Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Onze cijfers
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geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Alle cijfers
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adviezen
gegeven Wabo vergunning.

272 adviezen gegeven om

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

Lees meer

Lees meer

‘Risicorelevante bedrijven zijn
zelf verantwoordelijk voor de
veiligheid van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

Lees meer

Lees meer

+
Oss

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
en bewoners in het brandveilig inrichten van de woon-,
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze programmagids op brandweer.nl/brabant-noord.

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

+
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+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

+
SintMichielsgestel

+
Vught

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

+
Grave

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Samenwerking met Stichting Dichterbij
Maatwerk staat centraal bij de intensieve en
unieke samenwerking tussen Veiligheidsregio
Brabant-Noord en Stichting Dichterbij.
Stichting Dichterbij verleent zorg aan mensen
met een verstandelijke beperking en heeft
haar woonvormen dusdanig ingericht dat de
bewoners een zo ‘gewoon mogelijk leven’
kunnen leiden. De brandveiligheidsregels
uit het Bouwbesluit blijken echter niet goed
aan te sluiten bij de situatie van Stichting
Dichterbij, waardoor er maatwerk nodig is om
een brandveilige (woon)omgeving te creëren.
In 2020 is er door Veiligheidsregio BrabantNoord en Stichting Dichterbij een convenant
ondertekend waarmee is vastgelegd dat in de
toekomst vanuit een risicogerichte benadering
gestuurd wordt in plaats van een regelgerichte
benadering.
Terug naar overzichtspagina

Na het ondertekenmoment is er samengewerkt
aan het uitwerken en afstemmen van een
risicobeoordelingsmethode. Met deze methode
kan de brandveiligheid op een transparante en
onderbouwde wijze beoordeeld worden door de
brandweer. In 2021 wordt deze samenwerking
verder gecommuniceerd naar de gemeenten
en maakt Stichting Dichterbij een start met
de verbetering van brandveiligheid van de
woningen.
Op 15 december 2020 organiseerde
Brandweer Brabant-Noord een digitale
informatiebijeenkomst over het beleid
brandveiligheid bij Stichting Dichterbij.
Bekijk hier de video.

Omgevingswet
In Brabant-Noord willen wij een leefomgeving
waar inwoners prettig kunnen wonen, werken,
recreëren, reizen en ondernemen. Hier werken
wij hard aan met andere overheidsorganisaties,
zorgorganisaties, bedrijven en onze inwoners.
Van een nieuwe speeltuin, de bouw van een
appartementencomplex tot een industrieterrein.
Regelmatig ontstaan er nieuwe initiatieven.
Ieder nieuw initiatief heeft invloed op de
directe of indirecte omgeving. Met de komst
van de Omgevingswet per 1 januari 2022
worden alle verschillende wetten voor ruimte,
wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur
gebundeld in één wet. Dit zorgt voor een goede
afstemming tussen de verschillende plannen.
Bedrijven en inwoners kunnen meedenken over
de mogelijkheden voor hun leefomgeving. De
ruimte wordt op deze manier optimaal benut en
beschermd. Samen werken we aan een veilige
en gezonde fysieke leefomgeving.

Terug naar overzichtspagina

Hoe wij werken
Een veilige leefomgeving inrichten, is samen
de juiste keuzes maken. Wij adviseren over het
voorkomen en beperken van risico’s die ontstaan
bij nieuwe initiatieven. Onze adviseurs zijn op
de hoogte van de risico’s in een gebied en geven
passend advies voor maatregelen om de risico’s
te verkleinen.
Wij lichten onze werkwijze toe aan de hand van
een voorbeeld.

Risicorelevante bedrijven
Veiligheidsregio Brabant-Noord en
Omgevingsdienst Brabant-Noord werken
samen met risicorelevante bedrijven aan
een sterk netwerk waarbij de bedrijven zelf
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van
hun medewerkers en de nabije omgeving.
De veiligheidsregio en omgevingsdienst
ondersteunen de bedrijven daarin door te
inspecteren en te adviseren op het gebied
van veiligheid en het werken met gevaarlijke
stoffen.

Terug naar overzichtspagina

De coronacrisis heeft er in 2020 voor gezorgd
dat geplande activiteiten in een ander daglicht
kwamen te staan en in sommige gevallen
niet door konden gaan. Desondanks zijn er
goede resultaten behaald:
•	60% van de bedrijven is actief en zichtbaar
geweest in netwerkbijeenkomsten en
bedrijfsbezoeken.
•	48 bedrijven zijn bezocht door
toezichthouders, waarvan bij 12 bezoeken de
brandweer ook aanwezig was.
•	35 bedrijven kregen een vast aanspreekpunt
bij de brandweer.
•	Er is in 2020 een dashboard ontwikkeld
waar zowel brandweer, omgevingsdienst als
waterschap toegang toe hebben.
Zo beschikken alle partijen 24/7 over
dezelfde actuele bedrijfsinformatie.

Veilige Energietransitie
Nieuwe energiebronnen worden een steeds
groter onderdeel van de maatschappij. Denk
bijvoorbeeld aan zonneparken en elektrische
auto’s. Deze ontwikkelingen gaan heel snel en
kunnen risico’s met zich meebrengen. De kans
op en het effect van incidenten met nieuwe
energiebronnen is nog onduidelijk.
Veiligheidsregio Brabant-Noord is dit jaar gestart
met de regiegroep Veilige Energietransitie.
Het doel is het voorbereiden van onze
veiligheidsregio op de energietransitie en dit
integraal te borgen in de organisatie. 2020 stond
in het teken van bewustwording. Hiervoor is een
online themaochtend georganiseerd, waarmee
de hele organisatie bereikt is. Bekijk hier de
themaochtend terug.
Terug naar overzichtspagina

In 2021 wordt er verder doorgebouwd.
Zo willen wij op dit gebied meer de
samenwerking opzoeken met het bevoegd
gezag. Door vooraf op de hoogte te zijn,
kunnen we als brandweer meedenken, adviseren
en inspelen op ontwikkelingen.
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•	Onze front office medewerkers zijn het
afgelopen jaar minder fysiek aanwezig geweest
bij de gemeenten vanwege het thuiswerken.

> Cijfers per gemeente
Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Lees meer
•	Er zijn vanuit programma Maatschappij minder
brandveiligheidsvoorlichtingen gegeven.

•	Vanaf maart 2020 hebben er vrijwel
geen
Alle
cijfers
Bouw
evenementen meer plaatsgevonden.
1065
adviezen
Logischerwijs
zijn hierdoor minder
gegeven Wabo vergunning.
evenementenvergunningen verleend
en waren er ook minder controles op
evenementenlocaties.
+
Oss

Omgevingsveiligheid

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
door
corona?
Stichting Dichterbij’

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Risicogerichte Toezichtstrategie

> Onze cijfers

> Succesvolle projecten

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Lees meer
Lees meer
2020 zijn er gemeenten,
327 controles
op
Naleefgedrag controles
WijInondersteunen
bedrijven,
instellingen
geweest bij
objecten
Van het totaal van 327 controles zijn er 208
Publieksvragen
enbrandveiligheid
bewoners in het brandveilig
inrichten
vandie
de woon-,
onder
de
Risicogerichte
Toezichtstrategie
reguliere controles geweest (d.w.z. geen
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
565 personen
vallen. Ditprogramma’s.
aantal is aanzienlijk
hercontrole of ad hoc controle). Bij de meeste
geholpen bij vragen over
verschillende
Bekijk hetlager
totaledan
aanbod in
brandveiligheid.
voorgaande
jarenop
vanwege
de coronacrisis.
objecten is er bij de reguliere controles sprake
onze
programmagids
brandweer.nl/brabant-noord.
van goed naleefgedrag. Bijna driekwart van
In het voorjaar en najaar van 2020 lag het toezicht
de controles zijn direct goedgekeurd met een
‘Risicorelevante
zijn
‘Bewustwording dat nieuwe
tijdelijk stil vanwege de coronamaatregelen.
In
akkoord of een
aanwijzing. Bijbedrijven
ruim twintig
Alle cijfers
OmgevingsBouw
zelf
verantwoordelijk
voor
de
energiebronnen
risico’s met zich
de tussenliggende periode is er samen met de
procent van de controles werd een waarschuwing
veiligheid
1065
adviezen
veiligheid
van
hun
medewerkers
meebrengen.
Alles
voor een
gemeenten gekeken waar fysiek toezicht wenselijk
gegeven, gevolgd door een hercontrole. Bij tien
gegeven Wabo vergunning.
272 adviezen gegeven om
en de nabije omgeving’
veilige energietransitie’
en mogelijk was. Controles die in 2020 niet zijn
reguliere controles was er direct aanleiding voor
in de regio Brabant-Noord de
uitgevoerd vanwege corona, worden in 2021
een handhavingsprocedure.
naleefgedrag
ruimte zo veilig mogelijk te
Lees Het
meer
Lees meer
benutten en de risico’s bij het
ingehaald. Daarnaast is er in 2020 een digitale
van de hercontroles lijkt minder goed te zijn
+
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
zelfcheck ontwikkeld, waarmee beheerders
dan bij de reguliere controles. Van de 110
Oss
te beperken.
eenvoudig bewust worden gemaakt van de staat
uitgevoerde hercontroles in 2020 is meer dan de
van brandveiligheid in hun gebouw. De intentie is
helft niet akkoord
bevonden. Deze 62 zaken zijn
+
> Cijfers per gemeente
om deze zelfcheck ook in de toekomst te blijven
overgedragen
Grave ter handhaving aan de gemeenten.
+
+
+
inzetten.
Klik op een gemeente
> Risicogericht toezicht
Landerd
Cuijk
+
‘s-Hertogenbosch
en bekijk welke
Heusden
+
+
activiteiten er konden
In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
plaatsvinden.
bij objecten die onder de Risicogerichte
Bernheze
Mill en
+
Sint
Hubert
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
+
+
SintKijk voor de toelichting
lager dan voorgaande jaren vanwege de
Vught
Michielsgestel
Uden
bij ‘Alle cijfers’.
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
+
+
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
Haaren
+
Sint-Anthonis
+
+
Boekel
Lees meer
Boxmeer
+
Meierijstad
Boxtel

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Bernheze

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
3x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

2x Ambassadeur
Brandveilig Leven

0x Brandveilig Leven

Alle6xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
2x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

11x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
18x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze26x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

9x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

18x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

2x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
1x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Boekel

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
3x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

1x Brandveilig Leven

Alle0xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

1x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
5x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze38x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

2x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

7x Lees
Risicogericht
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Boxmeer

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
7x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

2x Ambassadeur
Brandveilig Leven

0x Brandveilig Leven

Alle0xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
5x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

12x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
14x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze37x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
1x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

6x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

2x Lees
Risicogericht
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Boxtel

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
5x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

1x Brandveilig Leven

Alle0xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

10x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
1x Risicorelevante
15x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze26x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

16x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

17x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Cuijk

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
10x adviezen
vergunningen
1065

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

0x Brandveilig Leven

Alle2xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
1x controle

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

3x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
1x Risicorelevante
29x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze60x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
1x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

10x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

10x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Grave

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
3x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

1x Brandveilig Leven

Alle2xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

5x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
5x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze25x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

4x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

2x Lees
Risicogericht
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Haaren

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
3x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

0x Brandveilig Leven

Alle0xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

5x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
14x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze0xprogrammagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

6x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

13x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Heusden

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
3x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

1x Brandveilig Leven

Alle7xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

2x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
22x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze52x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
3x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

11x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

19x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Landerd

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
4x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

0x Brandveilig Leven

Alle0xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

4x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
7x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze37x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

1x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

13x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Meierijstad

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
14x adviezen
vergunningen
1065

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

3x Ambassadeur
Brandveilig Leven

7x Brandveilig Leven

Alle10x
cijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
1x controle

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

19x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
3x Risicorelevante
55x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze181x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
1x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

38x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

35x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
1x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Mill en St. Hubert

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
4x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

0x Brandveilig Leven

Alle2xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

4x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
4x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze11x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

8x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

4x Lees
Risicogericht
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Oss

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
9x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

5x Brandveilig Leven

Alle1xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
5x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

24x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
2x Risicorelevante
115x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze239x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
5x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

45x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

33x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
2x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
1x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente ’s-Hertogenbosch

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
9x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

11x Brandveilig Leven

Alle2xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
3x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

47x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
3x Risicorelevante
174x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze165x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
2x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

27x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

75x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
1x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Sint Anthonis

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
3x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

0x Brandveilig Leven

Alle0xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
1x controle

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

0x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
0x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze22x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

1x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

9x Lees
Risicogericht
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Sint Michielsgestel

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
5x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

1x Brandveilig Leven

Alle0xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

2x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
12x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze18x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

3x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

2x Lees
Risicogericht
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

2x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Uden

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
12x adviezen
vergunningen
1065

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

1x Brandveilig Leven

Alle1xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
4x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

11x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
1x Risicorelevante
39x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze104x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
2x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

18x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

20x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

Risicobeheersing presenteert resultaten 2020
> Succesvolle projecten

Samen werken we aan veiligheid, ook het afgelopen jaar. Al is de coronacrisis
van invloed geweest en kon een aantal werkzaamheden niet of in mindere mate
plaatsvinden, gelukkig heeft sector Risicobeheersing ook veel wel kunnen doen.
Wij leverden zelfs een bijdrage aan belangrijke zaken voor de coronacrisis. Zo gaven
wij adviezen voor tijdelijk opvanglocaties van coronapatiënten
en ontwikkelden wij een digitale zelfcheck als
alternatief voor fysieke controles.

Kansen

Uitdagingen

> Cijfers gemeente Vught

> Onze cijfers
565

personen
geholpen bij vragen over
brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid

Bouw
Evenementenveiligheid
2x vergunningen
1065
adviezen

272 adviezen gegeven om

Lees meer

Lees meer

0x Ambassadeur
Brandveilig Leven

2x Brandveilig Leven

Alle0xcijfers
Keurmerk

Veilig Ondernemen

gegeven
Wabo vergunning.
0x controles

in de regio Brabant-Noord de
ruimte zo veilig mogelijk te
benutten en de risico’s bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
te beperken.

18x Voorbereidende
adviesgesprekken

> Cijfers per gemeente

Kijk voor de toelichting
bij ‘Alle cijfers’.

‘Dankzij de Omgevingswet
werken we samen aan een
veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’

Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen
0x Risicorelevante
33x Publieksvragen
en bewoners
in het brandveilig inrichten van de woon-,
bedrijven
werk- en leefomgeving. Dat doen wij onder andere met
verschillende programma’s. Bekijk het totale aanbod in
onze24x
programmagids
op brandweer.nl/brabant-noord.
Bouw
0x BRZO-bedrijven

Publieksvragen

Klik op een gemeente
en bekijk welke
activiteiten er konden
plaatsvinden.

‘Brandveiligheid op
transparante wijze beoordelen.
Een unieke samenwerking met
Stichting Dichterbij’

10x Omgevingsveiligheid

+
SintMichielsgestel

+
Vught

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via
ons algemene e-mailadres risicobeheersing@brwbn.nl.

45x
Risicogericht
Lees
meer
toezicht totaal

Lees meer

Oss
0x Gastlessen in
beroepsonderwijs

+
Landerd

+
Grave

+
Bernheze
+
Uden

+
Haaren
+
Boxtel

‘Bewustwording dat nieuwe
energiebronnen risico’s met zich
meebrengen. Alles voor een
veilige energietransitie’

0x Brandweer
op
+ school

+
‘s-Hertogenbosch

+
Heusden

‘Risicorelevante bedrijven zijn
0x Eerste Hulp Bij
zelf verantwoordelijk
voor de
veiligheidOntruimen
van hun medewerkers
en de nabije omgeving’

+
Meierijstad

+
Boekel

+
Cuijk

> Risicogericht toezicht

+
Mill en
Sint Hubert

+
Sint-Anthonis

In 2020 waren er 327 controles op brandveiligheid
bij objecten die onder de Risicogerichte
Toezichtstrategie vallen. Dit aantal is aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Controles die in 2020 niet zijn
uitgevoerd, worden in 2021 ingehaald.
+
Boxmeer

Lees meer

