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Instructie Blokhoofden

Art. 1

*

Ten behoeve van de Luchtbescherming is de Gemeente
's-Gravenhage verdeeld in vakken, welke weer onderverdeeld
zijn in wijken en blokken.
Voor zoover het de Luchtbescherming (zelfbescherming)
betreft, staat aan het hoofd van een vak een V a k l e i d e r f
die in de uitoefening van zijn taak wordt bijgestaan door twee
Plaatsvervangende Vakleiders.
Bij bomsnslag in het vak is de zetel van den Vakleider op het
politiebureau van het vak, waar hij dan tevens als assistent van
het V a k h op f d (politieautoriteit) optreedt.
Aan het hoofd van een wijk staat een Wijkhoofd, met als
regel twee plaatsvervangers.

Art. 2
Elke wijk is weer onderverdeeld in blokken, welke onder
leiding staan van een Blokhoofd. Hij wordt in de uitoefening
van zijn taak als regel door twee Plaatsvervangende Blokhoofden bijgestaan.
In Ieder blok wordt voor de hulpverleening een blokploeg
gevormd.
Wanneer in een blok een evacuatiegebouw aanwezig is,
worden in overleg met den Vakleider hiervoor 6 personen
extra aangewezen.

Art. 3
De Blokhoofden en hun Plaatsvervangers, benevens de leden
van de blokploeg worden door het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst (Hlbd.) benoemd en ontslagen.
De voordracht tot benoeming behoort tot de taak van den
Vakleider, die zich in dezen kan doen adviseeren door het
Wijkhoofd, en deze voordracht via het Afdeelingsbestuur bij
het Hlbd. indient
Hunne diensten als vrijwilliger worden door den Burgemeester gevorderd. (Zie art. 12).

Art. 4
De taak van het Blokhoofd is de organisatie van de Luchtbescherming (zelfbescherming) in zijn blok en omvat:
a. het geven van leiding aan de blokploeg bij het verleenen
van hulp na bominslag;
b. het bekendheid geven van de zoifbeschermïngsmaatregelen
in zijn blok ten opzichte van lichtuitstralïng, brand- en
scherfgevaar;
c. de registratie van de bewoners in zijn blok;
d. het in overleg met het Wijkhoofd geregeld oefenen van de
blokploegen met het beschikbare brandweermateriaal;
e. het bijhouden van een eenvoudige registratie van de leden
van zijn blokploeg, waarvan hij een afschrift via het Wijkhoofd aan den Vakleider zendt;
f.

het aanwijzen van 2 leden van de blokploeg, die na bominslag in het blok onmiddellijk den Vakleider en de Plaatsvangende Vakleiders waarschuwen. (Het Blokhoofd verstrekt hun daartoe van te voren schriftelijk de noodige
gegevens);

g. het zoo spoedig mogelijk kennis geven van alle veranderingen in de samenstelling van de ploeg en het doen van
voorstellen tot aanvulling of ontslag aan het Wijkhoofd;
h. het nemen van zoodanige maatregelen tot het onderhouden
en opbergen van alle in zijn blok aanwezige materialen en
hulpmiddelen, dat deze steeds onmiddellijk voor gebruik
gereed zijn.
Art. 5

Indien het Wijkhoold een Blokhoofd opdraagt na bominslag
in een ander blok, dan waarin deze is benoemd, met personeel
en materiaal hulp te verleenen, is hij verplicht hieraan onverwijld te voldoen.
Art. 6

De Blokhoofden en de Plaatsvervangende Blokhoofden staan
hiërarchisch onder het Wijkhoofd. Zij oefenen htin taak uit
onder diens leiding, volgens nader te verstrekken aanwijzingen
van den Vakleider, overeenkomstig de door dezen ontvangen
of nog te ontvangen richtlijnen van het Hlbd., waarvan niet
mag worden afgeweken.
Art. 7

Daadwerkelijk optreden van het Blokhoofd vangt aan op
het moment van bomïnslag in zijn blok. Hij mobiliseert op de
vlugste wijze de onder zijn leiding staande biokploeg. Dit
geschiedt eveneens door de Blokhoofden van de aangrenzende blokken. Per telefoon of per ordonnans zendt hij
een nauwkeurig bericht van plaats en omvang van het
ongeval naar het bureau van het Vakhoofd en naar het
Wijkhoofd. Met de beschikbare krachten zorgt hij voor de
voorloopige afzetting van het terrein en gaat hij met de
hem ten dienste staande middelen over tot verleening van
de allereerste hulp. Zoodra het Wijkhoofd of één van diens

Plaatsvervangers op de plaats van het ongeval gearriveerd
is, neemt één dezer de leiding van de afzetting over en
overlegt hij met het Blokhoofd of meerdere hulp gewenscht
is, waarvoor dan door het Wijkhoofd gezorgd wordt, die
dan de leiding van het Blokhoofd overneemt.
Indien blijkt dat een bomïnslag niet plaats heeft gehad in het
eigen blok, maar in een onmiddellijk aangrenzend blok, verzamelt het Blokhoofd zijn blokploeg voor zijn woning. Hij zendt
bericht aan het Wijkhoofd dat zijn ploeg voor hulpverleening
gereed staat.
Wordt hulp verleend in een aangrenzend blok, dan stelt hel
blokhoofd, zoolang geen hoogere functionaris ter plaatse is,
zich onder de bevelen van het blokhoofd ïn wiens blok da
bominsfag plaats vond.

Art. 8
Zoolang het Wijkhoofd of één van diens Plaatsvervangers
niet ter plaatse van het ongeval is, laat het Blokhoofd het
bureau van het Vakhoofd geregeld op de hoogte houden van
het verloop van het ongeval, zoodat van daaruit maatregelen
voor meerdere hulpverleening kunnen worden genomen.

Art. 9
Indien een Blokhoofd bij een ongeval de leiding heeft overgedragen aan één zijner Plaatsvervangers, onthoudt hij zich
van verdere inmenging. Hij Is evenwel, met Inachtneming van
het bepaalde ïn den laatsten zin van alinea 1 in art. 7, bevoegd,
ten allen tijde de leiding weer op zich te nemen, nadat hij zich
volkomen op de hoogte heeft laten stellen van de door zijn
Plaatsvervanger genomen maatregelen.
Zoodra de Luchtbeschermïngsdienst ter plaatse komt, neemt
deze dienst de leiding over.

Art. 10
Na gebruik van het materiaal laat het Blokhoofd dit reinigen
en ïn orde maken. (Zie voorschriften Blokbrandweerfonds).

Eventueele defecten, vermissingen enz. worden zoo spoedig
mogelijk schriftelijk via het Wijkhoofd aan den Vakleider
gemeld.
Art. 11

Het gebruik van wit licht is aan al het personeel van de Luchtbescherming (zelfbescherming) onder alle omstandigheden
verboden.
Art. 12

De Blokhoofden en hun Plaatsvervangers, benevens de leden
van de blokploeg, vallen na hun aanstelling, wanneer zij diensten verrichten ingevolge schriftelijke vordering van den Burgemeester, onder de bepalingen van de ,,Verordening op het
luchtbesehermïngs-Ongevallenfonds".

