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4614 bv
Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 3 januari ’20
Aan het college van Burgemeester & Wethouders
Het nieuwe jaar is weer begonnen en we sluiten een ander jaar af.
Met geschokte gevoelens heeft GBWP kennis genomen van de zeer trieste brand in een flat
complex in Arnhem met fatale gevolgen. Ook gemeente Bergen op Zoom heeft de nodige
wooncomplexen.
Dit incident kan helaas ook op andere momenten ontstaan. De brand in De Goudbaard zit
nog diep in onze herinnering.
Als brand uitbreekt op een galerij moeten de bewoners ervan via de trappen aan de zijkant
van het gebouw altijd van hun eigen etage naar een andere kunnen, zodat ze daarvandaan
veilig het centrale trappenhuis kunnen bereiken. Dat is gecompartimenteerd, waardoor brand
van de galerij nooit daarnaartoe kan overslaan. Andersom geldt hetzelfde: op het moment
dat brand uitbreekt in het trappenhuis kan die door de compartimentering nooit overslaan
naar de galerijen waaraan de appartementen liggen.
Wij vinden als GBWP dat onze burgers een gevoel van veiligheid moeten hebben en dat we
niet achteraf moeten vaststellen wat we verkeerd hebben gedaan en wie daarin
tekortgeschoten is en de bekende vingerwijzen. Het is daarom van belang dat we onze
zaken goed op orde hebben en vooraf preventieve maatregelen treffen waarbij we in ieder
kunnen zeggen dat we er alles aan hebben gedaan als gemeente.

Op grond van art 36 –procedure van het Reglement van de orde stellen wij u de volgende
vragen:
1. Is het college bereid, samen met eigenaren, woningbouwverenigingen, het
vluchtplan, brandveiligheid opnieuw te inventariseren en/of bij te stellen?
2. Is het bij de burger voldoende bekend als het gaat om veiligheid en/of vluchtplan bij
een noodsituatie?
3. Zijn er preventieve maatregelen op dit moment richting de bewoners? zo ja welke?
Zo nee, waarom niet?

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
Met vriendelijke groet,
Marijke Helmons
Burgerlid GBWP

Aydin Akkaya
Fractie voorzitter GBWP

