CDA Raadsfractie
Gulpen-Wittem

Betreft: art. 37-vragen
Datum: 21 april 2016
Onderwerp: Veiligheid inwoners – Brandweerkazerne Gulpen
Geacht College,
Op 4 april 2016 zijn een aantal CDA raadsleden in gesprek getreden met de
brandweerlieden van de brandweerkazerne te Gulpen. Uit het gesprek bleek dat de
huidige locatie, Landsraderweg Gulpen, nogal wat knelpunten heeft. Zo zouden de
aanrijtiiden vrijwel nimmer gehaald worden doordat de kazerne aan de verkeerde
kant van de Rijksweg ligt.

De rode cirkels geven de
knelpunten aan.
De feitelijke uitruktijd is nu 6 minuten. Op onderstaand kaartje zijn vrijwel alleen rode
vlekken te zijn. Groen betekent op tijd, geel betekent net te laat, maar het kan nog,
rood betekent veel te laat. De brandweer is dus vrijwel altijd te laat.
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Het college zou van de zeer onveilige situatie reeds in 2012 op de hoogte zijn
gebracht!
De CDA fractie heeft naar aanleiding van het gesprek met de brandweer Gulpen de
navolgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van de door onze fractie geschetste situatie?
2. Heeft het college in het overleg met de regionale brandweer de knelpunten van de
brandweerkazerne te Gulpen besproken?
3. Waarom is door het college niet nader ingegaan op het aan hen door de brandweer
verstrekte rapport in 2012?
4. Waarom is de gemeenteraad nimmer geïnformeerd over de onveilige situatie?
De brandweer is vrijwel altijd te laat. In Wijlre, Ingber als ook Eys is de brandweer bijna nooit
op tijd. Slechts in Gulpen is de brandweer een enkele keer op tijd. Dit blijkt uit de
onderzoeken van de brandweer Gulpen.
Het CDA maakt zich ernstig zorgen om de veiligheid van onze inwoners in deze kernen.
5. Realiseert het college zich dat de veiligheid van de burgers op het spel staat?
6. Wat is het college voornemens te doen met het oog op de veiligheid?
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