot een zonale consensus. Als de gemeenten er zelf uit raken, 

en daar reken en hoop ik op, dan hoef ik geen beslissing te nemen.  

 

De totstandkoming van de zones heeft zeer zeker een belangrijke dynamiek tot 

stand gebracht.  Dat deze nieuwe entiteiten zich té veel gaan concentreren op 

zichzelf en zich gaan isoleren binnen de zonegrenzen, is een samen goed te 
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managen risico. Hulpverlening stopt immers niet aan grenzen. Ook niet aan zonale 

grenzen!  

 

Sterk bovenzonaal overleg, op meerdere terreinen, blijft cruciaal. Dat geldt in het 

bijzonder voor het definiëren van standaard uitrukken voor de verschillende 

interventies en het vaststellen van een vaste tarifiëring, a fortiori wanneer  de 

interzonale Snelste Adequate Hulp betalend wordt. Ook samenwerking op het vlak 

van aanwerving, bevordering en specialistische hulp, zoals preventie en gevaarlijke 

stoffen leidt tot schaalvoordelen en dus winst. 

 

Ook het uitwisselen van beste praktijken, het tot stand brengen van 

gemeenschappelijke kennisnetwerken, databanken en inventarissen, zullen leiden 

tot efficiëntiewinst. Evenals het ontwerpen van gemeenschappelijke lastenboeken 

voor de aankoop van materiaal, het afsluiten van verzekeringen en het aanduiden 

van een sociaal secretariaat. 

 

Vanuit de verschillende zones ontvang ik signalen dat men zich ernstig zorgen 

maakt over de berg werk die nog moet verzet worden. De zonecoördinatoren en 

hun staf hebben al keihard gewerkt. Tot nog toe focusten ze zich vooral op het 

operationele en minder op het administratieve. Dit is zeer begrijpelijk. De federale 

overheid subsidieerde immers enkel operationele brandweerofficieren. Allicht is het 

operationeel personeel niet het best geplaatst om consensus te zoeken in een 

complexe beleidsmatige omgeving. Mogelijk en allicht zijn er nu ook andere 

(managements)competenties nodig waarover die officieren niet altijd beschikken, 

m.n. op het vlak van juridisch, financieel, HRM en veranderingsmanagement. 

 

Uiteraard zijn mijn diensten en ik bereid en beschikbaar om, desgewenst, ter zake 

een coördinerende en faciliterende rol op te nemen.  We kunnen de aanwezige 

kennis en expertise binnen de 5 hulpverleningszones bundelen en dubbel werk 

vermijden. Dit aanbod heeft maar zin als het draagvlak voldoende groot is. Op het 

komende burgemeestersoverleg van 9 mei e.k. toetsen we dat verder af. 
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Dames en heren, 

 

Dat bij deze nieuwe kazerne ook werd gestreefd naar synergie met andere 

diensten, met name het Rode Kruis en de gemeentelijke technische diensten, 

verheugt me zeer. Het getuigt van toekomstgericht, want interdisciplinair denken.  

Dat dit ruim zijn vruchten zal afwerpen, zal zeker blijken. 

 

Het is met het grootste plezier dat ik Kasterlee en de betrokken diensten van harte 

te feliciteer met deze puike realisatie. Dankzij dit initiatief zal Kasterlee meer dan 

ooit een sleutelrol spelen binnen de zone Taxandria. En daar vaart vooral de 

veiligheid van alle inwoners, zeer wel bij. Is het ons daar niet boven alles om te 

doen? 

 

Van harte proficiat en alle succes. 

 

 


