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Monitoring uitvoeringsplan BVL gemeente Zoetermeer 2019 
 
Bij het opleveren van het beleidsmemo ‘’Brandveilig Leven in Zoetermeer 2019’’ is voorgesteld om 
vier maal per jaar kort te rapporteren aan de burgemeester van Zoetermeer over de voortgang van 
de BVL activiteiten in de gemeente. De matrix op de volgende pagina bevat de activiteiten die staan 
omschreven in het beleidsstuk BVL in Zoetermeer. A.d.h.v. deze matrix wordt de voortgang van de 
verschillende activiteiten weergegeven. Door het op deze manier aan te bieden, willen wij de 
gemeente Zoetermeer een duidelijk beeld verschaffen van wat er is uitgevoerd in de gemeente op het 
gebied van BVL. Daarnaast geeft dit document aan welke activiteiten er nog gepland staan in de 
gemeente Zoetermeer. Door het op deze manier in te aan te bieden, kunnen wij tijdens het gehele 
jaar antwoord geven op de volgende vragen: 
 
- Worden de activiteiten conform planning gestart en gerealiseerd?  
- Hoe loopt de uitvoering inhoudelijk?  
- Zijn er knelpunten te verwachten in de uitvoering van de activiteiten?  
- Zijn er successen te melden over de activiteiten in het jaarplan?  
- Welke partijen zijn er bij de verschillende activiteiten betrokken?  
 
 
Stand per 29 augustus 2019 
 
Legenda: 
Actie is afgerond en naar planning verlopen 
Actie gestart en lopen volgens planning 
Afwijking: verandering in actie, planning of doel  
Actie loopt niet zoals gepland  
 
 
Het uitvoeringsplan is een levend document. Tijdens het jaar worden er ongetwijfeld BVL activiteiten 
aan het document toegevoegd.  
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Aandachtsgebieden BVL centraal Beschrijving Rol 
brandweer 

Betrokkenen Planning Stand van zaken  

Bezoeken/uitnodigingen 
basisscholen 

Ieder schooljaar worden 
alle scholen van het 
primair onderwijs in de 
gemeente Zoetermeer 
aangeschreven om gebruik 
te maken van de 
verschillende pakketten 
die de brandweer ze 
aanbiedt. Deze pakketten 
zijn gericht op de groepen 
4, 6 en 8.  

Regisseur  Basisscholen 
Zoetermeer 

Continu   Loopt  

Voorlichting na brand Nadat er een brand heeft 
plaatsgevonden in een 
woonwijk, wordt er bij 
omwonenden gepolst of er 
behoefte is aan informatie. 
Geheel afhankelijk van dec 
behoefte wordt er een 
nazorgtraject op maat aan 
de omwonenden 
aangeboden. 

Regisseur  Betrokken 
bewoners 
Zoetermeer 

 Gemeente 
Zoetermeer 

Continu Loopt  

Week 3 2019 

 W. van Cleeflaan 

 Granietgroen 

 Pernisstraat 

Afgerond (MOB + 
brieven) 

 21 maart 2019  
Appelgaarde 

Afgerond (ploeg + 
brieven) 

Brandpreventieweken  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk jaar staat er tijdens de 
brandpreventieweken een 
onderwerp centraal. Dit 
jaar is het onderwerp de 
brandweer zoekt 
speurneuzen.  De 
campagne richt zich op 
kinderen van 9 t/m 12 jaar. 

Deelnemer  IFV 

 Nederlandse 
brandwonden 
stichting 

 Gemeente 
Zoetermeer 

 September/oktober 
2019 

voorbereiding 
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Activiteiten BVL lokaal Beschrijving Rol 
brandweer 

Betrokkenen Planning Stand van zaken  

Activiteit 1: Pilot ouderen en 
gehandicapten  

Het vergroten van de 
brandveiligheidsbewustzijn 
en zelfredzaamheid van de 
doelgroepen ouderen en 
gehandicapten. Hiervoor 
worden meerdere 
interventies gebruikt die 
hieronder staan 
beschreven.  

Regisseur     

Interventie 1A: ontruimingsoefening 
in zorginstelling, school  of 
wooncomplex  

Samen met de betrokken 
instantie wordt er een 
ontruimingsoefening 
georganiseerd. 

Regisseur  Kentalis  8 oktober 2019 voorbereiding 

 Leo Kannerschool   26 juni 2019 afgerond 

Interventie 1B: Voorlichting 
brandveiligheid aan 
bewoners/leerlingen 
 

Het onderwerp 
brandveiligheid onder de 
aandacht brengen aan de 
bewoners/leerlingen 
d.m.v. een presentatie. 

Regisseur  Leo Kannerschool  27 juni 2019 afgerond 
 
 
 
 

Interventie 2: Workshop team 
communicatie Kentalis 

Medewerkers vanuit de 
VRH krijgen een workshop 
hoe te communiceren met 
mensen die een beperking 
hebben. De informatie die 
wij tijdens de workshop 
ontvangen, kunnen we 
weer meenemen richting 
de doelgroep.  

regisseur  Communicatie 
behandelteam 
Kentalis 
 

 14 juni 2019 afgerond 
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Activiteiten BVL lokaal Beschrijving Rol 
brandweer 

Betrokkenen Planning Stand van zaken 

Interventie 2: Doelgroep benaderen 
via 
zorgverleners/vrijwilligersorganisatie 

Via deze organisaties 
bereiken we veel ouderen 
en gehandicapten over het 
onderwerp 
brandveiligheid.  

Regisseur  Zorgservice 
Thuiszorg 

 30 januari 2018 Afgerond 

 Stichting Piëzo  Niet doorgegaan 
i.v.m. te weinig 
aanmeldingen 

Interventie 3: WMO consulenten. 
 

In overleg met de 
gemeente Zoetermeer 
willen wij een presentatie 
geven aan de WMO 
consulenten. Deze mensen 
komen bij veel mensen 
over de vloer die een 
lichamelijke beperking 
hebben. 

Regisseur  Gemeente 
Zoetermeer  

 WMO consulenten 

 voorbereiding 

Activiteit 2: 112 veiligheidsdag 
Zoetermeer  

In samenwerking met de 
gemeente Zoetermeer en 
der verschillende 
hulpverleningsorganisaties 
wordt de 112 
veiligheidsdag Zoetermeer 
georganiseerd. De gehele 
dag staat in het teken van 
het onderwerp veiligheid. 
De brandweer gaat deze 
dag gebruiken om het 
onderwerp brandveiligheid 

Deelnemer  Gemeente 
Zoetermeer 

 Politie  

 Handhaving  
 
 

 Zaterdag 18 mei 2019 afgerond 
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onder de aandacht van de 
bezoekers te brengen. 
Daarnaast worden mensen 
ook benaderd voor een 
gratis huisbezoek.  

Activiteiten BVL lokaal Beschrijving Rol 
brandweer 

Betrokkenen Planning Stand van zaken 

Activiteit 3: Wijkveiligheidsavonden Tijdens deze avonden wil 
de burgemeester graag in 
gesprek met de bewoners 
van de gemeente 
Zoetermeer. De 
brandweer is tijdens deze 
avond ook aanwezig om 
het onderwerp 
brandveiligheid bij de 
bewoners onder de 
aandacht te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

deelnemer  Gemeente 
Zoetermeer 

 Politie  

 Woningcorporaties 

 Handhaving 

 13 november 2019 
Oosterheem 

 

 11 december 2019 
Buytenwegh 

 

 22 januari 2020       
De Leyens 
 

 

  19 februari 2020 
Rokkeveen 

 

 18 maart 2020 
Driemanspolder 
 

 

 15 april 2020  
Noordhove-
Seghwaert 

 
 
 

 27 mei 2020 
Meerzicht 
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Activiteiten BVL lokaal Beschrijving Rol 
brandweer 

Betrokkenen Planning Stand van zaken 

Activiteit 4: Inzet 
brandweerambassadeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 
brandweerambassadeurs 
worden komend jaar 
ingezet voor het afnemen 
van huisbezoeken. Verder 
worden ze ook ingezet 
tijdens de opendag, 
voorlichting na brand en 
andere evenementen 
waarbij voorlichting over 
brandveiligheid wordt 
gegeven.  

Regisseur  Gemeente 
Zoetermeer 

 Plaatselijke media 

Afnemen huisbezoeken 
(continu) 

In uitvoering (41 
huisbezoeken 
uitgevoerd) 

  
 
 

  

Activiteit 5: Zoetermeer On Stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De brandweer neemt deel 
aan de beroepenmarkt On 
Stage. Tijdens de DOE dag 
krijgen de leerlingen 
voorlichting op het gebied 
van brandveiligheid. 
Daarnaast maken ze 
kennis met het 
brandweervak.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemer 
 

 Zoetermeer On 
Stage 

 14 maart 2019 Afgerond  
 

 28 maart 2019 Afgerond 
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Activiteiten BVL lokaal Beschrijving Rol 
brandweer 

Betrokkenen Planning Stand van zaken 

Activiteit 6: Ad hoc activiteiten  
 
 

Onder de ad hoc 
activiteiten worden alle 
diverse activiteiten 
benoemd die de 
brandweer nog meer doet 
op het gebied van BVL en 
die tijdens het jaar 
binnenkomen. 

Regisseur     

Interventie 1: Voorlichting/presentatie 
brandveiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de gemeente 
Zoetermeer wordt er door 
het gehele jaar 
voorlichting/presentaties 
gegeven over 
brandveiligheid. De 
presentaties worden aan 
verschillende doelgroepen 
gegeven.  

Regisseur  Bewonerscommissie 
JUNA 

 
 

 19 februari 2019 Afgerond 

 LOB Gastendag ONC  19 februari 2019 Afgerond 

 BSO het 
Houtensnipnest 

 25 februari 2019 Afgerond 

 VVE Beau Rivage  17 april 2019 Afgerond 

 Vrouwennetwerk 
Zoetermeer 

 23 april 2019 Afgerond 

 Surveillance 
Seghwaert - 
Noordhove 

 15 mei 2019 Afgerond (gericht op 
parkeren)  

 Bewoners Fregat  27 juni 2019 Afgerond 

    BVL Tigrisstroom  13  augustus 2019 afgerond 
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    Statushouders 
Zoetermeer 

 21 augustus 2019 Afgerond  

    VVE Mkarehout  12 november 2019 Voorbereiding 

Interventie 2: Ontruimingsoefening Oefening Fregat 
Zoetermeer 

Regisseur  Bewoners 

 D-ploeg Stadshart 

 28 oktober 2019 voorbereiding 

 Presentatie Fregat Regisseur  Bewoners  30 oktober 2019 Voorbereiding 

 
  


