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Onderwerp: brandveiligheid 

Nijmegen, 29 juni 2018 

 

 

 

Beste heer/mevrouw, 

Ruim een maand geleden stuurden wij u een brief over de brandveiligheid van de gevels 

van uw woongebouw ‘De Meiberg’. We hebben inmiddels meer onderzoek gedaan en 

nemen binnenkort praktische maatregelen. In deze brief vertellen we u daar meer over. 

Hoe zat het ook alweer? 

Uit onderzoek bleek dat de panelen aan de gevel en de achterliggende constructie hoogst 

waarschijnlijk niet voldeden aan het brandveiligheidslabel in de vergunning. Dat is niet 

zoals het hoort. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met de Omgevingsdienst Regio 

Nijmegen (ODRN) en de Brandweer en hebben vervolgonderzoek gedaan. 

Wat zijn de resultaten uit het vervolgonderzoek? 

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat zowel de gevelpanelen als de achterliggende 

constructie inderdaad niet voldoen aan het brandveiligheidslabel in de vergunning. Ook 

blijkt het materiaal brandbaarder dan uit het eerste onderzoek naar voren kwam.  

Wat gaat WoonGenoot nu doen? 

Wij vinden het belangrijk om snel de huidige situatie aan te passen. Dat doen we in twee 

stappen: 

1. Vanaf maandag 2 juli tot en met vrijdag 20 juli verwijderen we de onderste 2 tot 3 

meter  van de gevelpanelen en de isolatie. Daarmee verkleinen we het risico van 

brand, omdat brand buiten het complex (bijvoorbeeld een brandende scooter of afval) 

zo niet kan overslaan naar de gevels. 

Daarnaast nemen we aanvullende maatregelen voor de kozijnen naast de kopgevel. 

Totdat deze werkzaamheden afgerond zijn, zal er ’s nachts (van 20.00 uur tot 8.00 

uur) een brandwacht actief zijn bij de Meiberg . Dit is een tijdelijke extra maatregel 

om bij een brand sneller te kunnen alarmeren.  

2. Later dit jaar verwijderen we al het andere plaatmateriaal en de isolatie van de 

gevels. Ook voorzien we het gebouw dan van nieuwe gevelpanelen en isolatie die 

voldoet aan de brandveiligheidseisen. 

Deze maatregelen zijn voorgelegd aan de ODRN en de Brandweer, die het eens zijn met 

onze aanpak. Dit vinden wij erg belangrijk, want uw veiligheid staat bij ons voorop. 



Wat betekent dit voor u? 

Door de maatregelen die wij nemen verkleinen we de risico’s van brand. U kunt dus veilig 

wonen in De Meiberg. Wel kunt u enige overlast ervaren van de werkzaamheden deze 

maand, bijvoorbeeld doordat er minder parkeerruimte beschikbaar is of door het geluid 

van de bouwactiviteiten.  

Inloopbijeenkomst en vragen 

Mogelijk levert deze brief vragen bij u op. Aanstaande maandag 2 juli van 13.00 uur tot 

15.00 uur  houden wij een inloopbijeenkomst in de recreatiezaal van de Meiberg. Mocht u 

vragen hebben, loop dan binnen op een moment dat het u uitkomt. U kunt ook uw 

huismeester aanspreken, die iedere ochtend in uw complex aanwezig is. 

 

Ik ga ervan uit dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Mocht u vragen 

hebben, dan zien wij u graag op 2 juli of neem contact met ons op via 024-3440639. U 

kunt vragen naar Charlotte van Gennip of Ton Gerrits. 

Mocht u hele dringende vragen hebben, die niet kunnen wachten tot na het weekend, bel 

dan ons algemene nummer (024-3440639). Maak keuze 3, dan krijgt u een medewerker 

aan de lijn. 

Erop vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Kampen 

Directeur bestuurder 

 

 


