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Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Schouwbranden 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
De afgelopen weken en maanden moesten we in de media - jammer genoeg - zeer vaak lezen 
over schouwbranden in onze stad en haar deelgemeenten. Het lijkt wel alsof er deze 
winterperiode bijna iedere week wel ergens een schouwbrand te betreuren valt. Graag had ik 
volgende zaken vernomen: 

• Hoeveel schouwbranden zijn er sinds de start van de stookperiode al geweest in onze 
stad en deelgemeenten? 

• Hoeveel schouwbranden gingen er de afgelopen 5 jaren door in onze stad en 
deelgemeenten? 

• Graaq ontving ik ook een opsplitsing van deze cijfers op niveau Sint-Niklaas stad, 
Belsele, Nieuwkerken en Sinaai 

• Hebben we zicht op de kostprijs van deze interventies (qua budget, inzet van personeel, 
enz.)? 

• Hebben we zicht op de oorzaken van de schouwbranden? Wat zijn de voornaamste? 
• Welke sensibiliseringsinitiatieven nemen de stad en/of de hulpverleningszone Waasland 

in de strijd tegen schouwbranden? 
• Hoe wil de stad in de toekomst dit probleem nog meer onder de aandacht brengen van ' 

alle inwoners? 

2021_SV _00002 1/1 Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas 



l,: ..ia :

Sint-Niklaas

17-02-2021

uw kenmerk ons kenmerk
BEA/-//

bijlagen

schriftel,ijke vraag m.b.t. schouwbranden : antwoord

Geacht raads[id
Beste Karel

Gelieve in bijlage het antwoord van hulpverleningszone Waasland aangaande schouwbranden
terug te vinden.

Hoogachtend

Namens het cotlege van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:

Esth e r- Lyn ne Uytte n d a e le
be stu u rsa d m í n istrat i e
03 778 30 76

esthe r- Lyn n e.u ytte n da e le @ s i nt- n i kla o s.b e

Johan VerhuLst

a[gemeen directeur

Raadstid Karel Noppe
Marico[enstraal t7
9l-1-2 Sinaai

7

Lieven Dehandschutter
burgemeester

Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas
Tet.03 778 30 00 - info@sint-niktaas.be
mtrw.sint-níklaas.be
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l-loeveel schoutrubranden zíjn er sinds de start van de stookperiode algeweest in onze stad en
deelgemeenten?

Belsele Nieuwkerken Sinaai Sint-Niklaas

Winter 2020 -2O2t T 0 3 4

Tabel: Schouwbranden op grondgebied'van Sint-Niklaas stookperiode 2020-2021 (cijfers tot 37 jonuari 2027)

Hoeveel schouwbranden gingen er de afgelopen 5 jaren door in onze stad en deelgemeenten?
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Tabel: Schouwbranden op grondgebied van Sint-Nikloas 2076-2020

Hebben we zicht op de kostprijs van deze interventies {qua budget, inzet van personeel, enz.}?

Vanuit het Noodcentrum L12 wordt aan elke interventie een prioriteit toegekend (L,2 of 3). Bij een
schouwbrand worden standaard 4 voertuigen opgeroepen (in volgorde):

r AP6-1: een autopomp prioriteit 1 met bezetting 1 onderofficier, 1 chauffeur en 4 ademluchtdragers
actief.

r HWB_1: een autoladder prioriteit 1 met bezetting l chauffeur en l korfbedienaar (eventueel aangevuld
met l reserve).

r TWK-1: een kleine tankwagen (min 8000 liter) met bezetting 1 chauffeur en 1 ademluchtdrager passief
(eventueel aangevuld met 1 reserve).

r CW: een commandowagen met 1 officier.

Bij dringende interventies met prio l- alarmeren wij voor elk voertuig (m.u.v. een commandowagen) ook een
reserveteam. We doen dit zodat we de garantie hebben dat voor voldoende manschappen om te kunnen
uitrukken.

Voor een oproep "schouwbrand":

n AP6-1: 3 personen reserveteam.
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r HW_l:2 personen reserveteam.

r TWK-1: 1 persoon reserveteam.

We roepen dus bij een schouwbrand minimaal 4 voertuigen en 17 personeelsleden op. Afhankelijk van de ernst
van het incident, roepen we al dan niet extra middelen (voertuigen en personeel) bij.

De kosten van een brandinterventie hangen af van de aanwezige profielen, het tijdstip en de duur van de

interventie en de eventuele extra opgeroepen middelen. Dit hangt af van brand tot brand.

l-iebben we zicht op de oorzal<en van de schouwbranden? Wat zijn de voornaamste?

We stellen vast dat het aantal schouwbranden de laatste jaren daalt. ln hoofdzaak geldt: hoe strenger de winter
is, hoe meer schoorsteenbranden er zijn.

Bijna alle schoorsteenbranden worden veroorzaakt door het verbranden van hout (open haard, houtkachel,
inbouwcassette).

De oorzaken van de schouwbranden zijn hoofdzakelijk:

r Het schouwkanaal is onvoldoende gereinigd.

r Er zit een obstructie in de schouw (bv. een vogelnest).

r Het gebruik van houtsoorten die meer hars bevatten. De harsen zetten zich af in de schouw door
condensatie en vormen een ontvlambare laag in de schouw. Later kunnen de harsen in de schouw

spontaan ontbranden.

o Mensen die onvoorzichtig zijn bij het aanmaken van het vuur (brandend papier als vliegvuur in de

schoorsteen).

Meer informatie op de website https;//www.hvzwaasland.be/een-schouwbrand-voorkomen/

Welke sensibiliseringsinitiatieven nemen de stad enlaf Hulpverleningszone Waasland in de

strijd tegen srhouwbranden?

Wat we nu reeds doen: tijdens de piekmomenten van de schouwbranden (maanden september t.e.m. maart):

o Campagne 'Donkere dagen'l op sociale media (Facebook, Twitter en lnstagram) die gedeeld kan worden
via de gemeenten. Die richt zich ook specifiek op schouwbranden.

r Artikels in gemeentelijke infobladen.

* Tips op de website www.hvz-waasland.be.

. Pers: tips meegeven n.a.v. schouwbranden.

Daarnaast sensibiliseren we ook in onze algemene campagnes rond brandveilig samenleven zoals het

scholenproject VUUR, standen op markten en evenementen, infosessies aan kwetsbare groepen, a.d.h.v. gratis

huisbezoeken. Na brand verdelen we flyers met een sensibiliserende boodschap in de zeer nabije omgeving.
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inwoners?

ln ontwikkeling (tegen 20221: Een campagne die specifiek inzet op sensibilisering rond woningbrand bij
particulieren. We focussen daarbij op de grootste oorzaken van brand en de meest vobrkomende ruimtes waar
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brand start. Schouwbrand wordt daarin mee opgenomen. Dit is een multimebiale campagne waarbij we
inzetten op:

r ' Online visibiliteit via website en sociale media.

. Geprinte visibiliteit via gemeentelijke infobladen, pers enzovoort.

. Een interactieve infostand die aanwezig is op lokale evenementen, opendeurdagen, maar die we ciok
gebruiken vooi bezoeken aan specifieke doelgroepen, contactmomenten met inwoners enzovoort.
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