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Beste bewoner(s) van Gelderseplein, 
 
Er is een onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van gebouwen in Nederland. De brand van 1 januari 2020 
op Gelderseplein was hiervoor de aanleiding. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit onderzoek.  
 
Waarom ontvangt u deze informatie vandaag van ons? 
Vanaf dit moment is het onderzoeksrapport openbaar. We verwachten dat er weer aandacht komt voor de brand 
op televisie en in kranten. We begrijpen dat dit herinneringen naar boven kan brengen aan deze afschuwelijke 
gebeurtenis. En we vinden het belangrijk dat u dan weet waarover het gaat en waar u met vragen terecht kunt. 
 
In het rapport staat advies over brandveiligheid in Nederland 
Dit advies is niet alleen voor Vivare, maar ook voor alle bewoners en eigenaren van woongebouwen. Dat geldt 
voor woningcorporaties of andere verhuurders en eigenaren van gebouwen. 
 
Meer aandacht voor brandveiligheid  
Er moet meer aandacht komen voor brandveiligheid. We noemen dit brandveiligheidsbewustzijn. In het rapport 
staat dat zowel eigenaren van woongebouwen als bewoners bewuster om moeten gaan met brandveiligheid.  
 
Ook gaat Vivare samen met bewoners en brandweer zorgen dat het nog brandveiliger wordt. We doen dat door 
bewoners beter te informeren over brandveiligheid en samen met de brandweer te gaan oefenen met 
bijvoorbeeld ontruimingen.   
  
Alle informatie op www.vivare.nl/ovv inclusief reactie Eric Angenent (directeur-bestuurder Vivare)  
Bent u benieuwd wat ik van het rapport vind? Bekijk dan het filmpje met mijn reactie. Op onze website vind u 
onder andere ook de link naar het rapport en de veelgestelde vragen.  
 
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op 
Deze week zijn er elke dag extra medewerkers van Vivare op het Gelderseplein om vragen te beantwoorden. U 
herkent ons aan de Vivare-jas. Wilt u liever contact via mail of telefoon? Dat kan ook. U kunt ons mailen via 
klant@vivare.nl. Van maandag tot en met vrijdag bereikt u ons op nummer 088 0541 111.   
 
Hartelijke groet, 
 
Vivare 
Eric Angenent  
Directeur-bestuurder 


