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Civiele Bescherming stut gevels  
en dekt daken af na stormschade 
Vandaag, 5/2/2013, is de Civiele Bescherming om 6u50 opgeroepen om de brandweer van Merelbeke te helpen na de 
stormschade, veroorzaakt door een windhoos, in Oosterzele. De operationele eenheden van Liedekerke, Brasschaat en 
Jabbeke werken nauw samen met de brandweer om (delen van) daken af te dekken, woningen en gevels te stutten, ramen 
dicht te maken… 
 
Dertig officieren en agenten van drie eenheden van de Civiele Bescherming zijn al sinds vanmorgen aan het werk om verdere 
schade aan een groot aantal woningen te voorkomen, zodat mensen zo snel mogelijk terug naar hun woning kunnen. Zij hebben 
onder andere al gewerkt in de Achterdries, de Geraardsbergsesteenweg, Hogeveld en Dorp. 
 
De operationele eenheden van de Civiele Bescherming gebruiken dakafdekking- en stutmaterieel, zoals: dekzeilen, houten balken, 
houten platen en plastiekfolie. Dit materieel hebben ze eerst in containers naar Oosterzele vervoerd. Er is ook een verreiker en 
hoogtewerker van de Civiele Bescherming ter plaatse. 
 
Burgemeester van Oosterzele, Johan Van Durme, coördineert de noodsituatie. 
 

Zes operationele eenheden  

De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan hulpdiensten met zwaar en gespecialiseerd 
materieel. De Civiele Bescherming telt 600 beroepsleden en evenveel kernvrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Zij 
werken in zes operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische grondgebied.  

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze 
komt tussenbeide op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, gouverneur, burgemeester, brandweer of politie. 
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