
Zeeuwse Week van de Veiligheid 2018       
 
De Zeeuwse Week van de Veiligheid is weer voorbij. Net als vorig jaar stond de 2e week van oktober 
helemaal in het teken van veiligheid, om de Zeeuwen een brede inkijk te geven in verschillende 
veiligheidskeukens in Zeeland. We hopen dat we veel mensen geprikkeld hebben om naar de eigen 
rol te kijken als het gaat om veiligheid in de omgeving. Want die is groter dan menigeen denkt! 
 
Wat was er te zien en te beleven? 
Veiligheidsregio Zeeland is initiator van de Zeeuwse Week van de Veiligheid, maar de uitvoering vond 
plaats met tal van partners in Zeeland. En die hebben flink uitgepakt! Enkele brandweerposten 
hielden een open dag of oefenavond in de wijk, waarbij ze wijkbewoners en bezoekers uitleg gaven 
over wat ze deden. De politie speelde o.a. het spel  ‘boef in de wijk’, hield een spreekuur in de 
Zeeland Veilig pop-upstore in Terneuzen en liet inwoners door middel van een ‘voetjesacties’ zien 
waar inbraakgevoelige punten in het huis zijn. In Kapelle was een symposium over brandveiligheid in 
de agrarische sector, gemeente Sluis organiseerde een veiligheidsontbijt voor ondernemers en 
enkele scholen en kinderopvanglocaties hielden een ontruimingsoefening. Voor de kinderen was er 
een kleurwedstrijd en dagelijks deelden we berichten op ZeelandVeilig.nl, Facebook en Twitter, die 
volop werden gedeeld door gemeenten, veiligheidspartners en een heleboel Zeeuwen die veiligheid 
een warm hart toedragen. 
 
Zeeland Veilig TV  
Samen met Omroep Zeeland en andere partners zoals de politie, GGD, Stichting Afvalwaterketen en 
de Westerscheldetunnel hebben we vijf korte veiligheidsfilmpjes gemaakt die maandag tot en met 
vrijdag ‘s avonds ieder half uur uitgezonden werden. Per dag stond een thema centraal: 
schoorsteenbrand, infectieziektebestrijding, grootschalige wateroverlast, tunnelveiligheid en 
cybersecurity. De filmpjes zijn op ons Youtube-kanaal terug te kijken (ook de filmpjes van 2017).  
 
Daarnaast was er maandag tot en met donderdag een gast in het radioprogramma De Zeeuwse 
Kamer om achtereenvolgens te praten over het Risicoprofiel Zeeland, woninginbraken, het MIRG-
team en gevaar van een confrontatie met hulpverleningsvoertuigen die met hoge snelheid naar een 
incident rijden. Tot slot boden we samen met Omroep Zeeland een veiligheidsquiz aan, waarin 
mensen in vier minuten hun kennis van veiligheid konden testen. Hier is volop gebruik van gemaakt, 
ruim 1100 mensen hebben de quiz ingevuld.  
 
Verbonden netwerk 
De Zeeuwse Week van de Veiligheid is onderdeel van het programma Zeeland Veilig, een initiatief 
van Veiligheidsregio Zeeland en uitgevoerd met gemeenten, veiligheidspartners en diverse andere 
organisaties en bedrijven in Zeeland. Samen willen we stimuleren dat gesprekken tussen Zeeuwen 
wat vaker over veiligheid gaan, dat mensen herkennen wat mogelijke risico’s zijn in hun omgeving en 
hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. We willen hen ook handvatten geven om zelf veiliger te 
leven en zichzelf en anderen tijdig te kunnen redden mocht er in hun omgeving iets mis gaan.  
 
Dat doen we onder meer via het platform www.zeelandveilig.nl, Facebook Zldveilig en Twitter @VRZ. 
Om zoveel mogelijk Zeeuwen te bereiken zijn onze partners erg belangrijk. Samen vormen we een 
netwerk dat met heel veel inwoners in Zeeland in verbinding staat, zodat we via interne kanalen, 
sociale media, nieuwsbrieven, enzovoort veel mensen bereiken. Daarmee hopen we Zeeland met z’n 
allen steeds ietsje veilig(er) te maken! 
 
Interesse om ook mee te werken aan Zeeland Veilig? Mail ons dan via: zeelandveilig@vrzeeland.nl.   
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