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Beantwoording raadsvraag

Onderwerp Bereikbaarheid hulpverlening wegwerkzaamheden

Datum 24-10-2019 Nummer
 
RV-1935

Steller vraag L. Cuijpers Fractie CDA

Portefeuillehouder H. Verhees Steller
 

Datum afdoening

Het is bekend dat in Deurne overal aan de wegen wordt gewerkt. De fractie CDA Deurne 
heeft net als ook verschillende andere fracties eerder hierover al haar zorgen geuit, zeker 
in het vooruitzicht dat straks de Binderendreef afgesloten gaat worden vanwege bouw van 
de tunnel.
Vanuit vrijwillige brandweerlieden hebben we signalen ontvangen die ons grote zorgen 
baren, omdat uiteindelijk mensenlevens in het geding kunnen zijn.

Wij begrijpen dat er verzoeken zijn gedaan door deze hulpdienst die niet gehonoreerd zijn 
door de gemeente. Zoals bijvoorbeeld een tweede aanrijroute langs het spoor richting 
Zeilberg door simpelweg de paaltjes tijdelijk weg te halen. We begrijpen ook dat in het 
verleden, toen de brandweer nog gemeentelijk was, er veel direct contact was tussen de 
gemeente en de brandweer in het geval van afsluitingen en dergelijke. Hierover werd over 
en weer gesproken en gezorgd dat hulpdiensten zo min mogelijk gehinderd werden. De 
communicatie is wel verbeterd, maar er is nog steeds veel onduidelijkheid.

Gelukkig heeft het tot gisteren nog niet geleid tot problemen, maar vandaag zijn we 
blijkbaar door het oog van de naald gekropen. Immers werd vandaag post Deurne 
gealarmeerd voor een reanimatie op de Arenbroek. De ambulance had een lange 
aanrijdtijd. Ondanks de lokale bekendheid reden de hulpverleners zich 3x vast op 
wegafzettingen die er gisteren nog niet waren. Hierdoor zijn ze zeker 3-5 minuten later op 
het adres aangekomen dan normaal gesproken zou zijn.

De CDA-fractie vindt dit zeer zorgelijk en is van mening dat er direct actie moet worden 
ondernomen om erger te voorkomen.  

Vraag

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is B&W bekend met de problemen waar hulpverleners tegen aan lopen in verband met 
wegwerkzaamheden in Deurne?

2. Zo ja, wat heeft u tot nu toe ondernomen om deze problemen weg te nemen?
3. Waarom zijn de vragen van de hulpverleners niet gehonoreerd, ervan uitgaande dat zij 

dit in het belang van onze burgers gevraagd hebben?
4. Ervan uitgaande dat u het ook belangrijk vindt dat de hulpverlening aan onze burgers 

niet in het gedrang komt, is onze vraag wat u nu gaat ondernemen om ernstige situaties 
in de nabije toekomt te voorkomen?


