Amsterdam, 30 juni 19660
Aan de Wijkhoofden
van

A m s t e r d a m,
Reorganisatie G„Z.B„
Geachte Heer/Mevrouw,
Hierbij deel ik U mede, dat van de Minister van Binnenlandse Zaken nadere bijzonderheden en richtlijnen met betrekking tot de invoering van de noodwachtplicht in de
G.Z.B, werden ontvangen.
Een en ander houdt in, dat de funkties wijkleider, ploegleider en ploeglid AHV resp.
EHIO uit de wijkorganisatie zullen verdwijnen,,
Hiervoor in de plaats komen de vooruitgeschoven hulpverleningseenheden (zgn.VHV-ploegen) van de overheidsorganisatie. Deze VHV-ploegen zullen worden bemand met vaste
noodwachters. De totale sterkte per ploeg is gesteld op 42 man (inclusief reserve);
hiervan zijn 29 man voor hulpverlening en 13 man voor gewondentransport.
Voor Amsterdam zal het aantal te formeren ploegen 44 bedragen.
De VHV-ploegen zullen niet meer aan de wijken worden gekoppeld, maar op daartoe geschikte plaatsen worden opgesteld en gekazerneerd.
De VHV-ploegen bewegen zich op het gebied van EHIO, eenvoudig reddingswerk en elementaire brandbestrijding»
Daar zij rechtstreeks onder de Algemeen Sector-commandanten zullen ressorteren, zal
ook de taak van de wijkhoofden een wijziging ondergaan in die zin, dat laatstgenoemden
zich niet meer met de operationele rampbestrijding, doch uitsluitend met taken op het
bestuurlijke vlak zullen bezighouden» De op dit gebied door de G.Z.B. te verrichten
werkzaamheden omvatten zowel het geven van informatie aan de bevolking over algemene
en specifieke beschermingsmaatregelen tegen fallout, als het geven van leiding aan
de bevolking bij het onderbrengen en verblijf in collectieve fallout-schuilplaatsen„
Ook het melden van incidenten, het leiding geven aan de aan de rampbestrijding deelnemende bevolking en het op elk mogelijk ander gebied bijstaan van de bevolking bij
plaatsvindende rampen, blijven taken van de G.Z.B.j de wijkverbindings- en blokorganisatie blijven derhalve bestaan»
Op de in september a„s0 te houden vakbijeenkomsten zullen U zoveel mogelijk bijzonderheden worden medegedeeld, terwijl U dan uiteraard punten, waaromtrent U wenst te
worden ingelicht, naar voren kunt brengen.
Hoewel de VHV-ploegen primair door plichtnoodwachters zullen worden bemand, bestaat
de mogelijkheid voor een aantal mannelijke leden van de AHV- en EHIO-ploegen tot de
VHV-ploegen toe te treden. Betrokkenen dienen echter bereid te zijn vaste noodwachter
te worden en zich aan het tuchtreglement te onderwerpen.
Overgang naar een funktie, waarin vakatures bestaan en die uitsluitend door vrijwillige noodwachters wordt bemand, is vanzelfsprekend eveneens mogelijk.
Het punt van eventuele overgang naar een andere funktie zal met de daarvoor in aanmerking komende personen, die momenteel nog deel uitmaken van de AHV- of EHIO-ploegen,
te gelegener tijd persoonlijk worden besproken.
Coll.:ï
Hoogachtend,
het Hoofd Bescherming Bevolking,

(BoC. Mahieu).

