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Zendamateurs DARES beschikbaar voor Veiligheidsregio Hollands Midden
Een langdurige stroomuitval of een overstroming zijn situaties waarbij het denkbaar is dat
reguliere communicatie via telefoon en internet uitvalt. Juist in dit soort situaties zijn goede
communicatievoorzieningen voor de professionele hulpverleningsdiensten en de gemeenten
van cruciaal belang. Met het ondertekenen van een convenant op 19 april kan de
Veiligheidsregio Hollands Midden een beroep doen op de stichting DARES voor de inzet van
ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en in crisissituaties.
In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten, gemeenten en partners
samen aan uw veiligheid. Ze spannen zich in om risico’s te verminderen en verder om incidenten,
rampen en crises zo goed mogelijk te bestrijden. Het succes van de bestrijding van rampen en crises
is in hoge mate afhankelijk van goede communicatie en informatie-uitwisseling.
De professionele hulpverleningsdiensten en de overheid beschikken voor onderlinge communicatie
over eigen netwerken, waarmee men elkaar onder vrijwel alle omstandigheden kan bereiken. Er zijn
echter extreme situaties te bedenken waarbij deze netwerken tijdelijk of langdurig overbelast raken en
een alternatief noodzakelijk is. Stichting DARES kan dit alternatief bieden.
DARES
Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) is een vrijwilligersorganisatie, die de
specialistische kennis en kunde op het gebied van telecommunicatie van door de overheid
gelicenseerde radiozendamateurs wil inzetten voor ondersteunende communicatie tussen
hulpverleners, bevolking en de overheid. Men is in staat spraak- en datacommunicatie te verzorgen
tussen meerdere punten. DARES is zelfredzaam door gebruik van eigen zend- en
ontvangstapparatuur en eigen energievoorzieningen. Als alle communicatiemiddelen zijn uitgevallen is
DARES vrijwel altijd in staat om op een gestructureerde manier te communiceren tussen meerdere
locaties. Het belang hiervan wordt door zowel het ministerie van Veiligheid en Justitie als door
specialisten van Defensie onderschreven.
Ondertekening
De ondertekening van het convenant heeft op 19 juli in Leiden plaatsgevonden tijdens een
vergadering van het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio te Leiden. De ondertekenaars van het
convenant zijn de heer H.J.J. Lenferink (voorzitter Veiligheidsregio), de heer J.A. Verdoes en de heer
W.A. Visch (stichting DARES)
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