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Kijk-op Actua @  
Gent, 27 oktober 2015 

Geachte mevrouw, Geachte heer 
 
Op 18 september 2015 heeft de Zoneraad van de Hulpverleningszone Meetjesland (deze werd ter zitting 
omgevormd tot Zonecollege) de FALCK-studie (risico analyse) gepubliceerd.  
 
Op het laatste vakbondsoverleg van 20 oktober 2015 hebben wij aan het bestuur gevraagd, om de 
ontvangen FALCK-studie toe lichten aan het personeel/vrijwilligers. Echter is het bestuur niet bereid om de 
FALCK-studie toe te lichten. 
 
We zitten dus in een patstelling! De teneur is duidelijk!  
Als ACV-Openbare Diensten vinden wij het heel spijtig, dat het water steeds dieper is geworden. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de houding van het bestuur voor zowel het personeel/vrijwilligers als voor de burgers, 
dat dit NIEMAND ten goede komt! 
 
Voor ons als ACV-Openbare Diensten blijft de veiligheid van het personeel/vrijwilligers en de burgers de 
topprioriteit. Uit een eerste analyse van de FALCK-studie blijkt duidelijk dat de dienstverlening in het 
gedrang komt. Echter is de afbouw van de Openbare Dienstverlening binnen de Zone Meetjesland  
ten aanzien van de BURGER,  voor ACV-Openbare Diensten onbespreekbaar! 
 
Dat er meer zonaal moet gedacht en gewerkt worden - dit op een moderne en efficiënte manier - dat is een 
feit, maar nooit ten koste van de dienstverlening.  
 
Wij herhalen hierbij onze vraag aan het bestuur om een toelichting te geven aan personeel/vrijwilligers (dit 
door iemand van FALCK en een neutrale brandweerofficier) en de toelichting alsook te geven  
aan alle gemeenteraden van de diverse besturen binnen de Hulpverleningszone Meetjesland. 

Steun uw brandweermannen/vrouwen! 

Vandaar de oproep van uw 
brandweermannen/vrouwen uit de 
Hulpverleningszone Meetjesland om hen te 
steunen, zodoende samen de dienstverlening 
aan de BURGERS verder te kunnen garanderen 
en uit te bouwen! 
 
Alvast dank voor jullie steun!  
Met vriendelijke groeten 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

Sensibiliserings-bezoek 
Gemeenteraad Nevele 27/10/2015 

 

Sensibiliseringscampagne 
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