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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
In het Eindhovens Dagblad van 1 juli 2008 lezen wij dat de Helmondse Reddingsbrigade gedupeerd is door
een inbraak. Communicatiemiddelen, benodigd voor de bewaking op de Berkendonk, zijn ontvreemd uit het
gebouwtje van de Reddingsbrigade.
De SP betreurt dit, temeer deze communicatiemiddelen noodzakelijk zijn voor een goede bewaking op
Berkendonk. Zeker nu de zomervakantie voor de deur staat en er met mooi weer al snel enkele duizenden
mensen vertoeven op Berkendonk. Een Reddingsbrigade die dan in vol ornaat paraat staat is van
levensbelang.
Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college:
1) Is het college het met ons eens dat deze communicatiemiddelen van essentieel belang zijn voor een
goede bewaking en dus de veiligheid van de bezoekers?
2) Is het college bereid om in overleg te treden met de Reddingsbrigade om een snelle oplossing te
vinden?
3) Is het college bereid het geld, benodigd voor de aanschaf van nieuwe apparatuur, te doneren uit de
post incidenteel onvoorzien, dan wel een betalingsregeling te treffen met de Reddingsbrigade die
recht doet aan de financiële positie van een vrijwilligersvereniging?
Graag zouden wij met spoed deze vragen beantwoord zien en we roepen het college op snel actie te
ondernemen, gezien het feit dat de zomervakantie volgende week al van start gaat.
Namens de SP-fractie,
Erik de Vries,Fractievoorzitter
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
1. wij zijn met u van mening dat communicatiemiddelen van belang zijn voor een goede bewaking en
voor de veiligheid van de gebruikers. De Reddingsbrigade heeft aangegeven dat zij zeer onthand
zijn, maar dat de veiligheid zeker niet in het geding is. De meest essentiële apparatuur hebben zij
ondertussen geleend ( o.a. portofoons).
2. er is door de gemeentelijke beheerder en de teammanager Exploitatie direct overleg geweest over
de consequenties. Inmiddels zij door de gemeente alweer 2 verrekijkers ter beschikking gesteld.
3. de Reddingsbrigade is weliswaar verzekerd, maar dan tegen dagwaarde. De benodigde middelen
voor aanschaf van nieuwe apparatuur zijn niet aanwezig. De Reddingsbrigade heeft aangegeven dat
de kosten voor aanschaf van nieuwe apparatuur ca. € 5.000,-- bedragen. Als de exacte
vervangingskosten bekend zijn ( hoeft niet perse nieuwe apparatuur te zijn) zijn wij natuurlijk bereid
een helpende hand te bieden.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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