
Gezondheid en daGelijks leven

Apport
Beschrijving vAn het project
Om een optimale veiligheid te kunnen waarborgen aan de bevolking in de grensregio beseffen de hulp-
diensten dat een samenwerking tussen België en Frankrijk essentieel is. Daarom werken de partners in 
gezamenlijk overleg aan grensoverschrijdende noodplannen en ontwikkelen ze opleidingen voor de hulp-
diensten uit de grensoverschrijdende regio.

Acties
Om mogelijke risicozones te identificeren, maken de partners eerst een stand van zaken op: ze bekijken de 
bestaande regelgeving rond noodplanning, bestuderen gelijkaardige projecten uit het verleden en contro-
leren of er voor andere grensgebieden grensoverschrijdende noodplannen bestaan. Al deze gegevens wor-
den overgemaakt aan de overheden en hulpdiensten.
 
De partners willen in de eerste plaats dat de hulpdiensten doeltreffend en snel optreden in noodsituaties. 
Daarom brengen ze eerst mogelijke risicozones in kaart en onderzoeken ze welke middelen nodig zijn om 
mogelijke noodsituaties onder controle te krijgen. Ze kijken in het bijzonder naar technologische risico’s 
en werken typische ongevalscenario’s uit. Dan tekenen ze een risicokaart uit met alle risico- en andere 
kritische zones.

Zonder enige coördinatie tussen de diensten aan beide kanten van de grens kan echter niet doeltreffend 
gewerkt worden. Daarom wordt er een verbindingsdienst opgezet die op de hoogte is van de verschillende 
reglementeringen en procedures in beide landen. Zo heeft deze dienst identieke alarmprocedures voor 
beide regio’s geformuleerd, staat ze in voor de verdeling van de beschikbare middelen en heeft ze het 
Détachement de Liaison et d’Évaluation (DLE) opgericht. Dit nieuwe Frans-Belgische team van brandweer-
officieren ondersteunt de operationele commandant. 

Ten slotte leggen de partners aanbevelingen voor aan de plaatselijke en regionale overheden zodat ze 
ermee rekening kunnen houden bij het opstellen van noodplannen. Ook worden de plaatselijke overheden 
en risico-industrieën ter zake gesensibiliseerd.
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geBied wAArop het project Betrekking heeft

financiële gegevens
totaal budget: 1.597.519,75 EUr
Aandeel efro: 800.822,96 EUr
looptijd: 1 januari 2009 – 30 juni 2014

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/139.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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