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In het MiSRaR project werken zeven Europese partners samen in de ontwikkeling van een
effectieve risicobeheersing ter voorkoming of beperking van rampen gerelateerd aan / door middel
van ruimtelijke ordening en -inrichting.

Tip de redactie. Stuur uw foto’s, video’s en
nieuws in en maak kans op €50,- voor de
beste weekfoto en €50,- voor de beste
weekvideo.

Het gaat daarbij meer specifiek om het verkleinen van de kans op en de gevolgen van natuurlijke en
technologische rampen. Gedurende het driejarige project zullen de 7 partners kennis en ervaring uitwisselen op dit gebied
en wordt gewerkt aan artikelen, brochures en een Europees handboek voor "mitigation". Recent is de eerste brochure
verschenen met als titel: "Risicobeoordeling: praktijkervaringen binnen de Europese Unie".
In deze brochure leert u over de praktijkervaringen van zeven overheden in zes EU-lidstaten met het planmatig beheersen
van fysieke veiligheidsrisico’s door middel van ruimtelijke ordening en -inrichting. Uit het gehele proces van
risicobeheersing wordt in deze eerste brochure uit een reeks van drie de initiële stap behandeld: de risicobeoordeling.
Het project Mitigating Spatial Relevant Risks in European Re-gions and Towns (MiSRaR) is een samenwerkingsproject,
dat tot stand is gekomen met cofinanciering van het European Regional Develop-ment Fund en mogelijk is gemaakt door
het INTERREG IVC programma. Deelnemers aan het project zijn:
- de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Nederland (lead partner)
- de gemeente Tallinn, Estland
- de regio Epirus, Griekenland
- de provincie Forlì-Cesena, Italië
- de gemeente Aveiro, Portugal
- de gemeente Mirandela, Portugal
- de Euro Perspectives Foundation (EPF), Bulgarije.
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Infotheek
Als u niets wilt missen van de ontwikkelingen bij
hulpdiensten is de Infotheek binnen HulpdienstenOnline
uw site. Zo vindt u hier namelijk alle benodigde (beleids)
stukken en actuele wet- en regelgeving met toelichting
die u helpen om goed samen te werken en te netwerken
binnen én buiten uw sector.!
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Agenda
04-04
12-04
18-04
21-05
16-06
17-06
21-06
23-06
13-11

Volledig overzicht

Conferentie Wijkengids
Nationaal brandveiligheidscongres 2012
Symposium Sociale media: mythes en
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Nieuwsbrief
Gratis één keer per twee weken het belangrijkste nieuws
van HulpdienstenOnline in uw mailbox? Meld u dan hier
aan voor onze e-mailnieuwsbrief.
Nieuwsbrief

Copyright © 2009 Sdu Uitgevers b.v. Alle rechten voorbehouden.
Sitemap | Colofon | Disclaimer | Privacy Statement | RSS

http://www.hulpdienstenonline.nl/eerste-brochure-risicobeoordeling-van-misrar

20-3-2012

