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Nummer 1722 is vrijdagmiddag 25/05/2018 afgesloten
Contactpersoon: Thomas Biebauw

T: 02 500 24 02

E-mail: thomas.biebauw@ibz.fgov.be

G: 0471 50 06 94

Nummer 1722 is om 12:00 afgesloten

Brussel, 24-05-2018 – Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies is vrijdagmiddag 25/05/2018
gedeactiveerd. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor niet-dringende
brandweerinterventies van dinsdag 22 mei 12:00 tot vrijdagmiddag 25/05 geactiveerd zodat het noodnummer 112
tijdens het onweer van de voorbije dagen niet overbelast zou geraken en mensen die in levensgevaar verkeren niet
nodeloos moeten wachten wanneer ze 112 bellen.
De noodcentrales hebben tussen de activering dinsdagmiddag 22/05 en vrijdagochtend 25/05 om 8:00 in totaal 3171
oproepen 1722 ontvangen naar aanleiding van het onweer. De meeste oproepen kwamen uit de provincies Vlaams-Brabant
(1360 oproepen) en Luik (540 oproepen), gevolgd door Oost-Vlaanderen (446 oproepen) en Henegouwen (415 oproepen).
Tussen donderdagmiddag 24/05 en vrijdagochtend 25/05 om 8:00 hebben de noodcentrales in totaal 2284 oproepen 1722
ontvangen. De meeste oproepen kwamen uit de provincies Vlaams-Brabant (1212 oproepen) en Oost-Vlaanderen (349
oproepen), gevolgd door Luik (326 oproepen) en Henegouwen (187 oproepen).
De oproepen hebben vooral betrekking gehad op wateroverlast, zoals wegen en kelders die onder water liepen.
Directeur Erwin Hertens: “Het aantal oproepen verschilt sterk per provincie, maar algemeen genomen waren er tussen
donderdagmiddag en vrijdagochtend heel wat meer oproepen dan de dagen ervoor. Tussen donderdag 12:00 en vrijdag 8:00
zijn 2284 oproepen geweest terwijl dat er in dezelfde periode de dagen ervoor maar tussen de 300 en 500 oproepen waren.
Het niet dringend nummer 1722 heeft tijdens het onweer opnieuw zijn succes bewezen: donderdagavond konden de
operatoren in de provincie Luik bijvoorbeeld meerdere oproepen voor borstpijn en epilepsieaanvallen snel behandelen omdat
de 112-lijnen vrij zijn gebleven voor die echte noodsituaties.”
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