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Actieforkaanseizoen
verwacht

RaÍnpenteam
zet zichschrap
WILLEMSTAD -Voorbereiding
en respons, flat ziin
de twee kemwoorden die dit orkaanseizoen centraal
etaan voor het rampentearn. Dat bleek gisteren uit de
pereconferentie van premier Gerrit Sóhotte (MÍX),
debrandweeren de Meteorologische Dienst. Het ram.
Íronteanr hee'ft lessên gel,eerd uit de catastrofe na tro.
pleohe gtom ïlomás in november vorig jaar.
Naast de verbetering van assessment (beoordeling van
de communicatie tussèn de de krretsbaarheid) opgesteld.
verschillende
hulptroepen
Met behulp van de kaarten
wordt ook ingezet op een kunnen de eerstehulpdienbetere voorlichting naar de sten op die manier risico's
gemeenschap toe. Tevens voor zichzelf verkleinen, en
wordt de burger op zijn ei- voor degenen die zij helpen.
gen verantwoordelijkheid
Momenteel is een team datagewezen. Dat gebeurt in de analisten op het eiland om
bewustwordingsweek van 20 de gegevens aan elkaar te
tot en met 24 juni en in de verbinden.
week van voorbereiding die
daarop volgt.
Verder is gebleken dat de
Allereerst wordt de infra- registratie van meldingen
structuur aangepakt. Ook beter kan. Volgens Regina
worden de zwakke olekken gaan er soms meldingen
in de auto- en watór'wegen verloren. Zo moet er volgens
in kaart gebracht. Volgens hem één meldkamer komen
brandweercommandant El- voor brandweer, politie en
vin Regina misten de eer- GGD (ambulancedienst). Zo
stehulpdiensten
digitale kunnen de diensten direct
kaarten. Met middelen van reageren, op elkaar afstemhet United Nations Develop- men en prioriteiten stellen.
ment Programme (UNDP)
worden deze kaarten, de zo- Conmunicatie
genaamde hazard maps (n- De communicatie was tijsicokaart) en uulnerability
dens de nasleep van Tomás

niet op peil. Dat blijkt uit
de evaluaiie na de ianp.Zo
moet de informatielijn voor
zowel de bevolking áls het
rampenbureau beter worden
ingericht. Ook de informatie
naar de media wordt door
middel van mini-stations
beter gestroomlijnd. Volgens
Albert Martis van de Meteorologische Dienst draait het
in de communicatie om eenvoud. Zijn dienst zal in het
vervolg minder jargon gebruiken, waardoor de informatie sneller wordt begrepen en daardoor tijd wordt
ge$'onnen door sneller in
te grijpen" Door middel van
aleÉ sms'jes worden burgers
sneller op de hoogte gebracht
van een mogelijke ramp. De
overheid is nu in gesprek
met de telefoonaanbieders
om tot een nationaal alarmnummer te komen. Ook wil
de dienst dichterb[j de bevolking staan. Zo moet er meer
kennis worden uitgewisseld
waardoor de bevolking ook
beducht is op de \4/eersgevaren. "Menseí moeten thuis
hun eigen veiligheidsplan
bedenken en voorbereid zijn
op rampen", aldus Martis.

Dit jaar venvacht de Meteorologische Dienst 75 procent
meer stormen dan normaal.
Het wordt een actief orkaanseizoen. Oktober en november zijn naar venilachting de
meest natte maanden van
het jaar. Minister Charles
Cooper van Ruimtelijke Ontwikkeling (MAN) heeft extra geld toegezegd gekregen
om meer aannemers aan te
trekken om het eiland weerbaar te maken voor de extra
regenval. Bovendien is het
budget voor het onderhoud
van het afwateringssysteem
vermimd. Na de ramp in november kreeg minister Cooper 3,5 miljoen gulden voor
een inhaalslag voor het afwateringssysteem.
De sehade die Tomás heeft
aangericht was niet te overzien, zei premier Schotte.
Volgens hem had geen enkel
systeem de hoeveelheid hemelwater die in zes uur op
het eiland viel kunnen vêÍ;
werken. Desondanks erkennen de eerstehulpdiensten
en Meteorologische Dienst
de punten waarop ze tekort
zijn geschoten.

