
                                            Den Helder, 3 november 2022 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den 

Helder 

Een week geleden werdt Den Helder getroffen door een enorme brand bij de familie 

Brouwer aan de nieuweweg, waarbij er gelukkig geen slachtoffers te betreuren 

waren. Al heel snel werd duidelijk dat er asbest vrijkwam bij de brand en werd er een 

algehele waarschuwing uitgedaan hierover. Je zou denken dat er in een stad als Den 

Helder met een groot asbest verleden vanuit de Rijkswerf en Koninklijke Marine, dat 

alle alle alarmbellen zouden gaan rinkelen. Als wij dan vandaag het artikel van de 

gedupeerde bewoners lezen, dan slaat de schrik ons om het lijf. Hoe is het mogelijk 

dat mensen nu, een week na dato, nog met al deze vragen rond lopen. 

Wij hebben daarom de volgende vragen voor u; 

• Hoe kan het dat deze gedupeerde bewoners de krant moeten opzoeken om 

gehoord te worden? 

• Waarom is er in samenspraak met de veiligheidsregio geen bijeenkomst 

georganiseerd voor deze mensen, zodat zij tegelijk alle benodigde informatie 

konden krijgen over de mogelijke asbest besmettingen? 

• Wat heeft u als college ondernomen om deze mensen te informeren of te laten 

informeren? 

• Waarom is de informatie naar de gedupeerde zo gebrekkig geweest? 

• Waarom heeft de gemeente er niet voor gezorgd dat er op de vrijdag na de 

brand mensen aanwezig waren om de te verwachte vragen te beantwoorden? 

• Wie zou deze zaak nu eigenlijk hebben moeten coördineren vanuit de 

gemeente in samenspraak met de veiligheidsregio? 

• Bent u bereid om alsnog een bijeenkomst te organiseren voor de gedupeerde 

bewoners, waarbij u ook deskundige uitnodigde die antwoord kunnen geven 

op de gevaren van blootstelling aan asbest en eventueel benodigde 

schoonmaakacties? 

• Bent u bereid om de nodige vervolgmaatregelen hierin te coördineren. 
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