Scenario
De Bommelding

Alarmering:
In de directe nabijheid van de instelling is bij bestratingswerkzaamheden
een zgn. 500 ponder aangetroffen. Een gebied in een straal van 250
meter dient ontruimd te worden: mens en dier worden gesommeerd hun
woningen te verlaten binnen 6 uur.
De gemeente heeft een opvanglocatie ingericht. Ook de instelling ligt in dit
gebied.
Aandachtspunten:
- bij wie komt deze alarmering binnen?
- Wie start de opschaling intern
- Moet het CMT bijeen komen?
- Wie regelt contacten met GHOR en buitenwereld?

Aanvullende informatie:
Inmiddels is er een COPI (Commando plaats incident) ter plaatse. Ook de
EOD is er, nader onderzoek levert op dat het een complexe ruiming gaat
worden. Het is nu eind van de ochtend en men verwacht niet dat mensen
vandaag nog terug kunnen naar hun woning. Ontruiming dus voor
minimaal 24 uur en binnen 6 uur te realiseren.
Het GHOR actiecentrum is opgestart en wil van het CMT weten:
-

hoeveel bewoners betreft het,
hoeveel niet zelfredzamen die liggend vervoer nodig hebben,
wat kan de instelling zelf regelen t.a.v. de opvang,
Wat betekent langdurige opvang voor de bewoners op een andere
locatie
Lukt het binnen 6 uur het tehuis te ontruimen.

Vervolg informatie (2):
De omliggende woningen zijn ontruimd. De bewoners van de instelling
gaan of naar familie (aantallen) of naar de opvanglocatie van een collega
instelling elders (ook hier aantallen).
De opvanglocatie wordt momenteel ingericht. De Gemeentelijke
organisatie is aanwezig en biedt ondersteuning. Ook is er extra personeel
nodig van de instelling om de opvang in te richten De GHOR biedt
ondersteuning met een aantal ambulances voor liggend vervoer, ook
hiervoor wordt personele bijstand gevraagd.
Het rode kruis is ingeschakeld en bieden extra helpende handjes.
Met al deze inspanningen lukt het om de ..(aantal) bewoners van de
instelling elders onder te brengen binnen 6 uur, net voor de avond is de
planning van het COPI dat de ontruiming voltooid zal zijn.
De bom wordt morgenochtend in alle vroegte, 5 uur, tot ontploffing
gebracht.
De EOD hoopt dat de hele operatie morgen in de loop afgerond is
waardoor de bewoners weer terug kunnen.
-

Hoe wordt de zorg op de opvanglocatie geregeld?
Hoe kan er extra personeel geregeld worden?
Kunnen de medische gegevens mee met de bewoners naar de
diverse opvanglocaties?
Wie zorgt voor de bewaking van het verlaten gebouw van de
instelling?

Vervolg informatie de volgende ochtend (3)
Wat al gevreesd werd, klopt. De 500 ponder is in dermate slechte staat
dat de operatie flink vertraagd wordt en zeker nog 1 tot 2 dagen langer
gaat duren. Ook is niet uit te sluiten dat de bom ter plekke ontploft
waarbij er flinke schade kan ontstaan aan het gebouw van de instelling.
-

Kunnen de bewoners meerdere dagen verblijven in de
opvanglocatie?
Wat is er nodig om dit mogelijk te maken?
Wie is er verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als de bom
ontploft?

Gelukkig lukt de demontage uiteindelijk en kan iedereen dezelfde dag nog
tegen 19.00 uur terug naar de woning/instelling. Inmiddels heeft de
instelling de nodige ervaring opgedaan met de verhuizing en hierdoor
loopt de operatie met de inzet van de hulpverleningsdiensten gesmeerd.
Om 22.00 uur zijn alle bewoners terug in de instelling en de volgende dag
is er taart bij de koffie van de gemeente en komt de burgemeester even
langs.

