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112-DAG HAAGLANDEN EEN 

GROOT SUCCES

In het Haagse Zuiderpark organiseerden 

we op 23 augustus  de 2e editie van de 

112-dag Haaglanden. Met ruim 50.000 

bezoekers kijken we terug op een fantastisch 

en waardevol evenement van de brandweer, 

politie, ambulance en andere hulpdiensten.

BRIEFING APP 

WINT JAN VAN DER 

HEYDENPRIJS 2018

Samen met de Veiligheidsregio IJsselland 

wonnen we de Jan van der Heyden 

innovatieprijs met onze Briefing App. 

Een geweldig resultaat! De Briefing App 

geeft informatie die voor het operationele 

optreden van onze collega’s van belang is. 

VOLVO OCEAN RACE

De Volvo Ocean Race, de grootste zeilrace 

ter wereld, finishte dit jaar in Scheveningen. 

De hulpdiensten in regio Haaglanden 

bereidden zich gezamenlijk voor op dit 

grote evenement dat samenviel met andere 

grote evenementen in onze regio. Tijdens 

het tragische incident dat hier voorviel, 

heeft de VRH laten zien dat zij over 

doeltreffende capaciteit beschikt om goede 

hulp te kunnen verlenen.  

OPLEIDING EN INZET 

LIFEGUARDS 

De VRH draagt zorg voor de 

veiligheid in de regio Haaglanden, 

waaronder het redden van mens en 

dier op het strand en uit de zee. In de 

zomer ondersteunden 20 opgeleide 

lifeguards van onze organisatie de 

reddingsbrigade aan de Haagse kust. 

HOOGTEPUNTEN

VEILIGHEIDSREGIO 
HAAGLANDEN
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HOOGTEPUNTEN

ONTWIKKELING BRAINBOX 

ENERGY

Samen met het ROC Mondriaan ontwikkelden 

we de Brainbox Energy: een verplaatsbare 

container met energie-installaties van nu en 

de (nabije) toekomst. In de container worden 

brandweercollega’s getraind.

BRANDWEERVRIJWILLIGERS 

BEDANKEN WERKGEVERS 

VOOR BESCHIKBAARHEID

Onze brandweervrijwilligers staan 24 uur per 

dag paraat. Al jarenlang krijgen werknemers, 

wanneer de pieper gaat, de gelegenheid 

van hun werkgever,  overdag uit te rukken 

voor de brandweer. Een medewerking waar 

Brandweer Haaglanden heel blij mee is! Daarom 

bedanken brandweervrijwilligers verschillende 

werkgevers voor hun beschikbaarheid door het 

overhandigen van een uniek gevelbord met de 

tekst ‘Hier werken brandweervrijwilligers’.

BRANDVEILIGE 

HUISBEZOEKEN

In Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Delft en 

Zoetermeer kunnen inwoners zich aanmelden 

voor een gratis huisbezoek van de brandweer. 

Onze brandweerambassadeurs bezochten in 

2018 vele woningen en  keken samen met de 

bewoners naar de brandveiligheidspunten in  

de woning, zoals rookmelders, vluchtroutes en 

veilig gebruik van elektrische apparaten.  

NIEUWE TANKAUTOSPUIT 

BRANDWEER 

HAAGLANDEN ONTHULT 

HAAR NIEUWE 

TANKAUTOSPUIT

Begin november presenteerden we de 

eerste nieuwe tankautospuit van Brandweer 

Haaglanden. We hebben een toekomstproof 

en duurzaam voertuig gerealiseerd dat 

rekening houdt met veranderingen die nu en 

in de toekomst op ons af komen. In totaal 

nemen we de komende drie jaar 25 nieuwe 

tankautospuiten in gebruik.

19 april: Grote brand in strandtent 
Blue Lagoon op Scheveningen
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