De blik op 2020
Wiej bint der altied

Brandweer Twente staat 24 uur per
dag, 7 dagen per week en 365 dagen
per jaar klaar met;
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De getall’n op de riej

2020

2019

Automatische brandmeldingen

735

879

1.369

1.457

Ongevallen (bijv. verkeer en gaslekkage)

373

371

Dienstverlening (o.a. liftopsluitingen en dieren)

829

746

Leefmilieu (o.a. storm- en wateroverlast)

807

585

Branden

Totaal

4.113

4.093

In 2020 waren er 7 GRIP situaties, 8 zeer grote branden en 20 grote branden.
Het duikteam is 31 keer gealarmeerd , drone Argus 24 keer en Handcrew Overijssel 3 keer (2 keer bijstand in Brabant en 1 keer in Twente).

In vuur en vlam veur Noaberschap

131

Onze missie

We staan elke dag 24/7 paraat voor een veilig Twente. Dit doen we door uit

voorlichtingsactiviteiten
voor Twentse inwoners.
3.095 mensen bereikt.

1.641

adviezen aan het
bevoegd gezag waaronder
gemeenten.

1.151

te rukken naar kleine branden en complexe incidenten én door te werken aan
het voorkomen van branden en ongevallen via preventie. Ons doel daarbij is
minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Onze visie

Wat we willen is duidelijk: professionele en slagvaardige brandweerzorg waar
we tevreden over zijn. Die voldoet aan wensen en verwachtingen van de
inwoners. Die past binnen dat wat de wet en ons bestuur van ons vraagt.

controles op
brandveiligheid.

“Wiej bint der altied!”

Wiej leart van mekaar

46

brandonderzoeken
uitgevoerd.

Meest voorkomende
oorzaak woningbrand >>>
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Schoorsteenbrand
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Keukenbrand

