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beantwoording vragen

In uw brief van 13 november 2008 stelt u ons, op grond van artikel 37 van het Reglement van orde, in aanvulling op door andere fracties gestelde vragen een aantal vragen over de brandveiligheid rond de bouw van Wijkschool De Burgt. Graag beantwoorden wij uw brief als volgt.
Vraag 1. Kunt u de toegang tot de wijkschool De Burgt van hulpdiensten zoals brandweer en ambulance voor de komende periode voldoende garanderen?
Antwoord: De brandweer heeft geconstateerd dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geen probleem is.
Vraag 2. Is de brandveiligheid voldoende gegarandeerd en zijn er genoeg bruikbare
brandtrappen en vluchtwegen voor de kinderen en het personeel?
Antwoord: De brandweer heeft geconstateerd dat de noodschoolgebouwen voldoen
aan wat door de brandweer is geëist bij de bouwaanvraag. De brandweer heeft de
schooldirectie gewezen op het risico dat de vluchtweg vanuit de tweede verdieping
wordt geblokkeerd door fietsen en haar verzocht hierop toe te zien.
Vraag 3. Bent u bereid om op korte termijn hiervoor alles in het werk te stellen mocht
blijken dat bovenstaande zaken onvoldoende geregeld zijn?
Antwoord: Wij stellen de veiligheid van kinderen en personeel voorop. Indien zaken
onvoldoende geregeld blijken te zijn zullen wij dan ook alles in het werk stellen deze
situatie weg te nemen.
In reactie op uw opmerking dat de Nederwoudseweg erg modderig en daardoor glad is
melden wij u tenslotte dat inmiddels zowel het nieuw aangelegde pad, de Nederwoudseweg als de Burgemeester Labreelaan rond de bouwplaats telkens indien nodig worden geveegd.
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