
 
Terugblik Zeeuwse Week van de Veiligheid 2019   
    
 

De Zeeuwse Week van de Veiligheid (ZWVV) is weer voorbij. Net als voorgaande jaren stond de 
2e week van oktober helemaal in het teken van veiligheid met als uiteindelijke doel om Zeeuwen 
zelfredzamer te maken. Niet doordat wij het verhaal zelf vertellen maar door samen te werken 
met partners op het gebied van veiligheid onder de vlag van Zeeland Veilig. 
  
Wat was er te zien en te beleven? 
Ook dit jaar was er weer een uitgebreide lijst aan deelnemende partijen. De Borselse 
wijkagenten gingen in het kader van de Zeeuwse week van de Veiligheid op bezoek in de 
supermarkten. Een aantal brandweerposten (Bv Brandweer Wolphaartsdijk) organiseerden een 
open oefenavond of gingen op pad. Zorggroep Ter Weel heeft op een van haar vestigingen 
samen met de brandweer een ‘echte’ ontruimingsoefening georganiseerd. Het Admiraal de 
Ruyter Ziekenhuis organiseerde voor haar personeel een escaperoom en De Balie in Vlissingen 
had inwoners uitgenodigd voor een themamiddag veiligheid. Op donderdag is er door ons 
een nieuwe virtual reality game gelanceerd waarbij mensen zelf kunnen beleven hoe het is om 
aan een gifwolk te ontsnappen, inmiddels is deze in twee weken zo’n 500 gespeeld. Het warme 
hart van deze ZWVV was de Zeeland Veilig Pop-up Store aan de Grote Markt in Goes. Deze werd 
op maandag feestelijk geopend. Hier werden meerdere activiteiten georganiseerd en de 
organisatie (Brandveilig Leven) kijkt tevreden terug met zo'n 750 bezoekers. Op de vrijdag is er 
recht tegenover de Pop-up store een spectaculaire veiligheidsdemo gegeven. Politie, Brandweer, 
Witte Kruis en de KNRM gaven multidisciplinaire demonstraties wat, ondanks de regen een hoop 
bezoekers trok. 
 
  

 
 
Zeeland Veilig TV 
Samen met Omroep Zeeland en andere partners zoals de politie, North Sea Port, Brandweer en 
het Waterschap zijn er dagelijkse uitzendingen gemaakt die op Omroep Zeeland uitgezonden 
zijn. Per dag stond een thema centraal: Nieuwe energie en brandveiligheid, Zelf- en 
samenredzaamheid, Verkeer en vervoer, Mens en Milieu en Scheepvaart en veiligheid. De 
filmpjes zijn terug te vinden op ons Youtube-kanaal, evenals de filmpjes van voorgaande jaren. 
Nieuw was dit jaar de quiz: het geluid. Luisteraars van het ochtend programma ‘Goedemorgen 
Zeeland’ kregen een geluid te horen op het gebied van veiligheid en moesten raden wat dit was. 

https://www.instagram.com/p/B3XIQbGihAh/
https://www.instagram.com/p/B3XIQbGihAh/
https://www.facebook.com/brandweer.wolphaartsdijk/photos/pcb.2656233857766927/2656228817767431/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDfM_KqMz_fIVodPdOUKY_pNP2qLdP2xdOacTEtNcavtVq7btW2O6gq6KxGUMeegjXFUMLVcnocskf_&__xts__%5B0%5D=68.ARD6vNSBDrzKrHOMOX3y3_L4i47crEY6q3lM2hlJEIByt1pu02Mzd0YYqNJqKejN2aGUlbCBCf962KuuEUBFWXn2NgrtiNLgn_nqhvpOiSTpVffbZHG8gvNVHl6j3HoJBdW3hOtqCIGVHEL1_YjdpSa6JasYHJBAyQsB1m5_SZN2Z15BWsmehaTUewIkkzz0uZpOyVfvti9jqxq1UfI149Hq5l2gbPZjuYvA22IT3YhRvu7jFDX0cShe-YELT8xnhMWiYh4rsYDR61JQp6sNB2992HsB2wvE7brDTkiw_Mb_fJ40PCh-vNPokSor0U_3HiTugmW7bXpq4OspyaLaOZlJpHvdGXzULrooU4_isCy2wH7vYaW-y0ffbEMLjrjv4h1qWULCkSsPEhfDy0-TZgSS8ADGM2URXVNLRdZ_SHkers4K6IuW_8kMgd9MNYk8ZjZ0gmUGF2PSgxCmtUoxamAtjl759qkUTUTVPYdldRJUeyssb3x-_s8S
https://www.de-balie.nl/
https://www.zeelandveilig.nl/gifwolk
https://www.zeelandveilig.nl/popupstore
https://www.facebook.com/zldveilig/photos/pcb.2342363762695324/2342361689362198/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDhpmBhZL2xgB_OJYVgowMwjjQr_iybL-CwyjBn_3hMoFcBxI_CEHqB0_ckDEwvdjLSvRjV8eTngzNr&__xts__%5B0%5D=68.ARDTad6eVZm-h2wwz_eKqoBt8JVO3pg0BsNPFpYUEY66g2BJYPTVz8dbZN7_yR8r6VtICMKvsVN7QmVlwDnUAoQGGgBx2p_Z4DT70rKlOrtbcaCS8spvA7G2iRn9TOSh1DHAzzsJsY7EspuQNUMOcxEt2qaOvtHQeC3nWIfCc7FWJqS21kUXA0eXaGclSWv8SVi9j47iEt_cg-GGtL1MFwtA6k0LBniE58vWnQHIxC1McR1NRZKwU6NuxKlTeGojnlPcdMdRc_8oqPieUqJLaPRL7oP7OQtZ29pZKX9jpIoaKgmW8wb-mB3H787mCdzByLe8rF9OZMT1PTamByuK3mWbh4Gq
https://www.zeelandveilig.nl/nieuws/activiteiten
https://www.facebook.com/zldveilig/posts/2345877049010662
https://www.youtube.com/channel/UCeC3P12IkyPvy_HjCYeQgsQ
https://www.omroepzeeland.nl/radio/programma/470059793/Goedemorgen-Zeeland
https://www.omroepzeeland.nl/radio/programma/470059793/Goedemorgen-Zeeland


Een groot succes want Omroep Zeeland gaf aan ons door dat er nog nooit zoveel reacties op een 
prijsvraag binnen waren gekomen. De geluiden waren gekoppeld aan de veiligheidsthema’s van 
die dag. 
In het radioprogramma Zeeuwse kamer was er dagelijks een gast of gasten die kwamen vertellen 
over een onderwerp of activiteit gerelateerd aan de Zeeuwse Week van de 
Veiligheid. Drugsdumping, De veiligheidsdemonstratie in Goes, De Virtual Reality game, Brand in 
zorgcentrum, Zelf- en samenredzaamheid en brandveiligheid. Uit het kijkersonderzoek blijkt dat 
75% van de onderzochte mensen meerdere aflevering gezien heeft en dat de kijkers gemiddeld 
een 7,5 geven als beoordeling! 
  
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, inmiddels 
hebben meer dan 550 mensen de quiz ingevuld. Opvallend was dat net iets meer dan de helft 
niet weet wanneer je een Jodiumtablet moet innemen en 70% weet dat ze niet door rood 
mogen rijden om een voorrangsvoertuig door te laten. 
  

 
Veiligheidsdemo op de Grote Markt in Goes 

 
Sociale Media 
Een belangrijk onderdeel van onze strategie om dicht bij de Zeeuwen te komen is het gebruik 
van sociale media. Hier is volop op geïnvesteerd met gespecialiseerde campagnes, berichten en 
promotie. Dit resulteerde in dat de Zeeland Veilig Facebook pagina zo’n 100.000 keer gezien is. 
Het aantal volgers groeide met ongeveer 120 extra volgers. Vooral het bericht ‘Telefoon opladen 
in bed’ was erg succesvol met een bereik van 24.000 mensen, vooral omdat het bericht 100 keer 
is gedeeld op de eigen pagina’s. Ook hebben we dit jaar vijf woningchecks via Facebook verloot 
en kinderen konden samen met hun ouders op zoek gaan naar manieren om veiligheid in de 
woning te verbeteren. 

https://soundcloud.com/omroepzeeland/zeeuwse-kamer-drugsdumpingen-9102019
https://soundcloud.com/omroepzeeland/grote-veiligheidsdag-in-goes-en-jij-kunt-er-heen
https://soundcloud.com/omroepzeeland/zeeuwse-kamer-scheepvaart-en-veiligheid
https://soundcloud.com/omroepzeeland/de-brand-in-zorgcentrum-krabbendijke-maakt-nog-steeds-diepe-indruk
https://soundcloud.com/omroepzeeland/de-brand-in-zorgcentrum-krabbendijke-maakt-nog-steeds-diepe-indruk
https://soundcloud.com/omroepzeeland/zeeuwse-kamer-zelfredzaamheid
https://soundcloud.com/omroepzeeland/zeeuwse-kamer-brandveiligheid-7102019
https://www.facebook.com/zldveilig/photos/a.1515485708716471/2133841516880884/?type=1&theater
https://www.facebook.com/zldveilig/photos/a.1515485708716471/2342413559357011/?type=3&eid=ARCzgcFkcSGme53SglO1CBJatOWFYnyMFfO_vy2jLdgr30jeml99Gn0f-TqN7tqrjQ9BZ8ZqPuTFb7KH&__xts__%5B0%5D=68.ARBLi8tIFG1HBuukbo1x_KbZWXNGWiqTfMaRLnhDCW4Nhg23N-jru2kqTjorEfjxz9KlgbI41tm_5gpMrF9eXKdlx2J0oun98lBFILdQPmuf5a6bwJ165l-QnQiky5dVeXuzsOWZGA3MArz5V-y_-ViCaqPoEZI9I0UnsOoZ5j3o6jP00Q9GkP9Xl1zmyNnVltprFptySmcnJmDxXgo6x2uAA3PfeqEYrucUfdikwQIreR0Rf0713sqLniYES6pJ6fwTMjEkbhO00fu7JHgh69Kr6Kt8jQ5ADY5KyxwnYWMO4SS9bQXhKlvCVZSENYsfMpj8KQsj9JQTEnVScE_ZtW2KTQkH&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/zldveilig/photos/a.1515485708716471/2342413559357011/?type=3&eid=ARCzgcFkcSGme53SglO1CBJatOWFYnyMFfO_vy2jLdgr30jeml99Gn0f-TqN7tqrjQ9BZ8ZqPuTFb7KH&__xts__%5B0%5D=68.ARBLi8tIFG1HBuukbo1x_KbZWXNGWiqTfMaRLnhDCW4Nhg23N-jru2kqTjorEfjxz9KlgbI41tm_5gpMrF9eXKdlx2J0oun98lBFILdQPmuf5a6bwJ165l-QnQiky5dVeXuzsOWZGA3MArz5V-y_-ViCaqPoEZI9I0UnsOoZ5j3o6jP00Q9GkP9Xl1zmyNnVltprFptySmcnJmDxXgo6x2uAA3PfeqEYrucUfdikwQIreR0Rf0713sqLniYES6pJ6fwTMjEkbhO00fu7JHgh69Kr6Kt8jQ5ADY5KyxwnYWMO4SS9bQXhKlvCVZSENYsfMpj8KQsj9JQTEnVScE_ZtW2KTQkH&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/zldveilig/photos/a.1515485708716471/2348536192078081/?type=3&eid=ARABf8kC9PHRRPd_uF6jv7ov8RCIp_sey2Jo4hyhkC_wKyZPHLRKJ3qRtg0d3-8UwK1pPpjE9rCtqFxn&__xts__%5B0%5D=68.ARAzz5qRxHObKDrj10ZCDSBpd5YqVZfDHbsO2z-7yiaZYJdJjF2gvEM2NuQLO9reJjXE_4kWEHAzAm8K8LcbZB_9NCocIx4ZTnKGAUBxzqmgPfavLEDLm6FiXH47sX13mXj4fqzIGWL_cqmSxVYH3ttmq5i7NQ_ZucojhzFPu2OUlZ8F2KqqCVdWgLJLf0rpj3fFEiVGr35dN1oe4uUWLTuH9JrgBoco7oq9pCDVEqdv0R_DGjCTEEqFSf8tl9NoJQcyKeBq-xTDJXZ1FjE6zN9v8W_-euggs7fM5zKXx4N-c_ZnMt8u8LD2MX3mP1oM5AObspUs8qMZGEeDjrziYoQyfIG2&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/zldveilig/photos/a.1515485708716471/2350227945242239/?type=3&eid=ARB-bR3sP0HmeWuzI9XAaog0A6drk5Ls6JMvjDiLL93sFzZsobVTeDGhv2MNZsaJkR232KN6quZdSvBI&__xts__%5B0%5D=68.ARB7oP09HPQn1hxL6KUSwREXgvrx4ZROsXp_98b3cIPvHoK8U9XrOP_2a7xUo0eXFj3FTO_PmdaLH_FgR5NZ1OfxgOt-iEtN3b0uWW8odQVS4s0_7mLm206Kz8_54LYImhPe4W2aRHd3028UNlx5dJlbT4gdDrbuh0LDXyVCO9af5X2AtDwA4hzD6uLGUs3tFCXzmgVrw08aBaajIhmX2k-CMhwX5ZOjv9eztiQb5hsMpAx2wt706_TeroHi7RX39CgQ5kCrfz3z-D8Ez2XEA9zXzL3EZTT_AAU8oMQF5TJhsUV3yhlXGs6VIoz4pWE-Pek9J_V4YxK-CZaxQnvsRqmVvJzQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/zldveilig/photos/a.1515485708716471/2350227945242239/?type=3&eid=ARB-bR3sP0HmeWuzI9XAaog0A6drk5Ls6JMvjDiLL93sFzZsobVTeDGhv2MNZsaJkR232KN6quZdSvBI&__xts__%5B0%5D=68.ARB7oP09HPQn1hxL6KUSwREXgvrx4ZROsXp_98b3cIPvHoK8U9XrOP_2a7xUo0eXFj3FTO_PmdaLH_FgR5NZ1OfxgOt-iEtN3b0uWW8odQVS4s0_7mLm206Kz8_54LYImhPe4W2aRHd3028UNlx5dJlbT4gdDrbuh0LDXyVCO9af5X2AtDwA4hzD6uLGUs3tFCXzmgVrw08aBaajIhmX2k-CMhwX5ZOjv9eztiQb5hsMpAx2wt706_TeroHi7RX39CgQ5kCrfz3z-D8Ez2XEA9zXzL3EZTT_AAU8oMQF5TJhsUV3yhlXGs6VIoz4pWE-Pek9J_V4YxK-CZaxQnvsRqmVvJzQ&__tn__=EHH-R


 
Facebook bereik: Berichten zijn bijna 100.000 bekeken. 

  
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. Zo werken we dit jaar ook samen met 
DELTA Energie (nieuwsbrief en sociale media 80.000 abonnees) en verzekeraar ZLM. Met 
partijen als deze 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. 
 

 
Entree bij Vopak 

  
Dat doen we onder meer via het platform www.zeelandveilig.nl, Facebook Zldveilig (volg ons!) 
en Twitter @VRZ. Om zoveel mogelijk Zeeuwen te bereiken zijn onze Zeeuwse partners erg 
belangrijk. Samen vormen we een netwerk dat met heel veel inwoners in Zeeland in verbinding 
staat. Via interne kanalen, sociale media, nieuwsbrieven, enzovoort bereiken we een groot deel 
van de bevolking. Zo streven we ernaar om met elkaar Zeeland steeds ietsje veilig(er) te maken! 
Meer weten? Kijk dan eens op www.zeelandveilig.nl Interesse om ook mee te werken 
aan Zeeland Veilig? Laat het ons weten via zeelandveilig@vrzeeland.nl.   
 

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t45.1600-4/cp0/q90/spS444/c0.15.768.402a/s480x480/72499057_23843884860900031_7968719460133502976_n.png.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQl42K5InL2VbYD2Qq3FAssu5Lb6wYC73qr26C21dXfLwPzowGSMCoxRoX63SQXpMck&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=ad607e46395ed45b5762a1a421125306&oe=5E5B047F
http://www.zeelandveilig.nl/
https://www.facebook.com/zldveilig/
https://twitter.com/vrz
http://www.zeelandveilig.nl/
mailto:zeelandveilig@vrzeeland.nl

