Onderwerp: Schriftelijke vragen van de VVD over veiligheid winkelcentrum Diemerplein
Toelichting
De VVD fractie heeft van bewoners begrepen dat het brandalarm in winkelcentrum Diemen
zo vaak afgaat, dat winkelend publiek en winkeliers er niet meer op reageren. De meeste
winkeliers ontruimen de winkel niet, de meeste mensen winkelen gewoon door. Er is
geconstateerd dat tijdens een alarm mensen niet worden tegengehouden bij de ingangen,
waardoor er nog meer mensen het winkelcentrum in gaan. Ook de toegang tot de
parkeergarage blijft gewoon werken, waardoor automobilisten ondanks het alarm met de auto
naar binnen kunnen. De VVD fractie is van mening dat dit in potentie een gevaarlijke situatie
oplevert. Wanneer er een keer echt iets aan de hand is en de ontruiming komt te laat op gang
kan dit grote gevolgen hebben.
De reden lijkt te zijn dat het alarm te pas en te onpas afgaat. Wij horen dat dit meerdere keren
per week gebeurt. Ook ’s nachts gaat het blijkbaar door, waardoor bewoners die boven het
winkelcentrum wonen er last van ondervinden. Er zijn bewoners die beweren dat er in veel
gevallen ook geen brandweer ter plaatse verschijnt. De uitgang voor bewoners wordt op
sommige momenten dermate geblokkeerd door geparkeerde fietsen dat het moeilijk is om
buiten te komen.
Schriftelijke vragen
De fractie van de VVD heeft derhalve de volgende vragen.
1. Bent u op de hoogte van het te pas en te onpas afgaan van het alarm in het
winkelcentrum? Hoe vaak gebeurt dit?
2. Wat is de reden van het te pas en te onpas afgaan van het alarm?
3. Wat is er tot op heden ondernomen om dit op te lossen?
4. Hoe is de BHV georganiseerd in het winkelcentrum?
5. Wordt hier met enige regelmaat op gecontroleerd?
6. Is er een, door deskundigen beoordeeld, ontruimingsplan?
7. Wordt een ontruiming met enige regelmaat geoefend met het personeel, zo ja, hoe
vaak?
8. De toegang tot de parkeergarage lijkt tijdens een alarm gewoon gebruikt te kunnen
worden door automobilisten. Hoe verklaart u dit?
9. Hoe verklaart u dat er tijdens een alarm gewoon publiek wordt toegelaten tot het
winkelcentrum
10. Is het conform de voorschriften dat liften en roltrap bij alarm (meestal) buiten werking
gesteld te worden.?
11. Door het buiten werking stellen van liften en roltrap, horen wij dat er geen goede
vluchtweg is voor mensen die minder goed ter been zijn. Kunt u toelichten of dit juist
is, of aangeven welke oplossingen hiervoor bedacht zijn?
12. De vluchtweg voor bewoners lijkt vaak slecht begaanbaar door geparkeerde fietsen,
wat kunt en gaat u hieraan doen?

