
40

ASTRID lanceert nieuwe generatie Blue Light Mobile 
Prioritaire high-speedcommunicatie voor crisisbeheerders

Gent, 18 oktober 2017 – ASTRID, de gespecialiseerde telecomoperator van de Belgische hulp- 
en veiligheidsdiensten, heeft vandaag de nieuwe generatie van Blue Light Mobile gelanceerd. 
Dit gebeurde samen met het Crisiscentrum en 150 genodigden van de hulp- en veiligheidsdien-
sten. De nieuwe high-speedcommunicatiedienst combineert spraak en data, en is nu ook voor 
crisismanagers zoals burgemeesters en noodplanningsambtenaren beschikbaar. Minister van 
Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon overhandigde vandaag de eerste simkaarten 
aan de verschillende disciplines. 

ASTRID lance la nouvelle génération Blue Light Mobile
Communications prioritaires à haut débit pour gestionnaires de crises

Gand, 18 octobre 2017 – ASTRID, l’opérateur télécoms spécialisé des services de secours et de 
sécurité en Belgique, a lancé aujourd’hui sa nouvelle génération de Blue Light Mobile. Le Centre 
de crise ainsi que 150 invités des services de secours et de sécurité ont participé au lancement. 
Ce nouveau service de communication à haut débit combine la voix et les données, et est 
désormais disponible pour les gestionnaires de crises tels que les bourgmestres et fonction-
naires de la planification d’urgence. Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Jan Jambon a 
procédé aujourd’hui à la remise des premières cartes SIM aux différentes disciplines. 

5 jaar na de treinramp van Wetteren

Op 4 mei 2018 organiseert de gouverneur van 
Oost-Vlaanderen een congres ‘5 jaar na de 
treinramp van Wetteren’. Meer nieuws hierover 
volgt in de volgende editie van Be Prepared. 

Op 5 mei 2018 zal vervolgens een monument 
ingehuldigd worden te Wetteren ter herden-
king van de treinramp, waarop ook de bevol-
king zal worden uitgenodigd.

KORT NIEUWS  / EN BREF



Betreft: Preventie van radicalisering – Consultancyopdracht  

Onze samenleving wordt al enige tijd geconfronteerd met radicalisering. Jongeren die geen concreet doel hebben in het leven, in gezinscontexten leven 
waar geen juiste omkadering bestaat, hun opleiding verwaarlozen etc. Hierdoor zijn deze jongeren gemakkelijk vatbaar voor allerlei vormen van propa-
ganda, religieuze maar ook linkse of rechtse overtuigingen weliswaar. 

Elke stad of gemeente heeft haar eigen lokale context en ontwikkelt bijgevolg een eigen strijd tegen radicalisering. Er bestaat geen pasklare oplossing die 
overal toepasbaar en inzetbaar is, nochtans blijkt dat een lokaal beleid essentieel is om het fenomeen radicalisering preventief aan te pakken. Het Mobiel 
Team werd opgericht met de steun van de Europese commissie om lokale overheden gratis bij te staan in hun beleid met betrekking tot het terugdringen 
van radicalisering.

Het Mobiel Team ondersteunt lokale overheden door het aanbieden van advies op maat. Het consultancytraject start met een verkennend bezoek aan 
de stad of gemeente om de lokale context te situeren. Hierbij vinden ontmoetingen plaats met de verschillende betrokken actoren op lokaal niveau en 
wordt er geluisterd naar de noden die lokaal aanwezig zijn. In nauwe samenwerking met de gemeente en de verschillende lokale actoren formuleert het 
mobiel team aanbevelingen ter bevordering van de samenwerking en de doeltreffendheid van het lokale beleid.

De doelstellingen van het Mobiel Team kunnen samengevat worden in twee essentiële punten. Ten eerste wil het mobiel team de steden en gemeenten 
ideeën en adviezen aanreiken. Als tweede doelstelling tracht het team de lokale overheden te motiveren om initiatieven te nemen in het kader van 
radicalisering ook al is de problematiek in de stad of gemeente niet aanwezig of weinig relevant.    

Elke consultancyopdracht wordt afgerond met de overhandiging van een adviezenrapport waarin de gerichte aanbevelingen en werkpunten verwerkt 
zijn. De stad of gemeente staat volledig vrij om de adviezen al dan niet te implementeren. 

De dienstverlening die wordt aangeboden, staat open voor alle Belgische steden en gemeenten die hier een beroep op wensen te doen. Voor meer 
informatie kunnen lokale besturen het Mobiel Team steeds bereiken via volgend e-mailadres: mob.team@ibz.fgov.be.

Hoogachtend, 
Mobiel Team 
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