Gezondheid en dagelijks leven

Apport
Beschrijving van het project
Om een optimale veiligheid te kunnen waarborgen aan de bevolking in de grensregio beseffen de hulpdiensten 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 hulpdiensten 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 controleren of er voor andere grensgebieden grensoverschrijdende noodplannen bestaan. Al deze gegevens worden 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 brandweerofficieren 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.

Gegevens
E-mail: pascaline.godefroid@hainaut.be
Website: www.interreg-apport.eu

Projectpartners
• Hoofdpartner

Régie Provinciale Autonome de Financement et
de gestion des services incendie du Hainaut
Avenue Général de Gaulle, 102
B - 7000 Mons
Tel.: +32-(0)65.38.24.85
E-mail: pascaline.godefroid@hainaut.be

• Partners / geassocieerde partners
Province de Hainaut
B - 7000 Mons
Tel.: +32-(0)65.39.64.45
E-mail: yves.vandevloet@hotmail.com

état-major de la zone de défense Nord
F - 59039 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.20.30.51.72
E-mail: philippe.bizet@nord.gouv.fr

Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche
et de l’Environnement Nord-Pas de Calais
F - 59507 Douai cedex
Tel.: +33-(0)3.20.15.84.00
Institut Scientifique de Service Public
B - 7340 Colfontaine
Tel.: +32-(65)61.08.11
E-mail: colfontaine@issep.be
Centre Informatique du Hainaut
B - 7301 Hornu
Tel.: +32-(0)65.76.78.94
E-mail: michel.estievenart@hainaut.be
S.D.I.S. 59
F - 59028 Lille cedex
Province de Namur - Département Agriculture
Ressources Naturelles et Environnement
B - 5100 Namur

Vouziers

Soisso
ns
Reims

Senli
s

Apport

Ste-Menehould

Château-Thierry

FRANCE

MARNE

Gebied waarop het project betrekking heeft
Epernay

Châlons-en-Champagne

Zo
In

Zo
Aa

Territoi
Oppe
rvla

Vitry-le-François

Populat
Betrokk
Oostende

Brugge

Veurne

Dunkerque

Calais

Tielt

Roeselare
Ieper

Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer

VLAANDEREN

Gent

Diksmuide

Bruxelles
Brussel

Kortrijk
Oudenaarde
Mouscron

Comines
Béthune

Lille

Ath

Tournai

PAS-DECALAIS

WALLONIE

Soignies

Lens

Montreuil-sur-Mer

Douai

Mons

Valenciennes

Namur

Charleroi

NORD

Arras
Cambrai

Abbeville

Dinant

Avesnes-sur-Helpe
Thuin

Marche-enFamenne
Bastogne

Amiens

Péronne

SOMME

Saint-Quentin

Vervins
Neufchâteau

Charleville-Mézières

Montdidier
Clermont

ARDENNES

Laon

AISNE

Compiègne
Beauvais

Philippeville

OISE

Sedan

Arlon
Virton

Rethel

Vouziers

Soissons
Reims

Senlis

MARNE

ChâteauThierry

FRANCE

Epernay

Ste-Menehould

Châlons-enChampagne

Aangrenzende
gebieden
Vitry-le-François

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
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