
Beste PvdA collega’s in de raad van Rotterdam,	
Bijgaand aanvullende vragen vanuit de bevolking van Hoek van Holland.	

• Is er voor de objecten (horecagelegenheden), verblijfsrecreatie (79 woningen jaarrond 
volledig bezet) op het strand een door de veiligheidsregio geaccordeerd veiligheids-
/aanvalsplan(nen);	

• Zo ja wordt dit aanvalsplan regelmatig beoefend;	
• Kunt u aangeven wanneer dit voor het laatst beoefend is;	
• Kunt u aangeven wanneer de installatie (brandleiding) voor het laatst op goed 

functioneren is gecontroleerd (o.a. debiet en druk);	
• Kunt u aangeven welke lessen zijn getrokken bij de vorige branden op de locatie; 

(waterdruk was toen ook een issue)	
• Zijn de getrokken lessen ook binnen de/het aanvalsplan(nen) geïmplementeerd; (het gaat 

hier met name over het snel en doeltreffend op kunnen zetten van het bluswater) 	
 	
Naar aanleiding van de reacties vanuit diverse kanten, waaronder politie en brandweer, maakt de 
Hoekse bevolking zich ongerust over de veiligheid op het strand wanneer het gaat om risico’s op 
brand en meer in het bijzonder het adequaat zijn van de blusinrichting/veiligheidsplannen.	
 	
Helaas kwam de gebiedscommissie ook hier weer in een lelijke spagaat terecht. De omringende 
gemeenten gaven acte de préséance en de wereldstad Rotterdam was er nog effe niet want ja 
die moeten uit Rotterdam komen. Welnu dan is het kwaad al geschied en gaan kopstukken uit de 
naastliggende gemeente het verhaal voor Rotterdam doen.	
 	
Lijkt mij allemaal niet zo handig wanneer je bij voortduring roept dat Hoek van Holland een 
gewone wijk van Rotterdam is. Gelukkig hebben onze GC-leden zich keurig aan de opdracht van de 
burgemeester gehouden en aangegeven dat wij niets weten en dat Rotterdam voor 
(woordvoering) verantwoordelijk is. Helaas sla je als gemeente (college en raad) dan wel een 
pleefiguur maar het is even niet anders.	
 	
Even wat beeld bij onze argumentatie!	
Hoe gênant en onveilig moet je, je als burger voelen wanneer de spuitgasten met slangen en 
straalpijpen in hun handen staan, waar een pisstraaltje uit komt. Een straaltje dat nauwelijks 
verder rijkt dan de punten van hun schoenen. Vervolgens ruim 1 uur erover doen om, vanuit een 
ander locatie, water op te zetten. En dat ruimhartig met eenieder die het horen wil gaan staan te 
communiceren. Kortom weinig professioneel en nauwelijks geruststellend lijkt ons.	
 	
Let wel! Dit zegt niets over de inzet. De spuitgasten en de politie ter plaatse hebben er alles aan 
gedaan om in de gegeven situatie hun plicht te doen. Daarvoor chapeau!!!!     	
	


