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De fractie heeft de volgende vragen:

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we sluiten een ander jaar af.

Met geschokte gevoelens heeft Burger Belangen Roosendaal kennisgenomen van de zeer trieste 
brand in een flat in Arnhem met fatale gevolgen. Een dergelijk incident kan helaas ook ons overkomen 
en daarom vindt Burger Belangen Roosendaal het van belang dat de nodige veiligheidsmaatregelen 
worden getroffen.

Als er 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 etage 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.

De brand in Arnhem is overigens ontstaan in een bankstel in het portaal van het trappenhuis. Een 
wijze les dat in galerijen en trapportalen geen brandbare materialen achtergelaten moeten worden 
omdat daarmee alle brandpreventiemiddelen teniet worden gedaan. 

Wij vinden als Burger Belangen Roosendaal dat onze burgers veilig moeten kunnen wonen in flats en 
appartementencomplexen en dat niet achteraf moet worden vastgesteld dat er iets verkeerd is 
gegaan en wie daarin tekortgeschoten is met het bekende vingerwijzen. Het is daarom van belang dat 
we dit soort zaken goed op orde hebben en dat alle mogelijke preventieve maatregelen worden 
getroffen.

De fractie Burger Belangen Roosendaal ziet hierin ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente 
en heeft de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente inzichtelijk hoe het staat met de brandveiligheid van flats en 
appartementencomplexen en kunt u dit nader toelichten, zowel vanuit een bouwtechnisch 
oogpunt als vanuit het oogpunt van de aanwezigheid van brandbare materialen in galerijen en 
trapportalen als ook de aanwezigheid van een duidelijk vluchtplan?



2. Is de flatbrand in Arnhem voor u aanleiding om hierover nader in gesprek te gaan met 
eigenaren/woningbouwverenigingen? Zo ja, om welke (aanvullende) preventieve maatregelen 
gaat het? Zo niet, waarom niet? Graag een toelichting.

Namens de fractie van Burger Belangen Roosendaal, 

Selda Bozkurt

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1.  Nee, op dit moment is niet inzichtelijk hoe het staat met de brandveiligheid van alle flats en 
appartementencomplexen in Roosendaal. Tot op heden heeft het controleren van verblijfsgebouwen 
met verminderd- of niet-zelfredzame personen, zoals zorginstellingen, kinderopvanglocaties en 
basisscholen de meeste prioriteit gekregen. Vaak vormt de bouwkundige staat van gebouwen niet het 
grootste brandveiligheidsrisico. Bij woongebouwen zit het brandveiligheidsrisico meestal in het gedrag 
en in de mate van zelfredzaamheid van bewoners zelf. Het college hecht er veel waarde aan dat 
bewoners zelf bewust zijn van brandveiligheid en zelfredzaamheid. Dit is ook de reden dat we in de 
Pop- up store Veiligheid veel aandacht hebben besteed aan brandveiligheid en dat we twee jaar 
geleden zijn begonnen met het project Brandveiligheid ambassadeurs.

2. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de oorzaak van de brand in Arnhem. De resultaten 
hiervan zijn nog niet bekend. De brand in Arnhem is voor ons zeker een aanleiding om nader in 
gesprek te gaan met eigenaren en woningbouwverenigingen. Naar aanleiding van de brand heeft 
Awel reeds zelf al contact opgenomen met de brandweer Midden- en West- Brabant. Op dit moment 
worden in samenwerking met de brandweer Midden- en West- Brabant flats en 
appartementencomplexen in Roosendaal geïnventariseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van 
het onderzoek en de inventarisatie zal bekeken worden welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester,

J.M. van Midden


