Rotterdam zet nieuwe stap in aanpak woningvervuiling

Brandweer sluit convenant woningvervuiling
Vrijdag 11 juni ondertekende commandant Elie van Strien een overeenkomst
[convenant] met GGD Rotterdam-Rijnmond, dS+V en Roteb over samenwerking in de
bestrijding van woningvervuiling. Dankzij deze samenwerking ontstaat een betere
hulpverlening aan bewoners die zichzelf en/of hun woonomgeving vervuilen. Dit leidt
tot een afname van gezondheidsrisico’s en minder hinder voor de omgeving.
Er bestond al een vergelijkbaar convenant, maar door toetreding van de brandweer
kunnen nu ook brandgevaarlijke situaties snel in kaart worden gebracht.
Bij een melding van vervuiling en overlast neemt een medewerker van een speciaal
‘Vervuilingsteam’ van de GGD als eerste de zaak in onderzoek. De hulpverleners van dit
team zijn deskundig in het omgaan met meervoudige problemen. Zij gaan samen met de
bewoner op zoek naar een werkbare oplossing.
De hulpverlening begint vaak met het opruimen en zo nodig ontsmetten van de woning. Als
sprake is van gevaarlijke situaties door brandgevaar of gevaarlijke overbelasting van
vloerconstructies in gebouwen komen brandweer en/of de dienst dS+V om de hoek kijken. De
afdelingen brandveiligheid zullen dan vanuit hun expertise berekeningen maken van de
aanwezige vuurbelastingen in de woningen. Is deze vuurbelasting onverantwoord hoog dan
zullen deze gegevens dienen als onderbouwing om een gedwongen ontruiming in gang te
kunnen zetten.
Ogen en oren van de wacht belangrijk
Ook de “ogen en oren” van de collega’s op straat zijn van groot belang omdat lang niet alle
vervuilde woningen bekend zijn bij de overige gemeentelijke diensten.
Als de wacht bij een willekeurige uitruk een zwaar vervuilde woning zou aantreffen of als
BRR-medewerkers bijvoorbeeld bij een rookmelderactie geconfronteerd worden met een
vervuilde woning dan wordt dit voortaan doorgegeven aan het GGD vervuilingsteam zodat
hier actie op ondernomen kan worden.
Meervoudige problemen
De aanpak is gericht op ernstige vervuiling in woningen waar de bewoner(s) tegelijkertijd met
verschillende problemen te maken hebben. Het gaat hierbij om een combinatie van
bijvoorbeeld verslaving, werkloosheid, psychiatrische en financiële problemen of een niet
passende woonsituatie. De ervaring leert dat een goede samenwerking vaak leidt tot een
bevredigend resultaat.
Aanleiding
Aanleiding voor de brandweer om het convenant te tekenen was een incident bij een ernstig
vervuilde woning in district Rijnmond Noord. Diverse instanties waren al 2 jaar bezig om een
woning in de Rotterdamse Nolensstraat te laten opruimen maar dit lukte elke keer niet. Mede
door een advies van de brandweer en een berekening over vuurlast in de woning kon
uiteindelijk actie worden ondernomen.
[KADER I]
Route melding vervuilde woning
De routing om melding te maken van een aangetroffen vervuilde woning door BRR
medewerkers is eenvoudig, via de mail of telefonisch contact leggen de medewerker
Brand Veilig Leven in het betreffende district hij of zij zal zorg dragen voor het
doormelden aan het GGD vervuilingsteam.
De medewerker Brand Veilig Leven in de Rotterdamse districten zijn:
Rijnmond Noord- Peter Schuurmans 010-4468200
Rijnmond Zuid – Maj-Brit Wassenaar 010-4468474
Rijnmond Oost – JanPeter Klerk 0180-548366
Haven – Femke de Vet 010-4468578
[KADER II]

Praktijkvoorbeeld
Onlangs rukte Peter Schuurmans als OD 20.1 uit voor gaslucht in een woning in
Rotterdam, Oude Westen. De brandweer trof daar een alleenstaande oudere man (60
jaar) in een vervuilde woning. Hij was vereenzaamd en kon absoluut niet goed voor
zichzelf zorgen. De asbakken zaten allemaal vol er werden (met pruimtabak) geleegd
in een kartonnen doos. Er hingen geen rookmelders. De wijkagent en andere
hulpverleners ondernemen nu actie. Als dit niet lukt zal mogelijk doorgepakt worden
en het vervuilingsteam van de GGD worden geactiveerd. De brandweer zal zorgen
dat hier rookmelders worden opgehangen.
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