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Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 39 reglement van orde

Onderwerp: Brandveiligheid wooncomplex de Meiberg

Nijmegen, 24-05-2018

Geacht college,

Afgelopen dagen berichtten verschillende media over vragen die er zijn over de 
brandveiligheid van seniorencomplex De Meiberg in Nijmegen. In de tv-uitzending van  
Zembla op 23 mei was te zien hoe er vragen gesteld worden bij de veiligheid van de isolatie 
die aan de buitenkant van het gebouw is geplaatst.
Inmiddels is ook gebleken dat de isolatie die gebruikt is bij de Meiberg niet voldoet aan de 
vergunning die destijds is afgegeven. Er is blijkbaar een andere, brandbaardere soort isolatie 
gebruikt dan is afgesproken. De woningcorporatie geeft in de Gelderlander van vandaag toe 
dat daar dingen mis zijn gegaan.
Het isoleren van gebouwen vanaf de buitenzijde neemt de laatste jaren een flinke vlucht 
vanwege de duurzaamheidsslag die we willen maken in onze stad. Maar daarbij is het wel 
zaak dat de veiligheid van bewoners voorop staat. De gemeente moet daar volgens de SP 
scherp op toezien.

De SP heeft daarom de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt het college de veiligheid van de Meiberg op dit moment?
2. Gaat de gemeente Nijmegen de ODRN de opdracht geven op het handhaven van de 

vergunning waarin ander materiaal staat gespecificeerd dan is gebruikt?
3. Kan het college of de ODRN aangeven of er meer gebouwen in Nijmegen op deze 

manier geïsoleerd zijn?
4. Is het college bereid om de ODRN deze gebouwen te controleren of ze voldoen aan de

eisen uit de vergunning?
5. Hoe beoordeelt het college het beleid van de ODRN om steekproefgewijs te 

controleren of er voldaan wordt aan de vergunning?
6. Is het college van mening dat er voldoende capaciteit is om te handhaven op 

brandveiligheid bij wooncomplexen?
7. Wat gaat het college doen om te zorgen dat de bewoners van de Meiberg in een veilige

gebouw wonen zoals afgesproken in de vergunning?

In afwachting van uw antwoorden, 
Met vriendelijke groet namens de SP-fractie,  

Matthias van Hunnik
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