
7. Verslag omtrent de brand in de garages van Tichelberg-noord 

Helaas is door onbekende oorzaak brand ontstaan in een van de garage onder de patiowoning 

Tichelberg 32 en deze brand heeft zich uitgebreid naar andere garages onder de patiowoning 

Tichelberg 33. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, heeft het vuur zich uitgebreid over in 

totaal 7 garages. De rookschade nog veel omvangrijker.  

 

Door het verzamelen van sleutels van garages en door het kapot zagen van de garagedeuren, heeft 

de brandweer zich toegang verschaft tot de garages waarvan zij nodig hebben geacht deze te 

controleren op de brandhaard. De brand was vrij snel onder controle en door het leegvegen van de 

garages door een shovel van de gemeente werd na 2 uur het nablussen gestaakt.  

 

De melding was bij de brandweer binnengekomen als kelderbrand. De brandweer was verbaasd over 

de volgende zaken: 

- Er was geen loper of sleutelbeheerder die alle garages kon openmaken 

- Er was geen overzicht welke garage bij wie hoort en waar de eigenaar woont. 

- De garages waren aan de binnenzijde slechts afgesloten met hekwerk, waardoor de brand 

kon uitbreiden 

 

De gemeente heeft ook geholpen en heeft: 

- De waterput voor de brandweer opgezocht en deze vrijgemaakt 

- Met de shovel de na smeulende inventaris uit de garages gehaald om na te blussen 

- De ruimte in de school (van STAK) opengesteld voor de mensen die niet meer hun huis in 

mochten. 

- De ernstig verbrande inboedel met een kraakwagen afgevoerd. 

 

Ook de burgemeester heeft zich ter plaatse laten informeren door  de politie, brandweer en 

gemeente en heeft gesproken met gedupeerde bewoners. 

Een aantal bewoners heeft enkele weken in een hotel moeten verblijven door de in hun huis 

aanwezige stank- en rookschade.  

 

Het bestuur heeft na deze brand contact gehad met gemeente, politie en brandweer. 

 

Gemeente: 

De gemeente heeft voor onderzoek naar het ontstaan van een brand in het algemeen een speciale 

inspecteur in dienst. Bij navraag bij deze afdeling heeft het bestuur als antwoord gekregen dat er 

geen onderzoek naar de brand wordt gedaan, omdat met de shovel alle bewijsmateriaal is 

verwijderd en er dus geen oorzaak meer aan te geven is. Bij de vraag van het bestuur of er voor onze 

woonomgeving (met de dekken en garages) extra of aanvullende veiligheidseisen vanuit de 

gemeente zouden moeten worden geïmplementeerd, gaf de gemeente aan dat de veiligheidseisen 

van de bouw in 1973 voor onze woonomgeving gelden en dat die niet aangepast behoeven te 

worden. Op de vraag of onze woonomgeving aan de veiligheidseisen van heden voldoet, gaf de 

gemeente aan dat dit niet het geval was, maar dat dit ook niet te realiseren valt omdat heden ten 

dagen dit soort bouw niet meer wordt gerealiseerd. 

 

Politie: 

De politie doet geen onderzoek naar het ontstaan van de brand en wil ook geen buurtonderzoek 

doen, omdat er geen aanwijzingen zijn die naar een dader leiden. Om zo’n onderzoek toch voor 

elkaar te krijgen werd geadviseerd om door zo veel mogelijk mensen aangifte te laten doen. Hierop 

hebben verschillende mensen aangifte gedaan, maar bijna al deze aangiften zijn niet in behandeling 

genomen. 

 



Brandweer: 

Als antwoord van de brandweer op  de vragen van het bestuur over de brandveiligheid van ons 

complex heeft de brandweer een aantal mogelijke vrijwillige acties gegeven: 

- Zorg dat de brand binnen de garages niet kan overslaan naar andere aanliggende garages. 

- Zorg voor vroegtijdige detectie van brand door b.v. rookmelders. 

- Zorg eventueel voor een sleutelplan of een loper voor alle garages 

De brandweer is bereid om een inspectieronde te maken over de brandveiligheid van het complex.   

 

Het bestuur heeft voor het herstel van de opstal van de garages en het dek van Tichelberg noord van 

de verzekering de volledige medewerking toegezegd gekregen. Echter moet het bestuur wel zelf alle 

taken voor het herstel op zich nemen. Het bestuur heeft dan ook: 

- Bijeenkomsten georganiseerd om alle getroffen garage- en woningeigenaren te  informeren.  

- Containers gehuurd voor de afvoer van (overtollige) materiaal die in de getroffen garages 

lagen opgeslagen teneinde de garages leeg te krijgen voor schoonmaak en betonherstel. 

- Bedrijven ingeschakeld voor inspectie van het dek en herstel van het dek en afvoeren. 

- I.o.m de verzekering een bedrijf het plafond van het dek en de garages laten schoonmaken. 

- Bedrijven aangeschreven om garagedeuren te offreren en te plaatsen. 

- Bedrijven aangeschreven om muren / hekwerken te offreren en te plaatsen. 

 

Het bestuur is bijgestaan door de technisch adviseur (Ewoud Blom). Zijn inzet (uren) wordt niet 

vergoed door de verzekering.   

 

Inmiddels is opdracht gegeven tot herstel van het beton. De inspectie heft uitgewezen dat er geen 

onherstelbare schade is (van de spankabel en/of het beton zelf). Nu wordt de laatste hand gelegd 

aan het bestek om één aannemer alle overige herstelwerkzaamheden (garagedeuren vernieuwen of 

verven, etc.) in regie te kunnen verrichten. De gedupeerden zal gevraagd worden wat hun wensen 

terzake zijn. Er zal ook een mogelijkheid geboden worden om de overige garage- en woningeigenaren 

van de HVMB mee te kunnen laten doen aan vervanging van hekwerk en/of garagedeuren op de 

andere delen van onze complex (Tichelberg-zuid en Turfberg). Hierover krijgt u nog informatie. De 

kosten daarvan komen ten laste van de leden zelf. HVMB zal geen financiële bijdrage leveren anders 

dan de kosten van de inzet van Ewoud Blom.  

 

 

 


