
Voorpost Tollembeek heeft meer chefs nodig 

Galmaarden / Lennik -  

De voorpost van de Lennikse brandweer in Tollembeek is een interessante post waar 
adequaat kan worden uitgerukt. Dat leidt het Gooikse gemeenteraadslid Nicky 
Bellemans (Open VLD) af uit een antwoord van minister Joëlle Milquet (CDH). 

Het was Luk Van Biesen (Open VLD), volksvertegenwoordiger en partijgenoot van Nicky 

Bellemans, die om een evaluatie vroeg van de brandweervoorpost in Tollembeek, aan 

minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.  

Hij deed dat omdat de voorpost in Tollembeek exact één jaar in gebruik is. De voorpost 
werd opgericht om de inwoners van Galmaarden, Herne en Bever sneller te laten 
beschikken over een urgentiedienst in hun eigen taal. Op dat vlak liep het in het verleden 
al te dikwijls fout.  

Met de voorpost moest ook de medische hulp en brandbestrijding in het Pajottenland 
vergroot worden.  

‘Uit het antwoord van de minister blijkt dat de voorpost in Tollembeek een interessante 
post is’, zegt Nicky Bellemans. ‘Momenteel zijn er 29 brandweermannen/ambulanciers 
en één uitsluitend brandweerman actief. Van deze dertig beschikken er drie over de 
nodige kwalificaties om de post adequaat te laten uitrukken. Het goede nieuws is dat in 
mei 2014 dit contingent mogelijk uitgebreid wordt tot zes.’ 

Het antwoord van de minister en vooral de ervaringen met de praktijk zijn iets meer 
genuanceerd.  

Minister Milquet kan volgens eigen zeggen geen oordeel vellen over de post van 
Tollembeek omdat het een vooruitgeschoven post is van het korps in Lennik en de 
organisatie ervan volledig in handen is van het gemeentebestuur en de korpsleiding van 
Lennik.  

Uit de laatste inspectie bleek dat er nogal wat vragen waren bij het correct uitrukken 



van het korps, ook al beschikt de hoofdpost over voldoende bevelvoerders.  

De praktijk geeft de minister gelijk. Vorige week kon na een ongeval in Gooik het korps 
niet uitrukken omdat er geen bevelhebber aanwezig was. Hetzelfde deed zich maandag 
voor bij een brand in Roosdaal. Men hoopt dit nu te verhelpen met de opleiding van drie 
extra leidinggevenden, maar dit is meestal een proces van lange adem. 

Wat het materieel betreft beschikt de voorpost over een autopomp, een tankwagen en 
een ambulance. Eerder al kondigde brandweercommandant Koen Roesems de komst 
van een signalisatiewagen aan. 
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