Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse
leefomgeving. Wij leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners
over belangrijke veiligheidsthema’s nu en in de toekomst.

Veiligheidsregio
Brabant-Noord
Binnen de Veiligheidsregio werken
brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het
gebied van:
•
•
•
•

Brandweerzorg
Crisisbeheersing
Geneeskundige hulpverlening
bij ongevallen en rampen
Rampenbestrijding

Brandweer Brabant-Noord
Brandweer Brabant-Noord heeft 38
brandweerposten verspreid over de
11 gemeenten in onze regio.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023

Bestuur en vergaderstukken

Lees over onze ambities in het beleidsplan Samen
Veiliger, 2020-2023.

Meer informatie over het bestuur van
VRBN en de vergaderstukken.

Weerbare & Redzame samenleving
Samenwerken met inwoners, gemeenten, ondernemers en hulpverleners op het gebied van veiligheid,
gezondheid en leefbaarheid. Samen zorgen we
voor een weerbare en redzame samenleving.

Informatiegestuurde veiligheid
We brengen informatie van verschillende bronnen bij elkaar om meer zicht te krijgen op risico’s.
Daarmee kunnen we betere maatregelen treffen en
onze keten- en crisispartners beter adviseren.

Brandweer Brabant-Noord heeft vier
jeugdkorpsen: Grave, Heusden, Oss,
Vught.

Programmagids Risicobeheersing

Parttime Hero

Brandveilig Leven. Het voorkomen van brand en
het verkleinen van de kans op brand, is net zo
belangrijk als de bestrijding ervan.

Twee belangrijke externe samenwerkingspartners tijdens een
ramp of crisis zijn o.a. de Politie
en Defensie.

Omgevingswet: Samen keuzes maken.

Onze meldkamer
Samen duurzaam

Jeugdbrandweer

Ons brandweerkorps kent ruim 900
brandweervrijwilligers.

Omgevingswet: Samen keuzes
maken

Partners

Veiligheidsregio Brabant-Noord bouwt
met vijf ambities aan een duurzame
toekomst in 2040.

Alle 112-meldingen in ons
gebied komen binnen op de
Meldkamer Oost-Brabant.

GHOR
Bevolkingszorg
Gemeenten hebben een algemene
zorgplicht voor hun bevolking. Tijdens
incidenten, rampen en crises heeft
de gemeente een essentiële rol in de
crisisbeheersing. De veiligheidsregio
coördineert en het opleiden, trainen en
oefenen van de bevolkingszorgfunctionarissen. Lees meer over hun rol als
crisispartner.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De GHOR organiseert het werk van verschillende
organisaties die geneeskundige
zorg leveren tijdens een crisis.
Lees meer over GHOR Brabant
Midden-West-Noord.

