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‘Brand? In drie minuten is het
zwart, staat alles vol rook’
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In de KEI-week onderhield burgemeester Ruud Vreeman aankomende studen-
ten over veiligheid. Zijn verhaal ging er goed in. Zo goed dat het thema is ver-
breed. Oktober is maand van de veiligheid. Groningen Veilig over risico’s ken-
nen en weten wat je zelf kunt doen.

‘Brand? In drie minuten is het
zwart, staa
Richold Brandsma

GRONINGEN Brand? In drie minuten
is het gebeurd. Tijdens Groningen
Veilig wil de brandweer met de
campgane ‘3 minuten is niks’ men-
sen duidelijk maken hoe belangrijk,
en levensreddend, brandmelders
kunnen zijn. Er is echt geen tijd om
na te denken als er brand uitbreekt,
zegt Maarten van Wieringen van de
Groninger brandweer. ,,Vroeger had
je meer tijd, tegenwoordig moet je
zorgen dat je wegkomt. ,,Vroeger wa-
ren huizen degelijker gebouwd. Als
er brand uitbrak, had je wel een
kwartier om weg te komen. Door het
gebruik van andere bouwmaterialen
is die tijd nu veel korter. Brand grijpt
veel sneller om zich heen. In drie mi-
nuten is het gebeurd, is alles zwart,
staat de boel vol rook.’’

Rookmelders zijn daarom levens-
redders. ,,Van brand op zich word je
niet wakker. Installeer daarom rook-
melders, zeggen wij, we zijn blij dat
het aantal rookmelders toeneemt.
Maar spreek met elkaar ook een
vluchtplan af. Zorg dat alle gezinsle-
den precies weten hoe ze weg moe-
ten komen als er brand is.’’

Burgemeester Ruud Vreeman
opende de maand van de veiligheid
gisteravond. In gezelschap van poli-
tie en bewoners trok hij door Vink-
huizen. Om te zien in hoeverre wo-
ningen inbraakproof zijn. De schel-
len vielen hem een klein beetje van
de ogen. De allereerste woning die
werd aangedaan, was niet verlicht en
had de ramen open. Met een omge-
bogen klerenhanger had een agente
de voordeur binnen tien seconden
open. ,,Tsja, niet op het nachtslot’’,
stelde ze droogjes vast.

Vreeman liep door slecht verlichte
brandgangen met schuttingen die
als ideale trappetjes dienen voor de
leden van het inbrekersgilde. Brand-
gangen die een geweldige schuil-

‘Mijn honden
zijn niet groot,
maar ze blaffen
wel heel hard’

plaats vormen. De burgemeester
ging in gesprek met bewoners die
dupe zijn geworden van inbraak. Een
buurman met twee kuithoge hond-
jes verzekert hem dat inbrekers er bij
hem niet inkomen. ,,Ik heb twee
waakhonden’’, wijst hij op zijn vier-
voeters. ,,Ok, ze zijn niet groot, maar
blaffen wel heel hard.’’

De burgemeester duikt de komen-
de weken veelvuldig op in de veilig-
heidsmaand. Maandag leest hij voor
uit een puberboek. Want Veilig vrij-
en hoort ook in Veilig Groningen.
Veilig drinken is een ander thema.
De campagne MaklukZat wil berei-
ken dat mensen, jongeren vooral,
zichzelf niet in coma drinken en zich
bewust zijn van de risico’s van alco-
hol.

Erwin Mulder is coördinator van
het servicepunt detailhandel in Gro-
ningen. Al een paar jaar probeert hij
ondernemers in de stad bewust te
maken van mogelijkheden om cri-
minaliteit te voorkomen. ,,Dat heeft
effect, want het aantal overvallen
daalt. Maar juist in de donkere
maanden zien we een toename van

winkelcriminaliteit als diefstal en
zakkenrollen.’’

Met veilig ondernemen wil Mul-
der ondernemers verder duidelijk
maken wat het nut is van preventie.
,,Er zijn zoveel praktische zaken. Ca-
mera’s in de winkel bijvoorbeeld,
waar hang je die op en weet je zeker
dat het beeld niet wordt geblokkeerd
door spullen in de winkel? Hoe richt
je een etalage in en wat zijn handige
hulpmiddelen om een signalement
te onthouden. Een meetlat installe-
ren bij de deur helpt al. Dan weet je
direct de lengte van de dader.’’

Alles over Groningen Veilig is te
vinden op www.gemeente.gronin-
gen.nl/burgemeester/groningen-
veilig

taat alles vol rook’

¬ Burgemeester Ruud Vreeman inspecteert een van de brandgangen achter woningen in Vinkhuizen.
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