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Zandvoortse burgemeester Meijer pareert kritiek van zeer ervaren brandweerlieden 

'Ladderwagen niet nodig' 
DOOR CARLO NIJVEEN 

ZANDVOORT - Inwoners van Zandvoort lopen géén extra ge
vaar als de lokale brandweer zonder een ladderwagen moet 
uitrukken. Dat stelt de Zandvoortse burgemeester Niek 
Meijer. Sterker nog: Meijer voorziet dat zijn dorpsgenoten 
na het wegbezuinigen van dat 'redvoertuig' - óver vier jaar
waarschijnlijk beter af zijn. 

Meijer: "Een ladderwagen is na
melijk slechts een noodoplos
sing. Daarvoor in de plaats moe
ten er bij portiekflats de komen
de jaren nieuwe, permanente 
vluchtwegen komen. Naast de al 
bestaande vluchtwegen. Die ,ex
tra vaste vluchtwegen zijn bij 
branden waardevoller dan een 
ladderwagen. Want het duurt 
hoe dan ook enige tijd vóór zo'n 
redvoertuig ter plaatse kan zijn. 
En uit onderzoek blijkt dat de 

meeste dodelijke slachtoffers in 
de eerste minuten na het uitbre
ken van een brand vallen." 

De Zandvoortse burgemeester 
reageert op uitspraken van oud
brandweercommandant Rob 
Schröder en bevelvoerder Rob 
Hermans. De twee zeer ervaren 
blussers lieten gisteren in deze 
krant juist weten dat zij vrezen 
dat de levens van honderden flat
bewoners en andere Zandvoor
ters op het spel komen te staan. 

Zij hopen dat Zandvoort bij red
dingen 'op hoogte' vanaf 2015 
niet afhankelijk wordt van een 
ladderwagen die vanuit Haarlem 
moet uitrukken. 

Maar burgemeester Meijer 
ziet het dus heel anders. Hij be
nadrukt wel dat bewoners van 
portiekflats en gebruikers van 
eventuele andere kwetsbare ge
bouwen waar mogelijk extra 
vluchtwegen noodzakelijk zijn 
ook zélf de portemonnee zullen 
moeten trekken. "Ik vind name
lijk dat burgers verantwoorde
lijk moeten zijn voor hun eigen 
veiligheid. Wij gaan wel werken 
aan een plan van aanpak. Onder 
meer om daar de tijd voor te kun-

, nen nemen, heb ik mij tijdens be
sprekingen over de bezuinigin
gen bij de Veiligheidsregio Ken-

nemerland hard gemaakt voor 
een behoorlijke overgangster
mijn. We zullen de komende tijd 
overleg voeren met bewoners. 
Als bepaalde zaken echt ondoen
lijk blijken te zijn, moeten we 
over andere oplossingen gaan 
nadenken. Maar zoeken naar be
ren op de weg die er nog niet 
zijn, dat heeft geen enkele zin." 

Meijer spreekt met klem tegen 
dat de veiligheid van brandweer
lieden hem koud laat, zoals in 
het interview met de twee erva
ren blussers werd gesuggereerd. 
"Ik heb van die kritiek niet wak
ker gelegen. Maar het beeld dat is 
ontstaan, is wel onjuist. Natuur
lijk heb ik ook oog voor de veilig
heid van brandweerlieden. Blijk
baar denken zij daar anders over. 
Daarom zal ik zeker een gesprek 

met hen voeren. Misschien heb 
ik eerder niet genoeg tijd geïn
vesteerd in de discussie met hen. 
Ik merk wel eens vaker dat ik in 
bepaalde situaties te grote stap
pen zet." 

Gedreven 
"Brandweerlieden zijn heerlijk 
gedreven. De passie voor hun 
werk en het verantwoordelijk
heidsgevoel zie je af en toe ont
vlammen. Maar zij zullen de ko
mende jaren door trainingen 
wellicht aan een andere aanpak 
moeten wennen. Uiteindelijk 
gaat het erom dat zij tijdens hun 
werk straks geen onverantwoor
de risico's zullen nemen. Dan 
zijn ook zij voor hun veiligheid 
niet afhankelijk van een ladder
wagen." 


