t.b.v. raadsleden - verzoek om evaluatie brand Buijtenste meerken 2 en 4
Wij zijn de bewoners van één van de getroffen huizen. Ons huis, maar ook het huis van onze
buren zijn onbewoonbaar door de aanzienlijke schade door brandschade en bluswater in de
gehele woning. De bovenste verdiepingen zijn verwoest. Een enorme impact voor ons gezin
en onze buren, we zijn gelukkig ongedeerd maar we zijn onze veilige basis voorlopig voor het
komende half jaar kwijt.
Het meest erge aan de gehele situatie is dat de schade aan onze huizen niet zo dramatisch
groot had hoeven zijn. De brandweer was zeer snel ter plaatse maar er zijn grote problemen
geweest met het vinden van brandputten. We waren op het moment dat de brand uitbrak
zelf niet thuis (gelukkig wist 1 van onze zonen die thuis was direct 112 te bellen) maar
hebben van talloze aanwezige buurtgenoten begrepen dat de bluswatervoorziening niet op
orde was en dat er brandputten niet werkten of onvindbaar waren of zelfs geen druk
hadden. Dit heeft heel veel kostbare tijd gekost (naar zeggen van de vele aanwezige mensen
zeker 25 minuten) waardoor de brand zich steeds verder verspreidde. Uiteindelijk moest er
ook uit Best een tankauto komen met een pompinstallatie om water te pompen uit het Gat
van Waalre. Er is uiteindelijk een werkende brandput gevonden, naar schatting zeker 250 tot
300 meter verderop de Heistraat in dus er moesten veel slangen aan elkaar gekoppeld
worden wat ook weer veel kostbare tijd heeft gekost. Daarnaast waren er ook problemen
met de hoogwerker. Ze kregen deze met geen mogelijkheid in bedrijf, ook dit liep veel
vertraging op en dit heeft ook weer kostbare tijd gekost.
Afgelopen zaterdag is de plaatsvervangend burgemeester ter plaatste geweest en hij is ook
door de brandweer geïnformeerd over de problemen met de bluswatervoorziening.
Afgelopen zaterdag, en de dagen daarna, waren wij als bewoners compleet in shock van wat
er allemaal is gebeurd. Gisteren wilden we graag in contact komen met de burgemeester om
over deze problemen te praten en heb ik telefonisch contact gehad met zijn secretaresse
met het verzoek om ons terug te bellen. Wij willen een evaluatie met de burgemeester en de
brandweercommandant over wat er allemaal mis is gegaan afgelopen zaterdag. Er dient een
onderzoek plaats te vinden en wij vinden dat de Inspectie Justitie en Veiligheid hierbij
ingeschakeld moet worden. Het is niet alleen voor ons om onderzoek te doen, maar ook
voor de inwoners van onze wijk die zich nu onveilig voelen bij brand en zaterdag machteloos
hebben toegekeken wat er allemaal misging, en hoe dat in de toekomst is te voorkomen.
Er is ons beloofd dat we gisteren teruggebeld zouden worden door burgemeester of anders
de verantwoordelijke wethouder. Helaas is dit niet gebeurd. Vandaar dat wij ook deze mail
schrijven om jullie als raadsleden te informeren dat het echt noodzakelijk is dat er een
onderzoek/evaluatie komt en erop aan te dringen dat er met ons contact wordt opgenomen.
Wij gaan ervan uit dat aan dit verzoek gehoor wordt gegeven en dat dit z.s.m. op de agenda
wordt gezet, want nogmaals als de bluswatervoorziening op orde was geweest, dan was de
schade aan onze huizen alleen maar tot het dak beperkt gebleven en waren nu niet onze
beide huizen verwoest met alle materiële, maar vooral ook emotionele schade van dien ....
Met vriendelijke groet,

