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Onderwerp: Schriftelijke vragen BBP- branden Gorecht Oost 

 

 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 6 september j.l. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie Boer en Burgerpartij Midden-
Groningen (conform artikel 33 RvO) over de branden die in de wijk Gorecht hebben plaatsgevonden. 
In de deze brief reageren wij op uw vragen 
 

1. Heeft deze wijk al een buurtpreventie appgroep en zo niet, kan de wijkcoach het opzetten 
van een groep daar wellicht stimuleren? 
 

De inwoners van de wijk zijn zelf een appgroep gestart. Inmiddels heeft de gemeente 
verkeersborden aangeleverd met daarop de duiding van een buurtpreventie groepsapp. 
 

2. Is het wellicht een optie om buurtbewoners te mobiliseren voor het opzetten van een 
buurtwacht 

 
We hebben begrepen dat inwoners tijdstippen waarop de branden gepleegd worden met elkaar in 
de wijk surveilleren. 
 

3. Er zou daar eigenlijk elke avond/nacht politie moeten rondlopen of fietsen. Wij begrijpen 
dat daar de capaciteit niet voor is. Wat doet het college en heeft het college de afgelopen 
periode gedaan om meer capaciteit te kunnen krijgen?  
 

De politie heeft aandacht voor de situatie en pleegt aanvullende inzet.  
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4. Is het mogelijk om meer camera’s in de wijk op te hangen? Wij snappen dat dit wellicht de 
privacy van de bewoners uit die wijk raakt, maar zoveel branden komt toch wel in de buurt 
van een noodsituatie. 
 

In de wijk hangen op enkele plekken camera’s waar sloop gaat plaatsvinden. Daarnaast hebben 
buurtbewoners aangegeven zelf ook beschikking te hebben over camerabeelden, hierover is contact 
met de politie. Er is contact gelegd met woningcorporatie Lefier. Deze is betrokken bij het zoeken 
naar mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van het aanbieden van 
Ring deurbellen waarmee cameraopnamen gemaakt kunnen worden 
 

5. Handhaaft de politie ook op vuurwerk in die wijk? Als mensen uit nabijgelegen buurten daar 
regelmatig vuurwerk horen, dan zou de politie dat toch ook moeten horen? 
 

Indien de politie situaties aantreft waarin vuurwerk wordt afgestoken wordt hier handhavend tegen 
opgetreden. 
 
      6. Hoe is het gesteld met de bemanning van de brandweer?  
 
Het brandweercorps is volledig op sterkte 
 
     6a. Zijn er genoeg vrijwilligers? 
 
In de post Hoogezand maken de brandweervrijwilligers onderling afspraken om ervoor te zorgen dat 
er vrijwel altijd voldoende mensen beschikbaar zijn (consignatie). We verwachten het aantal 
vrijwilligers met de reguliere werving en selectie op peil te houden.  

 
     6b. Is het ook een optie om een betaalde brandweer aan te stellen?  
 
De brandweervrijwilligers leveren in Midden-Groningen betaalbare professionele brandweerzorg, 
passend bij de schaal en de risico’s van het gebied. 
 

7. Is bij de politie ook bekend welke inwoners zelf een camera bij de deur hebben? Wellicht 
dat daar ook informatie bij te vinden is met betrekking tot de recente branden. 
 

Zie antwoord vraag 4. 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 
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