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Betreft: Raadsinformatiebrief brand stadhuis 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Hedenmiddag is er kort na het middaguur melding gedaan van een brand in het stadhuis aan de Drs. 
F. Bijlweg 20. Er bleek zich een brand te ontwikkelen in het dak boven de vleugel waarin de raadszaal 
zich bevindt. Rond half twee gaf de brandweer het signaal dat de brand onder controle was. Er zijn 
geen gewonden bij de brand gevallen. 
 
Ontruiming 
Begeleid door de bedrijfshulpverleners is het stadhuis direct na de brandmelding ontruimd. Deze 
ontruiming verliep volgens het hiervoor afgesproken (en getrainde) protocol. Werknemers en 
bezoekers van het stadhuis die het stadhuis dienden te verlaten is de mogelijkheid geboden om te 
wachten en iets te drinken in het naast het stadhuis gelegen pand van de afdeling Sociaal Domein 
aan de Drs. F. Bijlweg 2.  
 
Toegang vrijgegeven 
Nadat de brandweer heeft gemeld het vuur onder controle en vervolgens geblust te hebben, zijn er in 
het stadhuis rookmetingen gedaan. Dit om te bepalen of het pand weer toegankelijk was. Toen dit het 
geval bleek, mochten werknemers en bezoekers het pand weer in. De ingang aan de zijde waar de 
brand woedde, is vooralsnog afgesloten.  
 
Er staat een aantal huwelijken in de maand oktober gepland. Er wordt door de gemeente contact 
gezocht met de aanstaande bruidsparen om in gezamenlijkheid tot een alternatieve trouwlocatie te 
komen, indien dit door de herstelwerkzaamheden nodig blijkt te zijn.  
 
Oorzaak en schade 
De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Hier wordt onderzoek naar 
gedaan. Ook is nog niet bekend in welke mate het pand beschadigd is en welke kosten voor herstel 
hiermee gemoeid zijn. Of en in welke mate er asbest in het beschadigde deel van het pand aanwezig 
was en welke gevolgen de brand hiervoor heeft gehad, wordt op dit moment nog door de Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD) onderzocht.  
 
Den Helder, 28 september 2016. 
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