
 

 

 

Traditioneel is de eerste donderdag van oktober, de nationale testdag BE-Alert.  Ook de 

gouverneur van West-Vlaanderen neemt deel en verspreidt die dag rond 13:00 een sms 

naar iedereen die zich in zijn provincie bevindt.  Daarin roept hij op om zich te 

registreren op www.be-alert.be in de hoop zo nog meer West-Vlamingen te kunnen 

bereiken bij een noodsituatie in hun buurt. 
 

 

Waarom deelname aan de nationale testdag? 

De ervaring leert dat de deelname aan een testdag BE-Alert het aantal registraties op het 

platform verhoogd.  Om tijdens noodsituaties die beheerd worden op provinciaal niveau 

zoveel mogelijk West-Vlamingen te kunnen bereiken, is het cruciaal dat West-Vlamingen zich 

registreren.  Dit kan per burger met maximaal 5 adressen.  Zo kan je je interesse aangeven 

om op de hoogte te blijven van noodsituaties in de buurt van waar je woont, maar ook 

bijvoorbeeld van waar je werkt, waar je kinderen naar school gaan, waar je ouders wonen…   

 

Momenteel zijn er meer dan 136.000 adressen geregistreerd op BE-Alert voor de provincie 

West-Vlaanderen.  De gouverneur hoopt dit door deelname aan de nationale test te 

verhogen.  Feedback na de test zal verspreid worden via de sociale media (zie onderaan dit 

persbericht). 
 

Wie ontvangt de test sms van de gouverneur van West-Vlaanderen? 

Op 6 oktober rond 13u00 ontvangt iedereen die zich met een gsm op het grondgebied van de 

provincie West-Vlaanderen bevindt, een test sms.  Het gaat dus om een locatiegebaseerde 

sms: waar je je bevindt, bepaalt of je de sms ontvangt of niet.  Via die test sms roept de 

gouverneur op om zich te registreren op BE-Alert. 
 

Deze locatiegebaseerde sms ondersteunt de gouverneur met een e-mail via BE-Alert naar de 

geregistreerde West-Vlaamse adressen.  In die e-mail bedankt hij de burgers die zich 

registreerden maar wijst hij hen er ook nog eens op dat er tot 5 adressen kunnen opgegeven 

worden op het BE-Alertplatform.  Burgers mogen ook niet vergeten om bij verandering van 

werk of  school, bij een verhuis… de eigen gegevens aan te passen. 
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Gouverneur lanceert BE-Alerttest in zijn 
provincie op nationale testdag 6 oktober 

 
 

 

 
 

 

http://www.be-alert.be/


 

Waarom registreren op BE-Alert? 

• Je kan je via 5 adressen registreren en zo op de hoogte zijn van noodsituaties in de 

buurt van bvb je werk, je woning, de schoolomgeving van je kinderen, de omgeving 

van waar je ouders wonen… 

• Bij een registratie kunnen we ook bvb mensen die geen gsm hebben via een 

telefonische boodschap bereiken om hen op de hoogte te brengen van een 

noodsituatie in hun buurt 

• Door het opgeven van een e-mailadres, kunnen we na registratie wat meer 

achtergrond geven over de noodsituatie die aan de gang is, wat niet mogelijk is  in 

een korte sms of via een telefonische oproep 

• Ook als je niet thuis of op je werk bent op het moment van de noodsituatie, krijg je 

toch de info over de noodsituatie die aan de gang is (wat bij een locatiegebaseerde 

sms niet het geval is). 

 

 

 

 

Quote gouverneur:  

Ik wil meer West-Vlamingen kunnen verwittigen van een noodsituatie die zich voordoet in 

hun buurt, als ik aan zet ben en de coördinatie van het incident op mij neem.  Daarom 

verspreid ik een test-sms op de nationale testdag BE-Alert, in de hoop dat dit meer mensen 

overtuigt om zich te registeren op het BE-Alertplatform (www.be-alert.be) 

 

 

 

 

 

 

VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE: 

• Twitter: @crisisWVL  - @provinciewvl  #BEAlert #nationaletest  

• Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen – AS 

gouverneur 

  

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

 

Carl Decaluwé, gouverneur: 0476 40 85 17 

http://www.be-alert.be/

