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Indiener/Fractie

Omschrijving Afdeling

De heer Garretsen (SP) vraagt onder verwijzing naar de grote twijfels 
van de Woonbond over de brandveiligheid van woningen van Ymere na 
een renovatie in Delftwijk-Zuid of de inspectie daar al is gaan kijken en 
zo nee of men daarvoor wil zorgen en dan de raad wil informeren over de 
bevindingen. Burgemeester Wienen en wethouder Van Spijk zeggen dat 
zij dit zullen laten uitzoeken.

VTH
Verantwoordelijke
Broekmeijer, A.H.
Email
a.broekmeijer@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113677

Stand van Zaken/afdoening

Op 17 juli 2017 is er door twee toezichthouders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving een inspectie ter plaatse uitgevoerd (renovatie in opdracht van Ymere: vijf blokken 
hoogbouw en aansluitend vijf blokken laagbouw (onder dossiemaam Delftlaan 425).
Bij deze inspectie is geconstateerd dat:
- er in het eerste bouwblok nog geen brandmanchetten op de schacht van de afvoer van de toiletten 
waren aangebracht. Toegezegd werd dat dit alsnog zou plaatsvinden. Dit blok was echter nog niet 
opgeleverd.;
- in het woonblok dat inmiddels al was bewoond is, na inspectie van een aantal willekeurige 
woningen, in één woning geconstateerd dat de brandmanchetten in de c.v. ruimte niet waren 
aangebracht, toegezegd is dit alsnog op te pakken;
- het dakbeschot van de bergingen diende aan de binnen zijde nog voorzien te worden van een 
brandwerende beplating. Dit was nog in uitvoering.
- de aan-/afVoerpijp van de c.v. ketel en het ventilatiekanaal gaan door de achtergevel en komen uit 
in een nieuwe schacht die tegen de achtergevel is aangebracht. Deze doorvoeren moesten ten tijde 
van de inspectie nog brandwerend worden gemaakt.
- er diende nog certificaten te worden overlegd over een brandwerend schuim tegen het plafond en 
over de brandwerendheid van de voordeuren.
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