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Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Gedreven en trots dragen
we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en
crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht.
Wat doet de Veiligheidsregio allemaal?

wij leveren slagkracht
bij rampenbestrijding
en crisisbeheersing

wij verlenen hulp op
straat voor de inwoners
van onze regio

wat doet de veiligheidsregio nog meer?
kijk op www.vru.nl voor meer informatie.
@vrutrecht
@veiligheidsregioutrecht
@veiligheidsregio-utrecht

adviezen & controles

opbrengsten & kosten x e1.000

in 2017 heeft de vru 5.881 preventie-adviezen gegeven
en zijn er 11.087 controles uitgevoerd om (brand)veiligheid in gebouwen, op evenementen en bij bedrijven met
gevaarlijke stoffen te vergroten.
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stimulerende preventie (sp)
binnen het programma sp worden bewoners, bedrijven en instellingen gericht
voorgelicht over de gevaren van brand
en krijgen tips om brand te voorkomen.
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wij voeren regie over (fysieke) veiligheid en brengen
partijen bijeen

brandveiligheidsonderwijs
11.444 leerlingen van basisschool groep 4 hebben van een
brandweerman/-vrouw les gekregen over brandveiligheid.
leerlingen worden bewust gemaakt van (brand)veiligheid.
in de praktijk heeft dat ook een positieve uitwerking op het
thuisfront.
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brandonderzoek

burgervragen
ruim 500 vragen van burgers zijn via de mail, telefoon en
whatsapp behandeld, onder andere over brandgevaarlijke
situaties, koolmonoxidevergiftiging en brandpreventie.
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stoken (30%), koken
(25%) en elektrische
apparaten (14%) zijn
de belangrijkste oorzaken van brand, zo
blijkt uit onderzoek
naar woningbranden
in de vru.

