
   Pijler 2: Bijdragen aan veilige 
leefomgeving

Samen met onze gemeenten en partners dragen wij bij aan een 
veilige leefomgeving. Onze regio is divers in leefgebieden en 
heeft te maken met verschillende risico’s. Deze risico’s pakken 
wij gebiedsgericht en themagericht aan. De regierol ligt daarbij  
bij de gemeenten en wij adviseren vroegtijdig en eenduidig  
over de beheersing van risico’s om incidenten, rampen en  
crises te voorkomen.

We streven onder andere naar: 

1.200.000

1,2 miljoen
Inwoners

Begroting 2021 in één oogopslag
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2100 km

2.100 km2

Oppervlakte

2

24 Gemeenten

  

69

69 Brandweer-
kazernes

57 BRZO  
bedrijven

O
N

ZE
 R

EG
IO

Samen werken aan veiligheid en 
veerkracht

Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid 
en veerkracht. Ons advies is essentieel 
in de voorbereiding op rampen en crises 
en bij het signaleren en oplossen van 
veiligheidsvraagstukken. We leveren 24/7 
adequate hulpverlening. We zijn wendbaar in  
een continu veranderende maatschappij.  
We zetten in op 3 pijlers met als basis een 
wendbare en duurzame organisatie.
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    Pijler 1: Stimuleren redzaamheid  
in de samenleving

De basis van een veilige en veerkrachtige samenleving zijn de 
mensen die er wonen, werken, ondernemen en studeren.  
Dit zijn onze inwoners. In een redzame samenleving zijn 
inwoners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat  
zij daaraan kunnen bijdragen.
 

Wij streven onder andere naar:

 75% van de gemeenten 
nemen deel aan Brabant 
Veilig Week 2021

14 actieve  
ambassadeurs-
netwerken

12 bijeenkomsten 
voorlichting na brand

   Pijler 3: Leveren van hulpvaardig  
en slagvaardige inzet

Wij bieden hulpvaardige, slagvaardige en vakbekwame 
veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen 
en crises. Daarbij ondersteunen wij onze bestuurders die 
verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, 
bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun 
bevolking. We werken daarin slagvaardig, vakbekwaam, 
zichtbaar en samenwerkingsgericht. 

We streven onder andere naar:

Opkomsttijd 1e 
tankautospuit: 80% 
binnen objectnorm

15.000 afgehandelde 
incidenten 
meldkamer

113 multi disciplinaire 
opleidingen/
trainingen/
oefeningen

37 keer 
crisiswebsite 
ingezet

86 (on-)
aangekondigde  
BRZO inspecties

24 x advies over 
omgevingsvisie  
en -plannen

75 x toezicht  
op risicovolle  
bedrijven

We verwerken 144 
aanvragen milieu,  
externe veiligheid en 
onderzoeken explosieven

   Wendbare en duurzame  
organisatie

Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke 
maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, 
werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. 
We zijn trots en doen ons werk vol passie.

We streven onder andere naar:

Verlaging ziekte-
verzuim naar 4,5%

Facebookvolgers 
VRMWB: 4000

Doorlooptijd 
facturen: 95% 
binnen 30 dagen

Klanttevreden heid 
informati sering: >7
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