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Minister President van Sint Maarten en voorzitter 
Veiligheidsregio praten over samenwerking 
 

Dordrecht – De Minister President van Sint Maarten, mevrouw Wescot-

Williams en de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

(VRZHZ), de heer A.A.M. Brok spraken woensdag 16 oktober jl. over de 

samenwerking van de brandweerkorpsen van Sint Maarten en Dordrecht. 

Bij de gesprekken waren ook de directeur van de Brandweer Zuid-

Holland Zuid, de heer A. Slofstra, alsmede de Gevolmachtigde Minister 

van Sint Maarten, de heer Voges aanwezig. 

  

Aanleiding voor het gesprek was het besluit van de minister van Veiligheid en 

Justitie vorig jaar om de jumelage tussen de brandweer Dordrecht en Sint 

Maarten niet meer te financieren. Dit besluit wordt zowel door mevrouw Wescot-

Williams als de heer Brok betreurd. Per brief heeft de heer Brok, voorzitter van de 

VRZHZ, mevrouw Wescot-Williams uitgenodigd voor een lunch wanneer zij in 

Nederland is. Vandaag waren zij in de gelegenheid om te bespreken op welke 

wijze nog ondersteuning kan worden geboden aan de brandweer en 

rampenbestrijding van Sint Maarten.  

 

Samenwerking 

De samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Sint Maarten en Dordrecht 

dateert uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Directe aanleiding was de 

orkaan ‘Luis’ in 1995, die grote schade aanrichtte aan het eilandengebied, en de 

hulpvraag die destijds richting Nederland werd gesteld. Vanuit de Nederlandse 

brandweer werd ondersteuning aangeboden om de lokale autoriteiten te 

ondersteunen bij het versterken van de brandweer en rampenbestrijding.  

 

Eén van de brandweermensen die naar Sint Maarten afreisde was de huidige 

directeur Brandweer Zuid-Holland Zuid, de heer Slofstra. Deze samenwerking 

werd eind 2009 vastgelegd in een jumelageovereenkomst. Doel van de jumelage 

was het zorgen voor kennisuitwisseling, stages, trainingen, cursussen en 

dergelijke.  

 

Omdat de subsidieverlening van deze samenwerking is komen te vervallen 

spraken de Minister President van Sint Maarten als de voorzitter van de VRZHZ 

met elkaar om te bezien hoe de Veiligheidsregio/Brandweer ZHZ nog 

ondersteuning kan bieden.  

 

 

 

 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VRZHZ, tel. 088 636 5390. 


