Onderzoek brandveiligheid flats Gelderseplein
Na de brand afgelopen nieuwjaarsnacht heeft het onderzoeksbureau Crisislab onderzoek gedaan naar de
brandveiligheid van de flats aan het Gelderseplein. De conclusie is dat de bewoners in hun woningen veilig
waren tijdens de brand. De adviezen uit dit rapport om de beide flats nog brandveiliger te maken, nemen we
mee in het groot onderhoudsproject. Dit project is eind 2020 klaar.*

Wat gaan we doen?
Deuren
vervangen

Aluminium
Pui

Op elke verdieping verdwijnen de deuren tussen galerijen
en het voorportaal. Deuren vanaf het trappenhuis naar de
galerij worden vervangen en draaien straks de andere
kant op (naar het trappenhuis toe).

Sommige acties waren al
gepland, andere verbeterpunten komen uit het rapport
van Crisislab. Alle aanpassingen
worden zowel in de lage als in de
hoge flat uitgevoerd.

Plaatsing tochtstrippen

alu

De hele pui van het trappenhuis van begane grond tot en met
de bovenste verdieping wordt van aluminium. Ook komt er
op de begane grond een extra vluchtdeur direct naar buiten.

Gebruik moeilijk
brandbare materialen

Er worden tochtstrippen geplaatst
bij de deur van scootmobielstalling
naar de centrale hal en de fietsenberging en de centrale hal.
In de centrale hal en trappenhuis gebruiken we alleen nog materialen
die nog moeilijker brandbaar zijn. Ook verplaatsen we de deur van de
scootmobielstalling.

Deurdrangers
monteren

Uitleg
vluchtroutes
en brandveiligheid

Er komen deurdrangers op de
toegangsdeuren van het trappenhuis
en van de centrale hal.

Rookmelder
in alle
woningen
Alle woningen krijgen een
rookmelder op het lichtnet.

Vivare en de brandweer geven samen uitleg
aan de bewoners over het gebruik van
vluchtroutes en wat zij zelf kunnen doen
om de brandveiligheid te verbeteren. Tot
slot vertellen we waar zij terecht kunnen met
vragen of waar ze kunnen melden dat er iets
niet klopt wat betreft brandveiligheid.

* Het onderzoek ging niet over de oorzaak van de brand, de inzet van de hulpverleningsdiensten of de schuldvraag. Daar doen andere organisaties onderzoek naar.

Wilt u meer lezen? Kijk dan op onze website: www.vivare.nl/gelderseplein. Heeft u een vraag? Stuur een mailtje naar
klant@vivare.nl of bel 088 054 11 11 op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Dan helpen we u graag verder!

